
 
 
Minimässa 9 mars kl 08:00-11:00  
 
Tre av Minimässans fyra leverantörer beskriver kort här nedan 
vad som kommer att visas vid Minimässan. 
 
Mercaro:  
REAL 9600 EL är ståstödsstol som är speciellt anpassade för muskelsvaga personer som 
behöver avlasta höft, knä eller fotled vid stående arbete i hemmet eller på arbetet. De är 
utrustade med rektangulära sitsar med kort sittdjup för ännu bättre avlastning, alternativ 
sadelsits finns samt förhöjd sitthöjd. Det mindre stativet är vårt PLUS-stativ som endast är 
43 cm brett (alt. 48 cm). Det gör stolen ännu smidigare t.ex. i ett litet kök. Vi har ett flertal 
olika sadelsitsar och ryggstorlekar för att få bästa individuella anpassningen. REAL 9600 
EL  är individuellt anpassningsbara för varje brukare. 
 
Visning av nya tillbehöret Propeller:  
Propeller är ett tillbehör till arbetsstolarna i REAL 9000 PLUS serien för vuxna. Propeller 
används vid förflyttningar i hemmet, över mattkanter och liknande, där muskelstyrkan inte 
riktigt räcker till. 
 

• Underlättar igångsättning för förflyttning i kök från t.ex. matbord till diskbänk. 
• Förenklar även förflyttning mellan olika rum, över trösklar och på mjuka mattor. 
• Bibehållen aktivitet vid progressiv diagnos. 
• Behov av byte från arbetsstol till manuell rullstol minskar. 
• Fungerar lika bra på manuell som elektrisk arbetsstol. 
• Mycket enkel att manövrera. 
• Fristående styrsystem för eftermarknadsmontage på alla REAL 9000 PLUS modeller 

för vuxna, oavsett generation av styrsystem. 
 
DHG  
 Mover Aqua & MiniLift200) Mobilisering, sittande till stående med hjälp av olika hjälpmedel 
& 
-Ergotip 6- flexibel hygienstol där du kan utföra full omvårdnad med både tippning & tiltning 
-Static Air. Avlasta patienter upp till sårgrad 3 med en och samma madrass – visas eventuellt 
-Dynaform Overlay bäddmadrass att ta till initialt som klarar tom sårkat II. Enkel att hantera 
och placeras ovanpå befintlig madrass.  
 
 
Panthera 
Panthera tillverkar sedan 30 år lätta, lättkörda rullstolar för ett självständigt och aktivt liv. 
Vi visar ett fåtal stolar ur vårt sortiment bl a: 
S3 Swing som är en väldigt lättkörd stol för de som sparkar sig fram. En lättkörd rullstol gör 
att man sparar energi och kan bidra till större möjligheter till att ta sig fram självständigt, nu 
finns det även ett rullstolsbord som tillbehör. 
Bambino 3, vår nya barnstol fullmatad med funktionella och innovativa tillbehör. 
 


