
Freestander
Ståstativ



Vi jobber sammen med brukere, terapeuter 
og omsorgspersoner for å utvikle produkter 
med både klinisk og emosjonelt fokus. 
Ved å dra nytte av den nyeste forskningen 
og kliniske forståelsen lager vi praktiske 
løsninger som er enkle å integrere i 
familielivet. Fordi at for oss dreier livet seg 
om å gå, nyte, delta og gjøre. 

Sterkere sammen.



24 timers 
posisjonering for babyer, 
barn og voksne. Å sove, 

sitte, stå, gå, bevege 
seg, bad og toalett.



Freestander finnes i 3 størrelser og 
dekker et stort aldersspenn, fra 1 – 18 år.  
Freestander leveres standard med vinkel- 
dybde- og høyderegulerbare bryst-, hofte- 
og knestøtter. Dette gjør at produktet klarer 
en mengde kliniske krav.

Den unike posisjoneringen som oppnås med derotasjons-
beltet for hoften. Dette beltet muliggjør å få bekkenet 
i linje og i sentrum av gravitasjonen over støttebasen. 
Forenkler tilpassing eller korreksjon av fleksjon av hofter 
og knær.

Det robuste designet passer utmerket for bruk i klassrom, i 
terapirom eller i hjemmemiljø.

Enkel å sette opp og tilpasse gjør Freestander ideell for 
å brukes av flere brukere. Overfytting skjer enkelt med 
forflyttingsbelter eller seil.





Vinkeljusterbare 
sidestøtter.

Bekkenbelte / 
Derotasjonsbelte

Lav fotplatehøyde gjør 
forflytninger til og fra 
stativet svært enkelt.

Puter som er enkle å 
holde rene.

Enkelt å 
regulere 
høyden på 
stativet.

Bordet er  høyde- og 
vinkel-justerbart.

Justerbare 
knestøtter



Høyde- og vinkel justerbart 
aktivitetsbord med bolle!

Hodestøtte er tilgjengelig.

Balanse Fleksjon

Rotasjon



Størrelse 1 2 3

Alder

Lev. Art.nr: LFS/1-MW-NOR LFS/2-MB-NOR LFS/3-MB-NOR

1 - 5 år 4 - 9 1/2 år 9 - 18 år

235019 235021235020  

mm

470  
680  

650  
650  

400  
540  

30kg 

mm

975 
1350 

750 
750 

470 
644 

100kg 

mm

680  
975  

750  
750  

425  
590  

60kg 

Freestander

Brystpute
Min høyde 
Maks høyde

Base
Dybde
Bredde

Bord
Dybde
Bredde

Brukervekt maks

Produktstørrelser

Freestander leveres i 
tre størrelser

Freestander leveres standard med sandaler, knestøtter, 
bekkenbelte/derotasjonsbelte, brystpute med sidestøtter, 
aktivitetsbord, bolle og dekkplate. (Se også bestillingsskjema.) 
Det finnes også flere opsjoner og tilleggsvalg. Freestander 
størrelse 1 leveres i fargen Meadow (Grønn) og størrelse 2 og 
3 leveres som standard i fargen Mondeo Blue (blå).

HMS Art.nr:



TILBEHØR

Mondeo Blue (MB)Meadow (MW)

Fargevalg

LFS/#/C Støtte- / 
aktivitetsstang

LFS/#/N Gripehåndtak

LFS/#/L Bekkenstøtte

1.Hodestøtte art nr: LIF/2/A,B,C
2.Ryggpute hyperekstensjon art nr: LIF/3/A,B
3.Festerammer hodestøtte art nr: LIF/1

1. Formet 
hodestøtte

3. Festeramme 
hodestøtte

2. Ryggpute 
hyperekstensjon



Leckey ble etablert i 
1983 og er i dag en 
anerkjent pioner innen 
forskning og utvikling av 
produkter som gir barn 
og voksne mulighet til å 
gå, gjøre, nyte og delta 
i dagligdagse aktiviteter 
gjennom hele døgnet.

Vi har en klinisk tilnærming til 
produktutvikling og –design. 
Gjennom dyptgående kliniske 
studier i samarbeid med ledende 
universiteter og omfattende 
utprøvinger med ergoterapeuter, 
fysioterapeuter, brukere og deres 
familier forsetter vi å utvikle 
familievennlige produkter som gir 
støtte og posisjonering gjennom 
hele dagen, i alle livets faser.

Leckeys erfarne team av designere, 
terapeuter og ingeniører jobber 
sammen for å utvikle produkter 
som møter de kliniske behovene 
til helsepersonell og de sosiale 
behovene til brukerne, gjennom 
tidlig intervensjon, barndom og 
voksenlivet.

For å oppnå dette jobber vi sammen 
med helsepersonell, brukere og 
omsorgspersoner som bruker 
produktene hver dag. Med deres 
hjelp kan vi utvikle de pålitelige, 
holdbare og testede produktene 
med god funksjonalitet som vi er 
kjent for verden over.





Freestander - Aug.2017

24 timers 
posisjonering for 
babyer, barn og 
voksne. Sove, sitte, 
stå, gå, bevege seg, 
bad og toalett.

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3,1540 Vestby
T: 66 96 38 00 F: 66 96 38 80

post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Leckey
19 Ballinderry Road
Lisburn
BT28 2SA
Northern Ireland
United Kingdom

T: 028 9260 0750
F: 028 9260 0799
E: info@leckey.com
W: www.leckey.com 


