
LSA

Opp å stå
For deg som liker å være aktiv!

LIFESTAND LSA  er en manuell rullestol med oppreisningsfunksjon, som 
er laget for deg som er aktiv. Rullestolen er laget med innovative og 
lette materialer som aluminium, titan og kullfiber, slik at den skal være 
lett å bruke. Med oppreisningsfunksjonen kommer man seg raskt opp i 
stående og den er enkel å manøvrere. Å stå kan gi mange helsefordeler 
blant annet stekere skjelett, bedre blodsirkulasjon, bedre tarmfunksjon og 
reduksjon av kramper, for å nevne noen.

· Verdens letteste ståstol
· Enkel å justere 
· Lett å slå sammen

Stå opp ved hjelp av gassfjærer som er individuelt tilpasset. Med en unik patentert løsning fra Lifestand som gir muligheten til å stå selv i en naturlig 

stilling. Man bruker de samme musklene som når man bruker for å manøvrere en manuell rullestol. Med de tilpassede gassfjærene, skal man bruke 

ca 3 kg per arm. Man får en behagelig og naturlig oppreisning manøvrerer. 



Spesifikasjoner

Farger                  Polstring
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Totallengde når person sitter i stolen      890 - 1010 mm 
Totallengde når person står        930 - 1050 mm 
Totalbredde til 0° cambring        600 - 700 mm 
Totalbredde til 3° cambring       660 - 760 mm 
Total setehøyde        780 - 910 mm 
Setehøyde    510 mm 
Totalhøyde       780 - 910 mm 
Totalvekt     16 kg 

Tyngste del ved transport     13,5 kg 
Brukerens maks. vekt     100 kg  
Setebredde     360 - 380 - 400 - 420 - 440 - 460 mm 
Setedybde          430 - 530 mm 
Ryggstøttehøyde      320 - 450 mm 
Bakhjulsdiameter     24"/26"  
Forhjulsdiameter     5 " 
 

Knestopper
Finnes i 3 størrelser.

Fotplater i kullfiber 
Justerbar høyde og vinkel.

Regulerbar rygg
Borrelåsjustering. For optimal 
passform og komfort.

Transport 
Kan raskt tas fra hverandre for 
transport. Legg ned ryggstøtten, 
ta bort knestopperne og bruk 
hurtiglåsen for å ta av hjulene. 

hvit

Ryggvinkel
Det er mulig å endre ryggvinkelen 
(hoftevinkelen) trinnløst fra 80 til 105°. 
Ryggvinkel i stående kan velges i 3 
ulike vinkler, samme som i sittende, 
eller 7 grader bakover eller 6 grader 
fremover.

Knestopper 
Stående, med en Lifestand kommer nesten 
alle opp i et godt stående. Mye av årsaken 
til dette er de myke knestopperene, som 
følger fotplatens bevegelse ned til gulvet slik 
at det ikke blir friksjon på leggen. Knestop-
perene kan justeres i bredden og selve 
knestopperen kan også formes etter brukers 
behov. Dette medfører at brukeren får god 
stabilitet i knær og hofte ved oppreising.


