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Velkommen til Hjelpemiddelspesialisten

Litt om oss...

Hjelpemiddelspesialisten as ble etablert i 1997 med satsningsområde på hjelpemidler for funksjons-
hemmede barn og ungdom.  4 ansatte sørget raskt for å etablere en vel ansett aktør som med kvalitet 
i alle ledd nå har vokst til 17 stk. og blitt en av de ledende på bearbeiding og tilpasning av formstøpte 
skallseter for rullestolbrukere. 

Personell som arbeider med formstøping av skallseter har bakgrunn som ortopediingeniører eller 
ortopedi-teknikere, og har mellom 25 og 15 års erfaring. 

Hjelpemiddelspesialisten as legger stor vekt på faglig fokus, og de som arbeider med formstøpte 
skallseter har lang og omfattende erfaring med sitteproblematikk og spesialløsninger. Vi blir ikke 
størst ved å satse på klientgruppen barn og ungdom, men vi har alle forutsetninger til å bli best. 
Vi har valgt seriøsitet og kompetanse i vårt fag, der vi kan bevare et miljø og kunne fortsette å 
holde oss a jour med den faglige utviklingen til enhver tid. 

og litt om hva vi gjør...

I tett samarbeid med ansvarlig terapeut, foreldre, barnet og hjelpemiddelsentralene er det vår 
oppgave å lete etter løsninger som kan gi brukerne utviklingsmuligheter og som samtidig er er 
praktiske. Det eneste som er sikkert med våre brukere er at de er forskjellige. Og trenger individuell 
behandling. De fleste hjelpemidler må tilpasses eller lages spesielt. Det krever ikke bare faglig 
ekspertise som rådgiver – det krever også eget verksted og systue og folk som kan ivareta de 
håndverksmessige oppgavene. 

Service, leveringsdyktighet og oppfølging er selvsagt viktig. Hos oss har hver enkelt bruker sin 
egen oppfølgingsrapport som følger brukers utvikling.  Vi har definerte og dokumenterte rutiner 
for hvordan kvalitetsplaner skal utarbeides og styre virksomheten. 

Hjelpemiddelspesialisten as er miljø- og kvalitetssertifisert, jfr. ISO 9001/2008.  Vi er medarbeidere 
med kunnskaper, erfaring og spesialkompetanse, som fra starten av hadde årelang erfaring og 
høye idealer innenfor hjelpemidler generelt og formstøpte produkter spesielt.

Og her er vi...

Vi har hovedkontoret vårt på Rosenholm helt sør i Oslo, på grensen til Oppegård kommune. 
På Rosenholm har vi selgere som betjener Østfold, Akershus, Oslo og Vest-Agder, samt at vi 
har en selger med utgangspunkt på Lillehammer som betjener Oppland og Hedmark, og 
salgskontorer i Bergen og Stavanger som betjener Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane.

Adresse: Rosenholmveien 22, 1252 Oslo
Telefon: +47 66 81 60 70
Telefax: +47 66 81 60 71
firmapost@hm-spes.no

I de resterende fylkene har vi distributører som har vært våre samarbeidspartnere i alle de år vi har 
eksistert.  Vi anser dem som en del av oss.  Våre videreforhandlere betjener de øvrige fylkene i landet.

Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder: 
Øvrebø rehabilitering AS - se www.ovrebo.no
Telefon: 32 24 42 50 - Telefaks: 32 24 42 51

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland:
Eurocontact Norge AS - se www.eurocontact.no
Telefon: 72 59 42 40 - Telefaks: 72 59 42 41



Individuelle behov krever individuelle løsninger.

En individuelt utformet, formstøpt løsning laget for brukere som ikke har 
en funksjonell sittestilling som følge av skade/ sykdom eller uførhet.

- OB Hard, Formstøpt sitteenhet
- OB Toalettsete, Formstøpt sitteenhet
- OB Myk, Formstøpt sitteenhet
- Semi Shape
- Formstøpte puter for eksisterende standard produkter

Med denne bredden av løsninger, samt kunnskapen og erfaringene til våre 
spesialiserte  salgskonsulenter kan vi sammen med dere skape den beste 
sitteløsningen ut ifra brukerens forutsetninger og personlige behov. 

En individuelt enhet utformet seteenhet er et produkt som lages fra bunnen 
av etter brukerens spesifikasjoner, og gir en unik støtte og komfort til hver 
enkelt bruker. Ulike løsninger skapes ut ifra brukerens krav, behov og 
forutsetninger. Løsningen kan variere fra en individuelt utformet seteenhet, 
til mindre, enkle støtteputer og til et komplett ståskall. En individuell 
enhet kan gjøre posisjoneringen lettere ved å gi stabilitet, trykkavlastning og å forebygge eller hindre 
utvikling av deformiteter og decubitus, og skape forutsetninger for funksjonell aktivitet. Våre formstøpte 
løsninger er alternativet til de brukerne som ikke oppnår optimal støtte i standard produkter.

Hjelpemiddelspesialisten AS har et bredt utvalg av individuelt utformede stå- og sitteløsninger 
med et stort tilbehørssortiment for å gi hver enkelt bruker den beste løsningen basert på deres 
spesifikke behov. Den endelige løsningen kan tilpasses montering på alle mulige manuelle og 

elektriske understell, rullestoler og ståstativ. Hjelpemiddelspesialisten AS samarbeider med 
vår produsent Otto Bock GmbH som har et produksjonsanlegg i Norrköping, 

Sverige og jobber sammen med deg for å optimalisere løsningen for 
brukerne. Med vår lange erfaring på det norske markedet, har vi gått foran 

med mange innovative løsninger som dramatisk har forbedret 
brukernes hverdag.

Dersom det avdekkes et behov for en formstøpt enhet, går veien videre 
gjennom Hjelpemiddelsentralen og en lokal sitteklinikk som vurderer 
behovet videre. Deretter settes prosessen i gang med utprøving 
i «støpesekk», og en scanning av brukers avtrykk. Denne scannen 
blir så sendt videre for produksjon og ferdigstilling til vår produsent 
Otto Bock i Sverige, før vi til slutt leverer det ferdige produktet montert 
på valgt understell/stativ med det nødvendige tilbehøret.
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Formstøpte sitteenheterPrisforhandlet av NAV (Formstøpte sitteenheter, Post 1)

OB Hard

Individuelt utformet sete i ABS plast og med polster i Plastazot (PZ). 
Dette individuelt formede sete er utformet for brukere med høye 
krav til støtte og velges gjerne på grunn av sin ekstreme stabilitet. 

En rekke forskjellige materialer kan velges som polstring for 
å oppnå den ønskede effekten. Et ytre skall av ABS plast 
stabiliserer de indre polstrene.

Polstrene er avtakbare og kan vaskes. At polstrene 
er avtakbare gjør det også enkelt å tilpasse setet 
i forhold til brukerens vekst og eventuelle klær 
og kjørepose. Med adaptersystem, kan setet 
monteres på en rekke forskjellige understell 
(utvalget av passende understell varierer 
om sete er delt i rygg og sete). Setet kan 
utstyres med belter og løftebånd, samt 
en rekke standardiserte og/eller 
tilpassede tilbehør.

Standard utforming 
etter prisforhandlet 
avtale med NAV:

- Spesialformet sete i ABS plast
- Polster, inkludert festebånd
- Hoftebelte
- Festeplate
- Inkontinenstrekk

Prisforhandlet artikkelliste:

Art. nr. HMS nr. Beskrivelse
RL002K-2 200246 OB Hard - hard type 1. gangsstøp (original)
RL002K2-2 200247 OB Hard - hard type kopistøp 

For ytterligere informasjon om tilgjengelig tilbehør, se våre
produktkataloger og våre nettsider www.hjelpemiddelspesialisten.no

Bildene kan avvike fra prisforhandlet standard. 
Se egne spesifikasjoner for standard utforming
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Formstøpte sitteenheter Prisforhandlet av NAV (Formstøpte sitteenheter, Post 1)

OB Myk 

Individuelt produserte skumputer laget etter en individuell avstøpning av skum med ønsket hardhet.
OB Myk er utformet for å imøtekomme brukere med høye krav til trykkavlastning og komfort. 
Setet kan om nødvendig være utstyrt med en serie av dynamiske komponenter. OB Myk 
er et fleksibelt og enkelt alternativ innfor kategorien formstøpte enheter, som gir gode 
muligheter for eventuelle endringer og korrigeringer som må gjøres i etterkant.

For å oppnå et optimalt resultat kan et bredt spekter av forskjellige materialer, 
for eksempel treg skum, gelé, ROHO elementer, etc., utstyres sammen med 
skum i hardheten som passer best. Et ytre skall av ABS stabiliserer 
skumputene på innsiden.

Setets overfalte kan behandles med en slitesterk, vanntett membran-
materiale kalt Superskin, for å lette håndteringen/ rengjøring med 
hensyn til smuss og inntrenging av fuktighet i skumputene. 

Med adaptersystem, kan setet monteres på en rekke forskjellige 
understell (utvalget av passende understell varierer om sete 
er delt i rygg og sete). Trekkene er avtakbare og vaskbare, 
og setet kan utstyres med en rekke tilbehør 
som belter, hodestøtter, også videre.

Standard utforming etter 
prisforhandlet avtale med NAV:

- Delt skall
- Løse puter for rygg og sete
- Komplett ekstra trekk
- Hoftebelte
- Festeplate
- Inkontinenstrekk til setepute

Prisforhandlet artikkelliste:

Art. nr. HMS nr. Beskrivelse
RL014K-2 200248 OB Shape - myk type 1. gangsstøp (original)
RL014K2-2 200249 OB Shape - myk type kopistøp

For ytterligere informasjon om tilgjengelig tilbehør, se våre
produktkataloger og våre nettsider www.hjelpemiddelspesialisten.no

Bildene kan avvike fra prisforhandlet standard. 
Se egne spesifikasjoner for standard utforming

Hodestøtte

CarbonskallSidepolstring
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Prisforhandlet spesialtilbehør

Art. nr. HMS nr. Beskrivelse Størrelse
99999-29 162385 TinTin hofteledd, Permobil ers.
99999-30 166148 TinTin ryggramme, Permobil ers.
99999-98 200290 TinTin kneledd, Simply
99999-92 199414 TinTin leddkit, Simply 40/45
99999-92-40-45 Øvre gassfjærfeste, Simply
99999-292 200292 Gjengestykker til TinTin hofteledd, Permobil ers.
99999-291 200293 Nedre gassfjærfeste, Permobil ers.
43018-1 200297 Hodestøtte skjellformet, PU str. 1
43018-2 200298 Hodestøtte skjellformet, PU str. 2
43018-3 200299 Hodestøtte skjellformet, PU str. 3
42020 096716 Høyde-/vinkeljusterbare Aluline armlen
46016-1 200300 Aluline delt fotstøtte str. 1
46016-2 200301 Aluline delt fotstøtte str. 2
46016-3 200302 Aluline delt fotstøtte str. 3
RN019 200303 Lokal avlastning
RN035 200304 4-pkt. hoftebelte
RN043 181827 Bord, individuell
RN044 200305 Innsatspute
RN065 166776 Forsterkning av sits
RN068 170442 Trekk til nakkestøtte
RN049 199415 Nakkestøtte inkl. stag
RN095 166777 Karbonlook
RN096=1 200306 Bunnplate inkl. fixkopp str. 1 
RN096=2 200307 Bunnplate  inkl. fixkopp str. 2
RN096=3 200308 Bunnplate  inkl. fixkopp str. 3
RN090 159137 Vifte for formstøpt sete
RN083 200309 Mal for kopiering av eksisterende
RN075P 200310 Nakkestøtte integrert i ryggdel
RN022-1 200311 Armlen str. 1
RN022-2 200312 Armlen str. 2
RN045-2 200313 Ekstra inkontinenstrekk, helt
RN061 200314 Helt trekk, OB Hard
RN063 200315 Tillegg pr. deling av sits
99999-Fot 200402 Fotkasse, spesial
38140LA 200403 Universalklemme lang
38140KO 200404 Universalklemme kort
HR32021340 200405 Ryggfeste

For ytterligere informasjon om tilgjengelig tilbehør, se våre
produktkataloger og våre nettsider www.hjelpemiddelspesialisten.no

For ytterligere tilgjengelig tilbehør se i våre 
kataloger for tilbehør og Motus rullestoler. 

Gå til www.hjelpemiddelspesialisten.no
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Formstøpte sitteenheter

For ytterligere informasjon om tilgjengelig tilbehør, se våre
produktkataloger og våre nettsider www.hjelpemiddelspesialisten.no

Semi Shape

Individuelt produserte skumpute med hard rygg. 
Semi Shape er en hybrid mellom OB Hard og 
OB Myk, og utviklet for brukere med høye krav 
til trykkavlastning og stabil støtte, for å hindre 
utvikling av skeivstillinger.

Et ytre skall av ABS plast stabiliserer skumputen
i setet og PZ foringen av ryggraden. Setet kan om 
nødvendig utstyres med en serie av dynamisk 
komponenter (utstyres med dynamisk hofteledd, 
i forhold til aktiv/passiv stilling).

For å oppnå et optimalt resultat kan et bredt 
spekter av forskjellige materialer, for eksempel 
treg skum, gelé, ROHO elementer, etc., utstyres 
sammen med skum i hardheten som passer best. 
Et ytre skall av ABS stabiliserer skumputen på innsiden.

Setets overfalte kan behandles med en 
slitesterk, vanntett membran materiale 
kalt Superskin, for å lette håndteringen/ 
rengjøring med hensyn til smuss og 
inntrenging av fuktighet i skumputene. 

Med adaptersystem, kan setet monteres 
på en rekke forskjellige understell 
(utvalget av passende understell 
varierer om sete er delt i rygg og sete).

Prisforhandlet artikkelliste:

Art. nr. HMS nr. Beskrivelse
RL017 Semi Shape
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Formstøpte sitteenheter

For ytterligere informasjon om tilgjengelig tilbehør, se våre
produktkataloger og våre nettsider www.hjelpemiddelspesialisten.no

Prisforhandlet artikkelliste:

Art. nr. HMS nr. Beskrivelse
RL005OB 200250 OB formstøpt toalettsete

ABS Hygienesits

Individuell utformet dusj-/toalettsits av ABS-plast laget som kopi 
av eksisterende formstøpt seteenhet. ABS skallet er utviklet for 
å imøtekomme brukere med høye krav for støtte og stabilitet. 

Setet kan om nødvendig utstyres med dynamiske komponenter. 

ABS Hygienesits er fremstilt på samme måte som 
den konvensjonelle OB Hard, med et ytre skall 

som stabiliserer de indre polstrene.

ABS Hygienesits kan utstyres med toalettåpning for å 
forenkle tilgangen ved toalett- og dusj-situasjoner. 

Polsteret er avtakbart og vaskbart, og setet kan 
utstyres med en rekke tilbehør som belter, 
hodestøtter, med mer. Setet er produsert 

for å tillate montering på passende 
hygieneunderstell.



Prisforhandlet artikkelliste:

Art. nr. HMS nr. Beskrivelse
61000 HM Hygieneunderstell

Hygieneunderstell
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For ytterligere informasjon om tilgjengelig tilbehør, se våre
produktkataloger og våre nettsider www.hjelpemiddelspesialisten.no

HM Hygieneunderstell

HM Hygieneunderstell er et understell som kun er utviklet med tanke på våre hygienestøp. 
Det er derfor spesifikt laget etter de samme behovene som et hygienestøp oppfyller 

for hver enkelt bruker. Understellet har en trinnløs vinkeljustering av sete på 35°, 
ved hjelp av to  kraftige gassfjærer som bidrar til å oppfylle kravene til brukerens 

individuelle behov for støtte av kroppen. 

Vinkeljusteringen endrer ikke setehøyden i knesonen, takket være at 
vinkeljustering gjøres via en trepunktsakse foran på understellet. 

I tillegg leveres HM Hygieneunderstell med et 
høyderegulerbart og vinkeljusterbart fotbrett 

med anti-skli overflate. Alle benyttede 
skruer på HM Hygieneunderstell 

er rustfrie, og hjulene på 
understellet er alle 
individuelt låsbare.

Standard utforming:
• Hvit rammefarge
• 4 individuelt låsbare svinghjul
• 35° vinkeljustering utløst fra kjørebøylen
• Høyde- og vinkeljusterbart fotbrett
• Anti-skli overflate på fotbrett

Trinnløs 35° tiltbar vinkeljustering på HM Hygieneunderstell Justérbart fotbrett på HM Hygieneunderstell
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Formstøpte puter

For ytterligere informasjon om tilgjengelig tilbehør, se våre
produktkataloger og våre nettsider www.hjelpemiddelspesialisten.no

Formstøpte puter for eksisterende standardprodukter.

Vi har siden mykstøpene ble tilgjengelige på markedet gjort vårt beste for 
å innarbeide disse også i andre standard produkter. Om det være seg i 

mer kjente former som i et ståskall montert på et ståstativ, eller 
spesialtilpasning av vanlige rullestoler, til formstøping 

av seteputene i vår dynamiske Aktivline stol.

Individuelt produserte skumputer laget etter en individuell avstøpning 
av skum med ønsket hardhet, tilpasses det produktet man ønsker. 
På stoler med eksisterende sete og rygg innkorpererer vi putene i 
rammenverket på stolen, slik at det kun er utsiden som blir endret. 

Andre produkter kan vi lage med et delvis eller komplett 
ytre skall i ABS plast lik produksjonen av OB Myk. På samme 

måte gir dette gode muligheter for eventuelle endringer 
og korrigeringer som må gjøres i etterkant.

Igjen kan man utnytte et bredt spekter av forskjellige 
materialer, for eksempel treg skum, gelé, ROHO 
elementer, etc., utstyres sammen med skum i 

hardheten som passer best for å oppnå 
et optimalt resultat.

Setets overfalte kan behandles med en slitesterk, 
vanntett membran materiale kalt Superskin, for 
å lette håndteringen/ rengjøring med hensyn til 

smuss og inntrenging av fuktighet i skumputene.

Formstøpte seteputer 
på Modus CV rullestol

Formstøpt ryggpute på Modus CV rullestol

Våre produkter tidligere tilpasset med formstøpte elementer:
- Aktivline (sittemodul)
- Motus CV (rullestol)
- Hoggi Evolution (barnevogn)
- Starfish (badesete)
- Lasse (ståstativ)

Dette er kun noen av eksemplene av det som er mulig. 
Ta kontakt med oss for å finne en løsning som utnytter 
det beste fra både standard-produkter og spesialproduserte 
formstøpte enheter.
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Formstøpte puter

For ytterligere informasjon om tilgjengelig tilbehør, se våre
produktkataloger og våre nettsider www.hjelpemiddelspesialisten.no

Anatomiske hofteledd for formstøpte enheter

Hjelpemiddelspesialisten AS var først ute med dynamisk sitting 
i Norge, og vi var igjen først ute med dynamiske formstøpte 
sitteenheter. Vi var også først ute med anatomiske korrekte 
hofteledd. Dette gjorde vi med det innovative TinTin systemet. 

TinTin ledd monteres på leddene på stolen som skal fungere 
dynamisk i forhold til brukers bevegelser, uten at de forskyver 
brukerens sittestilling. Etter utstrakt bevegelse vil bruker igjen 
falle tilbake til standard, ønsket posisjon. 

TinTin kan monteres på hofteledd og kneledd, samt at vi med 
teknologien fra våre Aktivline stoler kan levere dynamiske 
hodestøtter og dynamiske fotbrett.

Tin-Tin hofteledd for 
formstøpte enheter

Aktivline formstøpte enheter
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Formstøpt ståskall

For ytterligere informasjon om tilgjengelig tilbehør, se våre
produktkataloger og våre nettsider www.hjelpemiddelspesialisten.no

Mykstøp ståskall

Produsert på samme måte, og med de samme trykkavlastende 
egenskapene som vår prisforhandlede sitteenhet OB Myk. 

Vårt Mykstøp ståskall er individuelt produserte skumputer laget etter 
en egen avstøpning av skum i ønsket hardhet. Mykstøp ståskall er 
et ideelt alternativ for brukere som ikke kan benytte tradisjonelle, 
standard ståstativ. Ståskallet kan monteres på de fleste ståstativ 
tilpasset for montering av egne ståskall. For å se vårt utvalg av 

ståstativ som kan benyttes sammen med Mykstøp ståskall, 
se vår egne katalog for stå- og ganghjelpemidler.

For ytterligere informasjon om våre understell, be om vår
katalog for stå- og ganghjelpemidler og/eller se våre 

nettsider www.hjelpemiddelspesialisten.no



Simply understell
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For ytterligere informasjon om tilgjengelig tilbehør, se våre
produktkataloger og våre nettsider www.hjelpemiddelspesialisten.no

Funksjonelt understell for formstøpte sitteenheter

Simply har trinnløs vinkeljustering (vinkeljustering av sete) inntil 35° ved 
hjelp av gassfjær(er) med forskjellig kraft tilpasset brukers vekt. I denne 
forbindelse endres ikke høyden på knærne, takket være vinkeljustering 
via en trepunktsakse foran. Den fleksible, justerbarekjørebøylen gjør at 

flere forskjellige ledsagere kan benytte understellet.

Simply har en stabil rammekonstruksjon som leveres i setebreddene 
35, 40 og 45 cm. Simply kan med noen få enkle grep felles 

sammen for transport. 

Hjulfestene har en utførelse som gjør at både små (12˝ eller 16˝) 
og store bakhjul (22˝ eller 24˝) uten problemer kan monteres. 

Drivhjulene er utstyrt med hurtigkoblingsaksler og trommelbremser 
som kan betjenes via bremsehåndtakene på kjørebøylen. 

Våre prisforhandlede modeller 
leveres med fotstøtte inkludert.

Teknisk Data
SB 35 SB 35 SB 40 SB 40 SB 45 SB 45

Dekk 12˝/16˝ 22˝/24˝ 12˝/16˝ 22˝/24˝ 12˝/16˝ 22˝/24˝ 
Lengde, maks 86 cm 91 cm 86 cm 91 cm 86 cm 91 cm 
Samlet bredde 55 cm 59 cm 60 cm 64 cm 65 cm 69 cm 
Høyde til øvre kant av adapterplate 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 
Høyde kjørebøyle, min. (setevinkel/skyvehandtak 90°) 93 cm 93 cm 93 cm 93 cm 93 cm 93 cm 
Høyde kjørebøyle, maks (setevinkel/skyvehandtak 90°) 103 cm 103 cm 103 cm 103 cm 103 cm 103 cm

Artikkelnr. HMS nr. Beskrivelse Prisforhandlet
74600-35-12 200251 Simply understell 35 cm m/12" hjul Ja 
74600-35-16 092337 Simply understell 35 cm m/16" hjul Ja 
73522 146926 Simply understell 35 cm m/22" hjul Ja
73524 Simply understell 35 cm m/24" hjul 
74600-40-12 200252 Simply understell 40 cm m/12" hjul Ja 
74600-40-16 147232 Simply understell 40 cm m/16" hjul Ja 
74600-40-22 128636 Simply understell 40 cm m/22" hjul Ja 
74024 Simply understell 40 cm m/24" hjul 
74512 Simply understell 45 cm m/12" hjul 
74600-45-16 092801 Simply understell 45 cm m/16" hjul Ja 
74600-45-22 145241 Simply understell 45 cm m/22" hjul Ja 
74524 Simply understell 45 cm m/24" hjul 

Bildene kan avvike fra prisforhandlet standard. 
Se egne spesifikasjoner for standard utforming
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Simply light understell

For ytterligere informasjon om tilgjengelig tilbehør, se våre
produktkataloger og våre nettsider www.hjelpemiddelspesialisten.no

Simply light er en videreutvikling av 
vårt velutprøvde Simply understell. 

Simply light er karakterisert med sin optimaliserte rammekonstruksjon 
i aluminium, som har en abdusert ramme og muliggjør dermed 

en spredning av bena i sittestilling. Dessuten gjør høyde- 
og vinkeljustering av kjørebøylen det mulig å tilpasse 

understellet optimalt også til ledsagers størrelse. 

Funksjoner som tilt og bremsehåndtakene til de 
to uavhengige trommelbremsene, justeres 

direkte fra kjørebøylen.

Simply light er konstruert slik at seteenheten 
kan justeres i inntil 30° vinkel med en 

gassfjær. Samtidig kan dybden justeres. 

Teknisk Data

SB 35 SB 35 SB 40 SB 40 SB 45 SB 45
Dekk 12˝/16˝ 22˝/24˝ 12˝/16˝ 22˝/24˝ 12˝/16˝ 22˝/24˝
Lengde, maks 80 cm 80 cm 80 cm 83 cm 80 cm 83 cm
Samlet bredde 49 cm 57 cm 54 cm 62 cm 59 cm 67 cm
Høyde til øvre kant av adapterplate 50,5 cm 50,5 cm 50,5 cm 50,5 cm 50,5 cm 50,5 cm
Høyde kjørebøyle, min. (setevinkel/skyvehandtak 90°) 91 cm 91 cm 91 cm 91 cm 91 cm 91 cm
Høyde kjørebøyle, maks (setevinkel/skyvehandtak 90°) 103 cm 103 cm 103 cm 103 cm 103 cm 103 cm

Artikkelnr. HMS nr. Beskrivelse Prisforhandlet
74960-35-12 200254 Simply Light understell 35 cm m/12” hjul Ja
74960-35-16 144451 Simply Light understell 35 cm m/16” hjul Ja
74960-3522 150274 Simply Light understell 35 cm m/22" hjul Ja
74960-3524 Simply Light understell 35 cm m/24" hjul
74960-40-12 200255 Simply Light understell 40 cm m/12” hjul Ja
74960-40-16 200256 Simply Light understell 40 cm m/16” hjul Ja
74960-4022 141910 Simply Light understell 40 cm m/22" hjul Ja
74960-4024 Simply Light understell 40 cm m/24" hjul
74960-4512 Simply Light understell 45 cm m/12" hjul
74960-45-16 159608 Simply Light understell 45 cm m/16” hjul Ja
74960-45-22 200257 Simply Light understell 45 cm m/12” hjul Ja
74960-4524 Simply Light understell 45 cm m/24" hjul

Bildene kan avvike fra prisforhandlet standard. 
Se egne spesifikasjoner for standard utforming



Mika rullestolunderstell
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For ytterligere informasjon om tilgjengelig tilbehør, se våre
produktkataloger og våre nettsider www.hjelpemiddelspesialisten.no

Mika - rullestolunderstellet for de tyngste brukerne.

Understellet er enkelt å betjene, med tilt og bremser på kjørehåndtaket, og
tippesikring som standard. Kjørebøylen kan slås sammen, og den er både 
vinkel- og høydejusterbar. Det er hurtigkobling på hjulene som gjør den 

mindre for transport. Tiltmekanismen er mulig å flytte opp eller ned, 
noe som gjør at man kan få mer tilt bakover.

Mika er tilgjengelig i fire forskjellige størrelser ogmed 
to forskjellige rammetyper (rett og Y-ramme).

Teknisk Data

Størrelse Vekt Setehøyde Rammebredde Total bredde Maks brukervekt
Mika std. str. 0 18 kg 42 cm 32 cm 58 cm 120 kg
Mika m/Y-ramme str. 0 18 kg 42 cm 42 cm 58 cm 120 kg
Mika std. str. 1 20 kg 42 cm 35 cm 60 cm 120 kg 
Mika m/Y-ramme str. 1 20 kg 42 cm 46 cm 60 cm 120 kg 
Mika std. str. 2 22 kg 47 cm 38 cm 62 cm 120 kg 
Mika m/Y-ramme str. 2 22 kg 47 cm 51 cm 62 cm 120 kg 
Mika std. str. 3 24 kg 47 cm 41 cm 65 cm 120 kg 
Mika m/Y-ramme str. 3 24 kg 47 cm 54 cm 65 cm 120 kg

Artikkelnr. HMS nr. Beskrivelse Prisforhandlet
300207 Mika u.stell str. 0, 20" og 7" svinghjul Ja
300207Y Mika u.stell str. 0, 20" og 7" svinghjul, m/Y-ramme Ja
301207 200258 Mika u.stell str. 1, 20" og 7" svinghjul Ja
301207Y Mika u.stell str. 1, 20" og 7" svinghjul, m/Y-ramme Ja
302227 196779 Mika u.stell str. 2, 22" og 7" svinghjul Ja
302227Y Mika u.stell str. 2, 22" og 7" svinghjul, m/Y-ramme Ja
303227 196780 Mika u.stell str. 3, 22" og 7" svinghjul Ja
303227Y Mika u.stell str. 3, 22" og 7" svinghjul, m/Y-ramme Ja

For ytterligere informasjon om våre understell, be om
vår katalog for sitteenheter og/eller se våre nettsider

www.hjelpemiddelspesialisten.no

Bildene kan avvike fra prisforhandlet standard. 
Se egne spesifikasjoner for standard utforming



Dino 3 - den ideelle løsningen!

Er du ofte på farten med barnet ditt, og trenger å føle at dere er selvstendige 
og mobile? Synes du barnet ditt åpenbart bør sitte i en medisinsk riktig posisjon 
og bli støttet så godt som mulig? I så fall er Dino 3 den ideelle løsningen for deg. 

Du kan montere nesten alle vanlige sittesystemer på basen i ett enkelt trinn, og du 
kan kjøre trygt og  komfortabelt både innendørs og utendørs. Dino er også perfekt for 

å reise, siden den er godkjent for transport i biler designet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, og krasjtestet etter de høyeste sikkerhetsstandarder. 

Teknisk informasjon 
• Ekstra lett manøvrering 
• For transport i kjøretøy som er utstyrt for funksjonshemmede  
• Høydejusterbare kjørehåndtak eller kjørebøyle 
• Egnet for selvstendig kjøring med store hjul  
• Setevinkeljusteringen fra -5 ° til +30 °  
• Enkel håndtering   

Teknisk Data

Størrelse Rammebredde Totalbredde Hjulstørrelse Seterørshøyde ved 0° tilting
Min. Maks.

1 36 cm 60 cm 12" 43,5 cm 48,5 cm
2 40 cm 64 cm 22" 43,5 cm 45,5 cm
3 44 cm 68 cm 24" 46 cm 48 cm

Artikkelnr. HMS nr. Beskrivelse Prisforhandlet
4470G42=00MA31 200259 Dino3 1 std 6/22"hjul Ja
470G42=00MA32 Dino3 2 std 6/22"hjul Ja
470G42=00MA33 200260 Dino3 3 std 6/22"hjul Ja
470G42=00MA31L 200261 Dino3 1 lang 6/22"hjul Ja
470G42=00MA32L 200262 Dino3 2 lang 6/22"hjul Ja
470G42=00MA33L 200263 Dino3 3 lang 6/22"hjul Ja

16

Dino 3 rullestolunderstell

For ytterligere informasjon om tilgjengelig tilbehør, se våre
produktkataloger og våre nettsider www.hjelpemiddelspesialisten.no

Bildene kan avvike fra prisforhandlet standard. 
Se egne spesifikasjoner for standard utforming
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Roomy kombiunderstell

For ytterligere informasjon om tilgjengelig tilbehør, se våre
produktkataloger og våre nettsider www.hjelpemiddelspesialisten.no

Roomy inne- og kombiunderstell

Roomy er laget av ovale aluminiums rør som 
er belagt med miljøvennlig pulverlakk.

Den trinnløse høydejusteringen sikrer enkel og 
funksjonell bruk både i barnehage og på skole.

Høyden og tilten på festeplaten reguleres med 
separate gassfjærer. Kombiunderstellet leveres 
standard med kjørebøyle og trommelbremser 
på bakhjulene. Hjulene er kompakte.

Roomy kombi- og inne understell kan 
også leveres med elektrisk hev og senk. 

Den elektriske motoren kan monteres 
som ekstrautstyr på Roomy.

Teknisk Data

Navn Roomy NE Roomy Kombi
Total vekt 15,5 kg 16 kg
Min. høyde til festeplate 20 cm 20 cm
Maks. høyde til festeplate 63 cm 63 cm 
Justering av sittevinkel -5° til +30° -5° til +30° 
Hjulstørrelse 4" 6" foran og 12,5" bak 

Artikkelnr. HMS nr. Beskrivelse Prisforhandlet
49000-0505 071397 Roomy NE inneunderstell Ja
49100-0505 075939 Roomy Kombiunderstell

Aluline fotstøtte er ikke standardutstyr.

Bildene kan avvike fra prisforhandlet standard. 
Se egne spesifikasjoner for standard utforming
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Notater
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Notater



Hjelpemidler for funksjonshemmede barn, unge og voksne
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Hjelpemiddelspesialisten AS - Rosenholmveien 22, 1252 Oslo
Tel.: 66 81 60 70 - Telefaks: 66 81 60 71

firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no


