
LS/LSE

Manuell - og elektrisk 
ståstol
Flere muligheter i en stol
LifEStand LS og LSE er ideelle for brukere som ønsker å stå oppreist, 
men som ikke kan gjøre dette alene. LS hjelper brukeren til å stå ved hjelp 
av to gassfjærer, hvor man går fra sittende til stående i en bevegelse. LSE 
har en elektrisk motor som hjelper brukeren opp og gir brukeren mulighet 
til å stoppe når som helst under oppreisingen. Begge stolene er laget av 
innovative og lette materialer. Med armlener, knestøtter og en bryststropp 
er man garantert en sikkert, stabil og komfortabel oppreisning. Å stå gir 
mange helsefordeler; sterkere skjelett, bedre blodsirkulasjon og reduksjon 
av kramper, for å nevne noen. Med Lifestand kan man enkelt ta del i 
daglige aktiviteter på jobb, med familie og venner. Komfort og aktivitet 
i ett!



Spesifikasjoner LS/LSE

farger               Polstring Øvrige valg
Pneumatiske og solide dekk  Tippesikring
Eikebeskyttelse   Nakkestøtte
Bord    Sidestøtter
Faste ryggstøtter   Pads
Belter    2 armlene lengder 
2 lengder oppreisnings håndtak (kun LS)
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sort sort stoffelektrisk rød sølv mørkeblå 

Rygg-vinkling
Det er mulig å tilpasse ryggvinkelen på stolen. Konstant vinkel, 
betyr at man beholder den ryggvinkelen som har i sittende også 
når du står. Aktivt sittende, betyr at man kan kompensere slik at 
ryggen går sakte 7 grader mer bakover i stående posisjon og 
man får strekt seg bedre ut i stående. Denne stillingen passer best 
for en aktiv person med god muskelstyrke. Avslappet sittende, 
menes med at man sitter med ryggen litt bakover og man 
kompenserer dette slik at ryggen går sakte 6 grader mer framover 
i stående. 
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Totallengde når person sitter i stolen  890 - 1070 mm 
Totallengde når person står  940 - 1120 mm 
Totalbredde til 3° krumning  650 - 770 mm 
Totalbredde til 0° krumning  590 - 710 mm 
Setehøyde  510 mm 
Totalhøyde  840 - 1040 mm 
Totalvekt  25 - 32 kg (LS - LSE) 
Brukerens maks. vekt  120 kg 
Setebredde  360-400-440-480 mm 
Setedybde  41 - 55 mm 

Ryggstøttehøyde  320 - 400 - 520 mm 
Batterikapasitet LSE  2 x 2,9 Ah 
Bakhjulsdiameter  24/26” 
Forhjulsdiameter  6” 
Elektrisk seteløfter  nei 
Elektrisk setetilt  nei 
Elektrisk benstøttejustering  nei 
Elektrisk ryggstøttejustering  nei 
Manuell oppreisingsfunksjon LS  ja 
Elektrisk oppreisingsfunksjon LSE  ja 

LS
Med en unik, patentert 
løsning fra Lifestand har 
man muligheten til 
å stå oppreist på 
en naturlig måte. 
Man bruker samme 
armbevegelse og 
muskler som i en 
vanlig manuell rullestol. 
Med gassfjærene, bruker 
man kun 3 kg per arm for å 
komme seg opp i stående. 

LSE
Med LSE får man en manuell rulle-
stol sine funksjoner, i tillegg til 
elektrisk oppreisning. Med 
fjernkontrollen kan man enkelt 
skifte posisjon fra sittende 
til stående, og man har 
mulighet til å stoppe når som 
helst under oppreisningen. 
Batteriene holder til ca. 100 
oppreisinger før den må lades.

Fotplate; hel og fast. 

fire ulike fotplater

Hel oppfellbar fotplate. 

Fotplate; separate og
oppfellbare. 

Fotplate; separate. 
Svingbare ut eller inn. 


