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Gör långtidssittande möjligt  
på bästa sätt
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Ungdomsstol
Detta är Netti 4U CEDS i en konfiguration speciellt för ungdomar. Vi har alla 
sett hur ungdomar är för stora för en barnrullstol eller för små för en vuxen-

rullstol? Netti 4U CEDS i en ungdomsutgåva är lösningen.

KOMPAKT STOL

En kompakt stol som är lätt att  manöv-
rera, har låg vikt och som enkelt passerar 
genom smala dörrar och passar i små 
utrymmen. Vi vågar säga att detta för-
modligen är den smalaste  komfortrull-
stolen på marknaden. Endast 18 cm bre-
dare än sittbredden.

SMIDIG ATT TA MED SIG

Ta av hjulen samt benstöden och fäll 
ryggen mot sitsen, så kommer den att 
passa i bagagerummet i bilen.

ERGONOMISK OCH ANVÄN-
DARVÄNLIG

Viktigt att nämna är de ergonomiska lös-
ningarna och användarvänliga färgmar-
kerade inställningshandtagen.



375-500 mm-30 / +24 mm

+/- mm
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Tryckfördelning

Standardsittdynan distribu-
erar tryck- och skjuvkraf-
ter korrekt. Du undviker 
därmed att glida framåt. 
3D-överdraget  optimerar 
mikroklimatet och minime-
rar hudens sårbarhet.

Flexibel sittbredd

Sittbredden kan justeras 
inåt med 15 mm/sida genom 
polstring. 

För sittbredd 350 och 400 
mm kan armstöden  juste-
ras utåt med 12 mm/sida 
genom vårt expansionskit.

Flexibelt sittdjup

Sittdjupet kan lätt justeras 
med hela 75 mm i 25 mm 
steg via ryggens gångjärn. 
Sittdjupet kan utöver detta  
ökas med ytterligare 50 mm 
via justering av benstöds-
fästena.

Sittdjup från 375 till 500 
mm.

Justera ryggen till använ-
daren

6 justerbara band för att 
positionera och stabilisera 
överkropp och bäcken.

Stort urval av rygglös-
ningar

I fall annan funktionalitet 
behövs som exempelvis 
ännu mer stabilitet eller 
tryckfördelning kan du 
enkelt byta ut ryggdynan. 
Alla Nettiryggar såväl som 
Ride Designs kan användas.

Stabiliserande ryggdyna 
med utrymme för rörelse

Ryggdynan hjälper till att 
stabilisera kroppen. Desig-
nen ger utrymme för rörelse 
av armar och axlar.

Många alternativ och funktioner för att göra lång-
tidssittande möjligt på bästa sätt



NETTI 4U CEDS
YOUNG EDITION

4  //  NETTI 

STABILA FOTPLATTOR
Ett låsningsalternativ mellan fotplat-
torna gör det möjligt att skapa en 
solid och fast bas för fötterna och 
ökad hållbarhet hos benstöden.

ERGONOMISK OCH
ANVÄNDARVÄNLIG
Lättjusterbara benstöd som är 
benslängdskompencerade på 
grund av rätt placering av gångjär-
net vid knäleden.

ANPASSNINGSBAR FÖR 
ASSYMETRIER
Asymmetrier och rotationer i 
kroppen, ex windswept, kan lösas 
via  kombinationen av att justera 
benstödsfästena för benstödet, 
delade fotplattor samt att justera 
ryggdynan i olika positioner.

Stabiliteten startar med fötterna
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Armstödet kan jus-
teras upp och ner, bakåt 

och framåt och fälls 
bakåt vilket gör sid- och 
seleöverföringar enkelt

Ergonomisk körbåge 
som är lätt att justera. 

Genom att fälla ned den 
minskas totallängden vilket 
gör att stolen fungerar bra 
i smala utrymmen eller när 
vårdaren behöver komma 

närmare användaren.

JUSTERBARA HUVUDSTÖD
Huvudstödet kan justeras tredimensionellt och finns behov för en annan lösning passar övriga Netti-huvudstöd denna 
rullstol. 



DYNAMIC

350-430 mm 375-450 mm
(500 mm)

130 kg 

500 mm 
(600 mm)

465-500 mm
(440)

-5° - +20°

90°-135°
30 kg

30 x 45mm

30mm

45mm
Max.  

130 kg DYNAMIC
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Sittbredd Sittdjup Rygghöjd Sitthöjd Tilt

Max belastning Rygg Vikt Krocktestad

Detta kan tillgodoses genom att inkludera dynamiska lösningar. För 
Netti 4U CEDS finns följande dynamiska komponenter
tillgängliga:

• Dynamiskt huvudstöd
• Dynamiskt ryggstöd
• Dynamiskt benstöd

Om rörelsemönstren inkluderar bäckenrörelser rekommenderar vi
ett komplett Netti Dynamic System med en dynamisk sittplatta.

Kliniska test visar att dynamiska alternativ ökar användarens livs-
kvalitet och ger dem möjlighet att tillbringa längre tid i stolen med 
en bra positionering och delta i vardagslivet.

Genom att låta stolen följa användarens rörelsemönster reduceras 
även slitaget på stolen.

Ofrivilliga rörelser orsakar ofta flera  utmaningar för  
rullstolsanvändare och vårdare till exempel glidande och  

repositionering.

Möjlighet till dynamiska funktioner
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Spår för att fixera 
sekundär positionerings-

utrustning som bälten 
och selar gör det enkelt 
att lösa varje positione-

ringsutmaning

De tidlösa färgerna 
och materialet i Netti 4U 

CEDS och dess dynor, 
väljs med tanke på håll-
barhet och användande.

Rullstolen kan enkelt 
vikas samman och pas-
sar i de flesta bilarna.

Ergonomiska och 
biomekaniska lösningar 
har använts för att hitta 

den optimala place-
ringen av hjul och juste-
ringspunkter så att rull-
stolen är bäst anpassad 
till användaren istället 

för motsatsen
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KONTAKTINFORMATION:

SVERIGE
T: 08 6500037 
F: 08 6500047

info@My-Netti.com

DANMARK
Alu Rehab ApS

Kløftehøj 8
DK-8680 Ry

T: +45 87 88 73 00 

My-Netti.se


