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FÖRSKRIVNINGSREGLER 

 
Artikelansvar (tidigare nivåindelning):   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikelansvar (tidigare nivåindelning): 

Ansvar 1 Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är 
hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har 
kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från 
Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till 
exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa. 

Ansvar 2 Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda 
boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. 
Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter 
som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella 
rullstolar och rollatorer. 

Ansvar 3 Rekvisitionshjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via 
Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är 
försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och 
kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för 
hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från 
Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region 
Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda och förhöjningsklossar.  

Ansvar 4 Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda 
boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. 
Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men 
beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är 
omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och 
reglerbara sängar. 



 
5 

Förskrivningsregler 
 
Artikel  Kriterier                    Kommentar 

Arbetsstol * Arbetsstol kan förskrivas för att ge större 
möjlighet till självständighet vid aktivitet. 
Kan även förskrivas som komplement till 
rullstol.  

Fokus ska sättas på självständighet. 
Brukaren kan bibehålla funktioner i 
hemmet. 

* Arbetsstol kan förskrivas istället för rullstol 
till patient som har mycket svårt eller ingen 
möjlighet att förflytta sig på annat sätt. 
 

* Arbetsstol kan inte 
ersätta sittmöbel. 
 
*För att få mer än 1 
arbetsstol krävs ansökan 
om ”produkt utanför 
beslutat 
sortiment/regelverk” 
 
* Om broms inte är 
nödvändigt får brukaren 
själv köpa sin stol ute i 
handeln. 

Arbetsstol med 
elfunktioner 

* Kan förskrivas när brukaren inte klarar av 
att höjdreglera en arbetsstol med manuell 
höjning 
 
* Skapa möjlighet till självständig och 
skonsam uppresning hos patienter som inte 
kan resa sig av egen kraft. 
 

Arbetsstol med elfunktion 
är något tyngre att rulla än 
en manuell.  

Arbetsstol m. elbroms  Kan förskrivas om patienten inte klarar av 
att använda standard bromsfunktioner som 
tex reumatikerkryss, längre bromsspak, etc.  
 

Elbroms monteras endast 
på elarbetsstol och gör 
stolen lite tyngre. 
 
Ifyllt beställningsformulär 
krävs.  

Arbetsstol till barn För barn med svåra funktionshinder kan 
arbetsstol förskrivas. Arbetsstol kan även 
förskrivas till barn med svåra smärttillstånd i 
rygg och nacke. 
 

Generösare hållning till 
dubbelförskrivning. 

Stol på skola, 
gruppbostad, dagcenter, 
arbetsplats 

På skola, gruppbostad, dagcenter och 
arbetsplats är arbetsstol ett 
verksamhetsansvar och bekostas endast vid 
specialanpassning av regionen. 
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Ersättningskedjor 
Ersättningsgrupper används för att föreslå alternativa/ersättningsartiklar för att på så 
sätt använda artiklar i lager först.  

Ersättningsartikel 

Vid beställning av en artikel som ersatt en artikel som utgått ur sortimentet. Den 
utgångna artikeln finns i lager och WebSesam föreslår den som första val. 
Ersättningsartiklar visas även om den nya artikeln, som angivits på orderraden, har 
saldo. Ersättningsartiklar visas endast då de har saldo. I dagsläget finns inga 
tvingande byten på barnsortimentet så man kan alltid välja vilken artikel man önskar 
få. 

Alternativartikel 

Vid beställning av en artikel som inte finns i lager för leverans. WebSesam visar 
likvärdiga alternativ som finns i lager för leverans med nästa turbil. Alternativa 
artiklar visas i rangordning. Alternativa artiklar föreslås när saldot är noll på den 
artikel som angivits på orderrad. Endast alternativa artiklar med saldo visas. 

ARBETSSTOLAR 

Hjälpmedelscentrums sortiment av arbetsstolar kommer från Mercado och 
Eurovema. Arbetsstolar från Eurovema köps inte längre in, men är förskrivningsbara 
om de finns på lager. 
 
Vid förskrivning av en mer avancerad arbetsstol med exempelvis elbroms eller 
nackstöd, ska Mercados beställningsblankett användas. Beställningsblanketten finns 
under fliken arbetsstolar på förskrivarsidan. Beställningsblanketten skickas 
tillsammans med ordinationsblanketten till Hjälpmedelscentrum via Websesam eller 
Uppladdningstjänsten. 

Vuxenstolar Mercado 
 
Vuxenstolarna från Mercado kommer i två olika sitthöjder (standard och låg). Måtten 
som anges nedan är från golvet till underkant av sittdynan. Ställdonen kan även 
justeras 2-3 cm uppåt eller nedåt. Det man måste ha i åtanke är att om den sänks så 
kan ställdonet slå i trösklar när man flyttar stolen. 
 

Sitthöjd Manuell El 
Standard 40-60 cm 43-71 cm 

Låg 32-46 cm 36-56 cm 
 
Maxbelastningen för elarbetsstolen är 150 kg och 140 kg för den manuella. 
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MANUELLA ARBETSSTOLAR 

Arbetsstol manuell VF (vinkelfast) & låg rygg 
Artikel.nr 38287 (standard sitthöjd) 

38288 (låg sitthöjd) 
 
 
 Funktion: Sitthöjdsreglage under höger 

armstöd.  
Mått: 48x53 cm stativ 

Ingående 
komponenter: 
 

44x48 cm sits 
38x26 cm rygg (låg) 
35 cm bromsspak 
35 cm armstöd 
Fotring 

 

Arbetsstol manuell VS (vinkelställbar) & låg rygg 
Artikel.nr 41067 (standard sitthöjd) 

41068 (låg sitthöjd) 
 
 

 

Funktion: Sitthöjdsreglage under höger 
armstöd. Tiltreglage under 
vänster armstöd. 

Mått: 48x53 cm stativ 

Ingående 
komponenter: 
 

44x48 cm sits 
38x26 cm rygg (låg) 
35 cm bromsspak 
35 cm armstöd 
Fotring 

 

Arbetsstol manuell VF (vinkelfast) & hög rygg                                          
Utgående artikel, kan förskrivas i mån av tillgång. 

Artikel.nr 35672 (standard sitthöjd) 
35674 (låg sitthöjd) 

 
 

Funktion: Sitthöjdsreglage under höger 
armstöd.  

Mått: 48x53 cm stativ 

Ingående 
komponenter: 
 

44x48 cm sits 
40x34 cm rygg (hög) 
35 cm bromsspak 
35 cm armstöd 
Fotring 
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Arbetsstol manuell VS (vinkelställbar) & hög rygg 
Artikel.nr 35676 (standard sitthöjd) 

42400 (låg sitthöjd) 
 

 
 

Funktion: Sitthöjdsreglage under höger 
armstöd. Tiltreglage under 
vänster armstöd. 

Mått: 48x53 cm stativ 

Ingående 
komponenter: 
 

44x48 cm sits 
40x34 cm rygg (hög) 
35 cm bromsspak 
35 cm armstöd 
Fotring 

 

 

ARBETSSTOLAR MED ELFUNKTIONER 

Arbetsstol el VF (vinkelfast) & låg rygg 
Artikel.nr 43809 (standard sitthöjd) 

43810 (låg sitthöjd) 
 
 
 
 

Funktion: Sitthöjdsreglage under höger 
armstöd.  

Mått: 48x53 cm stativ 

Ingående 
komponenter: 
 

44x48 cm sits 
38x26 cm rygg (låg) 
35 cm bromsspak 
35 cm armstöd 
Fotring 
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Arbetsstol el VS (vinkelställbar) & låg rygg 
Artikel.nr 43811 (standard sitthöjd) 

43812 (låg sitthöjd) 
 
 

 

Funktion: Sitthöjdsreglage under höger 
armstöd. Tiltreglage under 
vänster armstöd. 

Mått: 48x53 cm stativ 

Ingående 
komponenter: 
 

44x48 cm sits 
38x26 cm rygg (låg) 
35 cm bromsspak 
35 cm armstöd 
Fotring 

 

Arbetsstol el VF (vinkelfast) & hög rygg 
Utgått leverantör men kan beställas i mån av tillgång 

Artikel.nr 35678 (standard sitthöjd) 
35680 (låg sitthöjd) 

 

 

Funktion: Sitthöjdsreglage under höger 
armstöd.  

Mått: 48x53 cm stativ 

Ingående 
komponenter: 
 

44x48 cm sits 
40x34 cm rygg (hög) 
35 cm bromsspak 
35 cm armstöd 
Fotring 
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Arbetsstol el VS (vinkelställbar) & hög rygg 
Artikel.nr 43813 (standard sitthöjd) 

43814 (låg sitthöjd) 
 
 

Funktion: Sitthöjdsreglage under höger 
armstöd. Tiltreglage under 
vänster armstöd. 

Mått: 48x53 cm stativ 

Ingående 
komponenter: 
 

44x48 cm sits 
40x34 cm rygg (hög) 
35 cm bromsspak 
35 cm armstöd 
Fotring 

 

TIPS! Om du har en 24 volt stol som inte fungerar efter en tids 
inaktivitet - prova att sätta i laddaren i 20 sekunder, ta ur den och 
prova igen.  
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Barnstolar Mercado 

 
Barnstolarna från Mercado finns i två olika sitthöjder (standard och låg). Måtten som 
anges nedan är från golvet till underkant av sittdynan. Ställdonen kan även justeras 
2-3 cm uppåt eller nedåt. Det man måste ha i åtanke är att om den sänks så kan 
ställdonet slå i trösklar när man flyttar stolen. 
 

Sitthöjd Manuell El 
Standard 40-60 cm 43-71 cm 

Låg 32-46 cm 36-56 cm 
 
Maxbelastningen för El arbetsstolen är 150 kg och 140 kg för den manuella. 

Arbetsstol manuell junior/barn VS (vinkelställbar) 
Artikel.nr 42403(standard sitthöjd) 

42404 (låg sitthöjd) 
 
 

Funktion: Sitthöjdsreglage under höger 
armstöd. Vevtilt under sitsen. 

Mått: 43x53 cm stativ 

Ingående 
komponenter: 
 

36x39 cm sits 
30x34 cm rygg (hög) 
35 cm bromsspak 
25 cm armstöd 
28x8 cm sidostöd 

Övrigt: Finns även följande stolar som har utgått men kan beställas i mån av 
tillgång: 
35683 Arbetsstol manuell junior/vuxen VS std höjd sits 40x43 hög rygg benstöd 
sidostöd 
35685 Arbetsstol manuell barn VS std höjd sits 33x35 hög rygg benstöd 
sidostöd 
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Arbetsstol el junior/barn VS (vinkelställbar) 
Artikel.nr 43815 (standard sitthöjd) 

43816 (låg sitthöjd) 
 
 
 Funktion: Sitthöjdsreglage under höger 

armstöd. Vevtilt under sitsen. 
Mått: 43x53 cm stativ 

Ingående 
komponenter: 
 

36x39 cm sits 
30x34 cm rygg (hög) 
35 cm bromsspak 
25 cm armstöd 
28x8 cm sidostöd 

Övrigt: Finns även följande stolar som har utgått men kan beställas i mån av 
tillgång: 
35686 Arbetsstol el junior/vuxen VS std höjd sits 40x43 hög rygg benstöd 
sidostöd 
35688 Arbetsstol el barn VS std höjd sits 33x35 hög rygg benstöd sidostöd 

 

Övriga Barnstolar 
 

Wombat 
Leverantör: Etac  

 
 
 
 
 

 

Mått & max 
vikt: 

Sittbredd: 30-42 cm 
Sittdjup: 18-50 cm 
Rygghöjd: 28-57,5 cm 
Maxvikt: 70 kg 

Funktion: Stolen kan utrustas med 
manuell eller elektrisk 
höjdreglering. 
Tiltfunktion finns.  

Mått stativ: 60x55 cm (stl 1 & 2) 
72x61 cm (stl 3) 
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MADITA-Fun 
Leverantör: Minicrosser  

 
 
 
 
 

 

Mått & max 
vikt: 

Sittbredd: 16-38 cm 
Sittdjup: 15-42 cm 
Rygghöjd: 35-63 cm 
Maxvikt: 50 kg 

Funktion: Stolen kan utrustas med 
manuell eller elektrisk 
höjdreglering. 
Tiltfunktion finns.  

Mått stativ: 58x52 cm (stl 0) 
61x54 cm (stl 1) 
75x64 cm (stl 1b & 2) 
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ARBETSSTOL FÖR TUNGA ANVÄNDARE 

För tyngre brukare finns Mercados elektriska Twin-stol som tar upp till 180 kg 
(manuell) & 275 kg (el). Denna stol finns i tre olika sittbredder, 52cm, 62cm och 
72cm. Observera att det ej går få tiltfunktion på denna typ av arbetsstol. 
 
 
Arbetsstolen för tunga brukare beställs genom att fylla i Mercados beställningsguide 
för Twin 9200 som finns på vårdgivarwebben. Ifylld blankett skickas till 
Hjälpmedelscentrum tillsammans med ordinationsblankett via Websesam eller 
Uppladdningstjänsten.  
 
Beställningsblankett: https://mercado.se/wp-content/uploads/2015/10/20-
06078-00-Order_Form_REAL_9200_TWIN_24V_SWE.pdf  
 
Uppladdningstjänsten: 
https://uppladdninghmc.regionvastmanland.se/HMCUploadPublic/  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://mercado.se/wp-content/uploads/2015/10/20-06078-00-Order_Form_REAL_9200_TWIN_24V_SWE.pdf
https://mercado.se/wp-content/uploads/2015/10/20-06078-00-Order_Form_REAL_9200_TWIN_24V_SWE.pdf
https://uppladdninghmc.regionvastmanland.se/HMCUploadPublic/
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SITTSYSTEM MERCADO 

Ergomedic plus 
Denna sits är utformad så att den är högre under låren än under sittbensknölarna. 
Sitsen är högre på sidorna för att stabilisera bäckenet och låren. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ergomedic Slow Recovery  
Denna sits är tillverkad av två olika material. Det översta delen av sitsen (slow 
recovery) ger tryckfördelning och ökad sittkomfort. Denna sits är dock känslig för kyla 
och kan bli hård om den får stå kallt. OBS! Måste kombineras med annan högre 
ryggmek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coxitsits 
Coxit-sitsen är delad med individuellt reglerbara klaffar.  
OBS! Annat sittkryss krävs för att denna ska kunna monteras. 
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Sittplatta 
Vid svår sittproblematik kan en rullstolsdyna förskrivas 
som placeras på en sittplatta. Kontakta konsulent. 

 
 
 

Artikel.nr sitsmodeller Mercado 
 

 

***=Kombineras med ryggmek art.nr. 35827 för hög rygg. Art.nr 41245 för låg rygg. 
**=Kombineras med plus-stativ Mini 43x48 cm 
*= Kombineras med plus-stativ 43x53 cm 

Storlek     
Bredd x Djup 

Art.nr 
standardsits 

Art.nr 
Ergomedic 

plus 

Art.nr 
Ergomedic 

Slow 
Recovery*** 

Art.nr 
Ergomedic plus 

Slow 
Recovery*** 

29x32 cm** 18257 18229 - - 

33x35 cm* 03532 14628 09983 - 

36x39 cm* 14450 14629 09984 - 

36x43 cm* 14451 14630 36633 - 

40x39 cm 03530 14631 09982 - 

40x43 cm 03529 14632 09981 - 

40x48 cm 18195 17680 - 36677 

44x43 cm 01269 14633 09632 - 

44x48 cm 03531 14634 09633 35714 

44x53 cm 38602 - - - 

48x48 cm 08163 14635 09980 18031 

48x53 cm 37033 - - 41268 

Överdrag: Överdrag finns som inkontinensskydd eller tygöverdrag. Kontakta 
konsulent för artikel.nr. 
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RYGGSYSTEM MERCADO 

Ergomedic plus & ergomedic plus m. sidokil 
Den högre ryggen ger stöd åt bäcken och bröstrygg samt har ett extra stöd mellan 
skulderbladen.  
Det höga ryggstödet finns även med extra sidokilar. Det lägre ryggstödet stödjer 
främst bäcken och ländrygg.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ergomedic plus                                                         Ergomedic plus m. sidokil 
 

Artikeln nr. ryggmodeller Mercado 

 

Storlek     
Bredd x Höjd 

Art.nr 
standardrygg 

Art.nr 
Ergomedic 

plus 

Ergomedic 
plus m 

sidokilar 

Ergomedic plus 
Slow Recovery 

Låg Rygg     

23x20 cm 18230 - - - 

27x22 cm 09353 - - - 

30x26 cm 14311 - - - 

33x26 cm 09998 - - - 

35x20 cm - 18228 - - 

38x26 cm 03536 - - 15563 

40x20 cm - 14624 - - 

Hög Rygg     

27x32 cm 14313 - - - 

30x34 cm 14312 18227 17608 - 

33x36 cm 04428 - - - 

35x43 cm - 14625 17607 - 

40x34 cm 03537 - - 18497 

42x43 cm 09909 14626 17390 14886 

46x43 cm 36793 36473 18388 - 
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HJUL MERCADO 

Till arbetsstolar från Mercado finns flera alternativ av hjul.  

Eurovema har endast standardhjul. 

 

Större hjul  
 

Artikel.nr Benämning  Kompletteras med Bromsben  

 

 

         

Fyrkantigt bromsben 

 

            

 

     Runt bromsben 

15457 125 mm Artikel 18202 för fyrkantigt 
bromsben (Kryss- & H-stativ) 

Artikel 39978 för runt bromsben 

38172 150 mm Artikel 39941 för fyrkantigt 
bromsben (Kryss- & H-stativ) 

Artikel 39979 för runt bromsben 

Övrigt: Går ej att förskriva i websesam. 15457 kommer som 
styck och 38172 kommer som sats. OBS! Sitthöjden 
blir högre med större hjul. 

 

Lättrullade hjul  
 

Artikel.nr Benämning   

 

 

       

 

Breda (BXL)       Lättrullade (SL) 

03454 Extra lättrullat hjul SL 100 mm 

32384    Extra breda hjul BXL 100 mm 

Övrigt: Går ej att beställa i websesam. Kontakta 
konsulent. 

Viktigt: SL-hjulet är lättrullat och har dubbla kullager. Det fungerar bäst på hårda golv 
som till exempel parkett- och betonggolv. Bxl-hjulet är ett SL-hjul med en 
bredare hjulbana. 

Har patienten kork- eller plastmatta så är risken att andra hjul ändå inte 
kommer att göra arbetsstolen mer lättrullad.  
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BENSTÖDSMODELLER MERCADO 

Benstöd till med fotplatta vuxenstativ (48x53)   

 

Mittmonterad 

 
 

Hel 

 

 
Delad 

Hel fotplatta 
B37xD21 cm  

Delad fotplatta 
B18xD21 cm 

Hel mittmonterad 
B29xD24 cm 

Storlek(cm) Art.nr Storlek(cm) Art.nr Storlek(cm) Art.nr 

S, 18-24 08865 S, 18-24 08862  
30-38 

 
38279 M, 23-32 06568 M, 23-32 08863 

L, 28-41 08866 L, 28-41 08112  
37-53 

 
35725 XL, 38-51 08867 XL, 38-51 08864 

Fäste benstöd Medic vuxen 

32605 

Fäste för sitsar som har längre sittdjup 
än 44 cm. 

 

 

Benstöd till Barn-/juniorstativ ”Mini” (43x48 & 43x53) med fotplatta  
 
 

Mittmonterad 

 

 
Hel 

 

 
Delad 

Hel fotplatta 
B25xD18 cm 

Delad fotplatta 
B12XD18 cm 

Hel mittmonterad 
B29xD24 cm  

Storlek(cm) Art.nr Storlek(cm) Art.nr Storlek(cm) Art.nr 

S, 18-24 33302 S, 18-24 33304  
30-38 

 
38279 M, 23-32 33303 M, 23-32 33305 

L, 28-41 33308 L, 28-41 33306  
37-53 

 
35725 XL, 38-51 33309 XL, 38-51 33307 

Fäste benstöd Medic junior/vuxen 

Art.nr 32604   

Fäste för sitsar som har mindre 
sittdjup än 44 cm. 

 

Fäste benstöd Medic barn/junior 

Art.nr 36616 

Fäste för sitsar där risken annars finns 
att fotplattorna slår i hjulen. 
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Övriga tillbehör Mercado 
Längre bromsspak, 45 cm, till plusstativ. 

Art.nr 32391 

 

Stor kula till bromsspak 

Art.nr 03546 

 

Reumatikerkryss 

Art.nr 05179 

Monteras på bromsspak. Underlättar bromsning av stol 
hos de som har svårt att nå en vanlig bromsspak.  

 

Bromsspak med ögla 

Art.nr 37891 

Alternativ bromsspak när patienten har svårt att nå en 
vanlig bromsspak, kräver även mindre kraft att bromsa 
och låsa upp. Har mjukt grepp. 

 

Adapter rullstolsbenstöd Cross 

Art.nr 14703 höger sida 
Art.nr 14704 vänster sida 

 

 

Bromsadapter 

Art.nr 37804  

Monteras i de fall där bromsspaken behöver flyttas in    
(2-3 cm) för att underlätta framkomlighet.  

 

Sidostöd  

Art.nr 18542, 15x8 cm 
09568, 28x8 cm 
06570, 24x14 cm 
09270, 30x16 cm 

OBS måste kompletteras med fäste för sidostöd (art.nr 
32389). 

 
 
 
            18542                  
 
 
 
               06570 

Armstödsrör 

Art.nr 36637, 21cm höger 
36638, 21cm vänster 

32380, 32 cm höger 
32381, 32cm vänster 

32382, 38cm höger  
32383, 38cm vänster 
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Armstödsplattor 

Standard 
Art.nr 07607, 25 cm 
01271, 30 cm 
01270, 35 cm 
32834, 40 cm 

Comfort 
Art.nr 04133, 30 cm 
04132, 35 cm 
32833, 40 cm 

Standard 
 
 
 
 

Comfort 

Fast bålstöd 

Art.nr 09269 Fäste bålstöd hö+vä svängd 
10037 Fäste bålstöd hö + vä rak 

10271 Bålstödskudde 15x13 cm 

Svängd och ställbart bålstöd 

13745 Fäste bålstöd hö+vä svängd och ställbart 

13746 Bålstödskudde svängbar  
 

Bålstöden monteras på höga ryggar. 

 
 
 
 
                  Rakt 
 
            Rak                             
 
 
              Svängd 
 
 
                   
 

Svängd och ställbart 
                        

Påkörningsskydd 

 

Art.nr 32385, till 100 mm hjul 

 

Laddare Mercado, om orginalet gått sönder 

 

 
12 V batteri 

Laddare med art nr 
11499 

 
Äldre 24V 1G 
batteri 
 

 
Laddare med art nr 
38709 

Nyare 24V 
1.5 G batteri 

Laddare med art nr 
42542 
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VUXENSTOLAR EUROVEMA 

Dessa arbetsstolar är inte längre upphandlade, men går att beställa i mån av tillgång 
på lagret. 

Art.nr   Arbetsstolsmodell 

38380 Arbetsstol Flexbase manuell sh 43-62cm sits 45x45 vevtilt hög rygg     
38379 Arbetsstol Flexbase manuell sh 38-54cm sits 45x45 vevtilt hög rygg 
38374 Arbetsstol Flexbase manuell sh 43-62cm gasreglerad sitstilt sits 45x45 låg rygg 
38373 Arbetsstol Flexbase manuell sh 38-54cm gasreglerad sitstilt sits 45x45 låg rygg 
 
38388 Arbetsstol Flexbase El sh 43-68cm sits 45x45 vevtilt hög rygg 
38387 Arbetsstol Flexbase El sh 35-52 cm sits 45x45 vevtilt hög rygg 
38382 Arbetsstol Flexbase El sh 43-68cm gasreglerad sitstilt sits 45x45 låg rygg 
38381 Arbetsstol Flexbase El sh 35-52cm gasreglerad sitstilt sits 45x45 låg rygg 
 
Maxbelastning: 140 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barnstolar Eurovema Barn 
 
Art.nr 38928 Arbetsstol Flexbase El junior/barn sh 43-68cm vevreglerad sitstilt   
Art.nr 38927 Arbetsstol Flexbase El junior/barn sh 35-52cm vevreglerad sitstilt 
 
Maxbelastning: 80 kg 
 
Fotring är standard på alla basstolar förutom på barnstolarna som är utrustade med 
hel fotplatta. 
 
Vid förskrivning i WebSesam kan man välja mellan olika alternativa sitsar och ryggar. 
Minsta sitsen som passar till vuxen Eurovema stol är 40x40 (Forma sits) eller 36x45 
(SitRite sits). De mindre sitsarna passar endast till barn/junior arbetsstolarna. 
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SITTSYSTEM EUROVEMA 

SitRite 
SitRite-dynan består av två lager skumplast som har positionerande och 
tryckavlastande egenskaper.  
 
Sitsen består av: 
• sittgrop 
• stöd för lårens sidor 
• stöd för bäckenet i sidled 
 

 

Coxitsits 
Coxit-sitsen är delad med individuellt reglerbara klaffar.  
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Artikel nr. sitsmodeller Eurovema 
Storlek Bredd x Djup Art.nr standard (Forma) Art.nr SitRite 

29x32* - 38429 

32x36* 38427 38430 

36x40* 38426 38431 

40x40* 38498 38432 

40x45* - 38433 

40x40 38459 38456 

40x45 38460 38433 

45x45 38461 38457 

45x50 - 38484 

50x50 38462 38486 

*=Passar endast till Barnstativet. 

 

RYGGSYSTEM EUROVEMA 

SitRite 
SitRite är anatomiskt formad för god positionering och tryckfördelning samt för 
optimerad möjlighet att använda armar och huvud.  
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Forma komfort & active 
Komfort ger ökat stöd över hela ryggen och kan ställas in efter brukarens 
ryggkurvatur. Den aktiva ryggen ger stöd samtidigt som man bibehåller rörligheten i 
den övre bröstryggen. Nackstöd kan väljas både till aktiv och komfortrygg. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Forma Komfort                                                         Forma Active                             

 

Artikel nr. ryggmodeller Eurovema 
 

 

Modell Storlek     
Bredd x Höjd 

Art.nr 

Forma Rygg 

Låg Rygg 37x23 38488 

Hög Rygg Comfort 37x44 38489 

Hög Rygg Aktiv 37x46 38490 

SitRite Rygg 

Hög Rygg 30x37 38445 

Hög Rygg 37x43 38491 

Hög Rygg 42x45 38554 

Hög Rygg 47x47 38493 

Junior Rygg 

Låg Rygg 28x20 38449 

Låg Rygg 32x20 38453 

Hög Rygg 28x33 38451 

Hög Rygg 32x35 38450 

Hög Rygg 32x42 38452 
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Övriga tillbehör Eurovema 
Reumatikerkryss 

Art.nr 38454 
 
Monteras på bromsspak. Underlättar 
bromsning av stol hos de som har svårt att 
nå en vanlig bromsspak. 

 

Sitsmonterad broms 
 
Grundmonteras på stolen 

Underlättar för patienten att bromsa stolen. 

 

Adapter rullstolsbenstöd  

Art.nr 38526 höger sida 
38527 vänster sida 
 
OBS! Måste kompletteras med kombifäste 
benstöd 38492 

 

Fotplatta mittmonterad 
 
Junior/barn arbetsstolar 
Art.nr 38476, 27-35 cm 
38479, 36-45 cm 
 
Vuxen arbetsstolar 
38528, 43-52 cm 
 
OBS! Måste kompletteras med kombifäste 
benstöd 38492 

 

Fotring 
 
Art.nr 38495 
 
Är standard på alla vuxenstolar 

 

Delade fotplattor 
 
Junior/barn stolar 
38474, höger 27-35 cm 
38475, vänster 27-35 cm 
38477, höger 36-45 cm 
38478, vänster 36-45 cm 
 
OBS! Måste kompletteras med kombifäste 
benstöd art.nr 38492 
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SKILLNADER MELLAN MERCADO & EUROVEMA 

Rygginställningarna 
- Eurovema har bara en ryggmekanism, så det behöver ej bytas om man t.ex 

önskar byta från låg rygg till hög rygg. 
- Eurovema har flera ”säkerhetsskruvar” för att säkra upp ryggstödet. 
- För att byta rygg behöver bara en skruv lossas på Eurovema. På Mercado rör 

det sig om 2-3 skruvar som måste tas bort för att ryggen ska kunna bytas 
(ryggmekanismen måste även bytas om bytet är från låg till hög rygg och vice 
versa).          
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broms 
- På arbetsstolar från Mercado är stativet framåt- eller bakåtbromsat. Oftast är 

barnstolarna bakåtbromsade. 
- På arbetsstolar från Eurovema går det att ändra på stolen om man önskar få 

den framåt- eller bakåtbromsad. Bromsspakens läge går också att justera.      
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Armstöd 
Om längre/kortare armstöd önskas på en arbetsstol från Eurovema  
måste även armstödsrören bytas. 
På arbetsstolar från Mercado kan armstöd bytas utan att byta armstödsrör. 
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