
Stabilis Walker

Stabilis Walker
Gåbordet Stabilis Walker er et hjelpemiddel i rehabiliteringen 
av pasienter. Det gir pasienten mulighet for trygg forflytning 
og stimulerer til økt bevegelse og økt sirkulasjon ved bruk av 
muskler. 

• Tre forskjellige utførelser; med gassfjær, elektrisk og 
manuell

• Smal bunnramme

• Åpen konstruksjon

• Anatomisk utformet

• Solid og holdbart

• Enkelt å holde rent

Gåbordet har slitesterk overflate og er enkelt å rengjøre.
Store og lett trillende hjul. De to bakerste hjulene er låsbare. 
Hjul med retningsstyring kan leveres som tilleggsutstyr. 

Samtlige modeller har stillbare, skålformede underarms-
støtter med funksjonell innstilling.

Stabilis Walker tilbys i tre varianter; med gassfjær, elektrisk 
og manuell. Høydejusteringen på gassutgaven utføres 
med en justeringshendel plassert på topprammen slik at 
den er enkel å nå for så vel bruker som helsepersonell.             
Reguleringen av det elektriske gåbordet skjer via en hånd-
kontroll. Det manuelle gåbordet justeres med en hendel som 
er plassert i front av gåbordet. 

Gåbordene er CE-merket.                                                           
De er testet og godkjent i hht. gjeldende standarder.

Gåbordet er produsert i Norge.
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Tekniske data

Etac AS

Postboks 249, 1501 Moss

Telefon 815 69 469 

Faks 69 27 09 11
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Stabilis Walker Gass Manuell Elektrisk

Høyde min/maks 88,6/129,7 cm 88/128 cm 92,8/128 cm
Pute bredde min/maks 62/81 cm 62/81 cm 62/81 cm
Lengde 79,5 cm 79,5 cm 79,5 cm
Vekt 14,7 kg 16,2 kg 20,6 kg
Maksimal brukervekt 150 kg 150 kg 150 kg
Min. snuradius bunnramme 100 cm 100 cm 100 cm
Bredde bunnramme (109-serien) 70 cm 70 cm 70 cm
Bredde bunnramme (110-serien) 80 cm 80 cm 80 cm
Innv. putemål min/maks 28,5/49 cm 28,5/49 cm 28,5/49 cm
Hjul Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm

Håndtak med el-kontroll
Art. nr. 107-710863

Oksygentank holder
Art. nr. 107-710862

Håndtak, leddet
Art. nr. 107-710855

Infusjonsstativ
Art. nr. 107-710858

Kurv
Art. nr. 107-710859

Høydejustering til elektrisk gåbord
Art. nr. 107-710818

Tilleggsutstyr

Lev. art. nr. Produkt

109-836 Stabilis Walker, std, manuell
109-838 Stabilis Walker, std, gass
109-845 Stabilis Walker, std, elektrisk
110-836 Stabilis Walker, bred, manuell
110-838 Stabilis Walker, bred, gass
110-845 Stabilis Walker, bred, elektrisk

Artikkel nummer


