
Modulært sæde system til 
kørestole.

KOMFORT FLEKSIBILITET

INDIVIDUALITET            

Overholder alle relevante krav i det medicinske direktiv 93/42/eøf.



OPTIMIST-SÆDE.
OPTIMIST-SÆDE: Optimal komfort
OPTIMIST-SÆDE: Et  værktøj for fysio - og ergoterapeuter
OPTIMIST-SÆDE: Konstruktion som gør det let at tilpasse støtte og stabilitet = Fokus på 
   brugerens potentiale.
OPTIMIST-SÆDE: Kan leveres i 3 produkt-familier. CLASSIC, 2001 og 2004. 
OPTIMIST-SÆDE: Kan leveres i bredde = 37, 40, 45, 50 og 55 cm.
OPTIMIST-SÆDE: Justerbar sædedybde fra 21-55 cm (afhængig af sædebredde). 

Type # 2 og 4 er tilgængelige med eller uden el-sele. Alle kombinationer kan monteres med integrerede justerbare 
sidestøtter.

Type # 3, 5 og 6: Sæderyggens top kan stilles i vinkel. Type 6 er forberedt for integrerede justerbare sidestøtter.

Type # 7 findes kun i CLASSIC-familien.
Type # 7 har justerbare gjorde i ryggen. Antal og possition af gjordene bestemmes af brugerens behov.

Type # 1.

Type # 2. Type # 4. Integrerede og justerbare sidestøtter.

Type # 3. Type # 5. Type # 6.

Type # 7.

De forskellige typer (#1 til #6) er alle tilgængelige i Standard og i  
SuperSoft skum. Type # 7 er dog kun tilgængelig i Standard skum.
SuperSoft bruges, typisk til brugere med diagnosen Sclerose.

Individuelle 
løsninger er 
standard hos os !



?

Type # 2 & 4 el-sele
Ved at benytte en el-sele, kan brugeren stabilisere og korrigere 
sin siddestilling, efter behov. Dette kan være nødvendigt under 
forskellige kørsels-situationer.
El-selen består af 2 bredde gjorde, fæstnet omkring brugerens 
torso. Det er muligt at ændre selens possition. 
Selen kan trække brugeren tilbage, til højre eller til venstre alt 
efter hvordan den monteres.

Sæder med el-sele er tilgængelige i Bredde = 38 og 45 cm.

2001-familie Karakteristik:
 Længde-kompenserende bevægelse, når ryggen vandrer.
 Ryg-aktuatoren er placeret under siddefl aden.
 Ryggen kan vandre fra lodret - 60o bagud
 Ryghøjden er justerbar fra 48 - 60cm.
      
2004-familie Karakteristik:
 Længde-kompenserende bevægelse, når ryggen vandrer.
 Ryg-aktuatoren er placeret bagved ryggen.
 Ryggen kan vandre fra lodret - 43o bagud
 Ryghøjden er justerbar fra 48 - 60 cm.
 Siddehøjden er 8 cm lavere end 2001-familien.

Tilbehør.

Plus-pude Minus-pude Paraplegi-pude

Plus-puden har en positiv 
hældning (højere i forkant) og 
er desuden formet således at 
benene holdes samlet.

Alle sædepuder er aftagelige, korrektion af hofteskævhed er mulig. Pudebetrækket er aftageligt. Alle sædepuder kan 
leveres i Standard og Bonded skum. Bonded skum benyttes, typisk til brugere der har tendens til at udvikle tryksår.

Minus-puden har en negativ 
hældning (lavere i forkant) og 
er desuden formet således at 
benene holdes samlet.

Paraplegi-puden har en positiv 
hældning (højere i forkant og 
med hulning til begge lår). 
Denne facon reducerer ten-
densen til spasmer.

Forkant-pude ????-pude

Forkant-puden har en huln-
ing til begge lår. Forkant-pude 
benyttes i kombination med 
luft, vand, gel eller andre 
sædepuder.

Alle pude-typer på markedet 
passer på sæder fra AJ Stole.

Skavholmvej 8

8520 Lystrup

Danmark.

Tel:  +45 86770303

Fax:  +45 86770097

  www.ajstole.dk

E-mail: ajstole@ajstole.dk

Kontakt-info



Nakkestøtte:
Beslag # 2

Justerbar op/ned, frem/tilbage 
og højre/venstre.

Beslag # 3

Justerbar op/ned, frem/tilbage, 
højre/venstre og vinklen på 
puden (op/ned).

Beslag # 5

Justerbar op/ned, frem/tilbage, 
højre/venstre samt vinklen på 
puden (op/ned - højre/venstre).

Standard nakkepude

Tilgængelig i stof og læder

 Nakkepude # 4

Denne nakkepude har side-
støtte samt en skumkant der 
passer ind i nakkehulningen.
Tilgængelig i stog og læder.

Armlæn (metaldele)

Justerbar op/ned og horisontal 
vinkel. Armlænet er aftageligt. 
Armlænet kan monteres vin-
kelfast samt udsvingbart.

Armlænspude: Justerbar frem, tilbage, højre og venstre (Læderbeklædning er standard).
Standard Med albuestøtte U-formet (Hemiplegi)

Tilbehør:
Lårstøtte Bord El-benstøtte

Justerbar og aftagelig lårstøtte. 
Lårstøtten kan også monteres 
som hoftestøtte.

Justerbart i alle retninger.
Aftageligt.

Længde kompenserende 
bevægelse. Denne konstruk-
tion forhindrer at brugerens 
knæ løftes når benstøtten 
eleveres. 


