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Varenr HMS art nr Varenavn
115808-B 164882 Niga stol komplet tilt m/ lav rygg vreg knestøtte
112806-B 173493 Ryggplate for høy rygg
112672 010070 Bord Niga
112680-B 177612 Bryststøtte Niga
112698 177610 Forhøyer benstøtte Niga
115816-B 164883 Hodestøtte Original Niga
112904-B 176414 Hodestøtte Spesial Niga
129593-B 177613 Hodestøtte Anatomisk Niga
112930-B 174944 Babyinnsats Niga
112905B-B 177602 Ryggpute Niga velcro for babyinnsats 2cm trekk
133322 177614 Hælstopper Niga stk
112805 177609 Matningsarmstøtte Niga
115790-B 164884 Sideputer, par Niga
112905-B 174945 Ryggpute Niga 2 cm m/trekk
112906-B 164885 Ryggpute Niga 4 cm m/trekk
00844-46 Ekstra trekk Niga-stol inkl. knestøtte
00849-46 Ekstra trekk hodestøtte Anatomisk

Standard:
• Lav rygg
• Setevinkling
• Ryggvinkling
• Setetrekk
• Hjul m/brems
• Benstøtte m/vinkelregulering
• Hoftebelte
• Brystbelte
• Knestøtte

Niga barnestol
 – med mulighet for variert sittestiling

Niga-stolen er utviklet med den målsetting 
å gi de aller minste barna med sitte- og 
balanseproblemer en så variert sittestilling 
som mulig. Niga-stolen kan varieres i mange 
ulike stillinger, og tilpasses individuelle 
behov, og benyttes i ulike  situasjoner.

Barnet kan settes i aktiv stilling ved et bord, 
med fram overtippet bekken, med bena i 
abduksjon fram mot en knestopper, og med 
støtte framover mot brystet.

Barnet kan også settes i hvilestilling med 
støtte for over kroppen. Dessuten kan 
 vinkelen variere mellom sete og ryggstøtte 

Produktfakta:

Stativ/fot/rygg/hodestøtte: Lakkert bjerk
Innstillingsmekanisme:      Stål
Sete og bryststøtte:           Varmeformet plast
Knestopper:                       Skumplast
Trekk:                                 Bomull - vaskbar 60°
Polster:                               Skumplast/polyester, 
                                          taes ut ved  vasking

Niga mål i mm Alder opp til 4 år 

Setehøyde 540
Setebredde min/max 170/250
Setedybde 200
Total bredde v/gulv 480
Total lengde v/gulv 510
Vekt 13 kg

Bildet viser Niga-stol med tilbehør: ryggplate for 
høy rygg og hodestøtte spesial

Ryggplate for høy rygg
(Nødvendig ved bruk av 
hodestøtte original og spesial)

Bord Bryststøtte Matningsarmstøtte

Hodestøtte original
(Krever bruk av ryggplate for 
høy rygg)

Hodestøtte spesial
(Krever bruk av ryggplate for 
høy rygg)

Hodestøtte anatomisk Sideputer, parRyggpute i forskjellige tykkelser

Babyinnsats Niga

i ulike mellomstillinger f.eks. for å kunne 
bryte et spastisk mønster.
Fotstøtte, knestopper og hodestøtte kan 
innstilles etter barnets mål. Høyde på bryst-
støtten ved bord kan  endres. Hodestøtten 
kan skyves opp og ned slik at den passer 
 barnets bakhode. Setet, ryggstøtten, nakke-
puten, knestopper og bryststøtten har av-
tagbart  polstret trekk i vaskbart   
bomullstoff. Niga-stolen har hjul som gjør 
den lett å  flytte innendørs. Nav avtale.

Niga-stolen har alle disse funksjonene inne-
bygd, men samtidig et utseende som ikke  
avviker fra vanlige barnestoler.


