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Till Contour er navnet på et helt nytt ståstativ fra Schuchmann. Her er det 
tenkt både nytt og innovativt. Produktet er velegnet for brukere som trenger 
best mulig komfort i stående stilling. Vi tilbyr nå Till i 4 størrelser, men 
gjør oppmerksom på at det bare er Contour modellen som er kontrakts-
festet med NAV.

Brukers behov er godt ivaretatt
Produktet er velegnet for brukere med kontrakturer, da alle under- 
støttelsesflater kan reguleres/ justeres for å følge brukers fasong. Produktet 
leveres i 4 størrelser og er velegnet for brukere fra 75-185 cm brukerhøyde. 
Hofte- og ryggdelen på Contour modellen er dynamisk og sikrer gunstig 
avlastning, også for krevende kurvatur som følge av kontrakturer eller  
feilstillinger.

Ledsagers behov er godt ivaretatt 
Understell på Till ståstativ er utviklet så det skal være enkelt å komme 
under med personløfter. Dette vil lette forflytning for både ledsager og 
bruker og gir bedre muligheter for økt daglig bruk. Håndkontrollen er enkel 
å betjene og henges enkelt på forberedt bøyle på produktet.

Sidestøtter og hoftestøtter er utsvingbare og sikrer enkel sideveis  
forflytting uten å måtte ta bort eller reposisjonere disse! 

I tillegg er vi sikre på at alle vil verdsette høydereguleringen, som gjør det 
mulig for brukere av stativet å stå i samme høyde som andre rundt  
produktet. 

Standard Till Contour 
• Elektrisk vinkelregulering med vinkel-

indikator
• Elektrisk høyderegulering med bruker 

stående i stativet
• Understell med plass til personløfter 
• Utsvingbare sidestøtter med armstøtte
• Vinkelregulerbar polstret hodestøtte,  

sideveis justerbar 
• 2 stk fikseringsbelter
• Multiregulerbare knestøtter med 

utskjæring for Patella 
• Multiregulerbare fotplater med fotremmer 

og fotstyrere 
• Bord med kant vinkeljusterbart
• Dynamisk ryggdel for kurvatur 
• Regulerbar understøttelsesflate for 

knekontraktur
• Regulerbar hoftevinkel for hoftekontraktur
• Regulerbar abduksjon 0-30 grader med 

vinkelindikator
• Avtakbare vaskbare polster 40 grader
• Lengdejustering av understøttelsesflate 
Manuelle stativer str 1+2 har samme utstyr 
som str 3+4, bortsett fra Contour stillbar 
rygg i 3 deler og elektriske funksjoner er 
manuelle

Velkommen til utprøving - Till/Till Contour gir nye muligheter2
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Ståstativ Till Contour
- TILLeggsfunksjoner du trenger!

Velkommen inn



Till oppleves vennlig og 
komfortabel

Till med alternative 
knestøtter

Elektrisk vinkelregulering gjør det trygt og enklere
Manuelle utgave har funksjon med gassfjær

Bøyle for plassering av 
håndkontroll er 
standard (Contour)

Elektrisk høyde-
regulering i liggende 
og stående stilling er 
standard (Contour)

Vinkelindikator Contour hofte- og rygg-
del kan justeres og  
låses etter brukers 
fasong

Multijusterbare fotplater er standard Stillbar abduksjon er 
standard

Till manuell
str 1

Till manuell
str 2

Till Contour
str 3

Till Countour
str 4

Brukerhøyde 75-115 cm 100-135 cm 120-160 cm 145-185 cm
Maks brukervekt 30 kg 60 kg 80 kg 100 kg
Vinkelregulering 0-90 grader 0-90 grader 0-90 grader 0-90 grader 
Regulerbar knevinkel understøttelsesflate 0-65 grader 0-65 grader 0-65 grader 0-65 grader 
Regulerbar hoftevinkel understøttelsesflate 0-45 grader 0-45 grader 0-45 grader 0-45 grader 
Justerbar abduksjon 0-30 grader 0-30 grader 0-30 grader 0-30 grader 
Justebar fotplatevinkel 0-20 grader 0-20 grader 0-20 grader 0-20 grader 
Sideveis vinkeljustering fotpater begge rettninger 0-15 grader 0-15 grader 0-15 grader 0-15 grader 
Høyderegulering liggeflate i vertikal posisjon 53-73 cm 60-85 cm 71-94 cm 82-105 cm
Transportmål 95x51x75 cm 105x61x85 cm 125x76x97 cm 152x77x110 cm 
Egenvekt 30 kg 35 kg 80 kg 90 kg
Bredde hofte/ overkropp 14-27 cm 17-31 cm 20-37 cm 27-46 cm
Lengde overkroppsdel 30-43 cm 38-48 cm 49-61 cm 58-69 cm
Lengde for til kne 20-30 cm 27-37 cm 32-45 cm 42-54 cm
Lengde kne til skritt 12-18 cm 16-24 cm 20-29,5 cm 24,5-34 cm

Till manuell
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Ståstativ Till Contour
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