
STABILO
– vakuumpuder og madrasser 
til stabilisering og lejring 



STABILO er en serie af stabiliserende puder, 
der formes udfra brugerens individuelle 
behov. Dermed understøtter puden en korrekt 
siddestilling og giver optimal støtte til bækken 
og ryg. Dette giver et bedre udgangspunkt i 
forbindelse med rehabilitering og pleje af den 
enkelte bruger.

STABILO puden kan formes som modellervoks 
og hvis det ønskes, kan formen bevares efter 
tilpasningen.

De tilpassede STABILO puder og madrasser 
er særligt velegnede til personer med nedsat 
mobilitet og sensibilitet.
Madrassen hjælper med at stabilisere og 
understøtte den liggende stilling. Der er set 

gode resultater i de tilfælde, hvor brugeren har 
øget tonus.
På grund af vakuumteknikken, kan formen 
tilpasses og omformes igen og igen.

En af STABILOS unikke egenskaber er evnen til 
at opnå forskellige niveauer af hårdhed.

STABILO giver mulighed for individuelt 
tilpassede løsninger, både inde og ude. Den 
rigtige anvendelse af den rette pude eller 
madras fra STABILO kan dagligt tilgodese 
forskellige behov for den enkelte bruger. En 
justerbar, sikker og komfortabel aflastning kan 
være af afgørende betydning og være nøglen til 
nye muligheder og forøget trivsel i hverdagen.

Når slangen skrues på ventilen, vender puden tilbage til sin bløde form. 

STABILO VAKUUMPUDER OG -MADRASSER

TILPASNING AF FORMEN
STABILOs fremragende egenskaber indenfor 
støtte, lejring og trykaflastning, skyldes den 
særlige vakuumteknik.
Den lufttætte yderside, og de tre størrelser 
granulat indeni, gør det muligt at forme puden 
eller madrassen efter det individuelle behov. 
Ved hjælp af pumpen, kan der herefter skabes 
et vakuum, der fastholder formen i den 
hårdhed man ønsker. 1. Eksempel på tilpasset pude med vakuum.

2. Ønsker du at ændre pudens form, tag da 
den lille slange ud af pumpens håndtag og 
skru slangen på pudens ventil. Vent til puden 
er så blød, at du kan forme den.

3. Når puden har den ønskede form, sættes 
pumpen på slangen. Luften suges ud, indtil 
man har opnået den hårdhed, man ønsker.

HandVacumaker – håndpumpe til puder. ElectroVakumaker – elektrisk 
pumpe til madrasser.
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BASE, CONFORTABLE
STABILO BASE giver god siddende stabilisering i standardkørestole eller lænestole.
Puden kan med et snuptag omformes ved behov for aflastning af følsomme områder, 
eller for at støtte brugeren som ønsket.

• pudens form kan tilpasses
• aflastning af sensitive områder
• mulighed for at lave en kile til abduktion af benene
• mulighed for at forhøje ved èn hofte 

CONFORTABLE
STABILO CONFORTABLE monteret i en kørestol, giver brugeren 
komfortabel støtte, med mulighed for korrektion af skævheder i 
ryggen.
På grund af den forbedrede posturale kontrol, opnås signifikant 
forbedret siddekomfort med bedre siddende stabilitet.

• stabiliserer ryg og bækken
• giver et fremragende supplement til kørestole med lav ryg
• giver stabilitet til brugere med skoliose og kyfose
• giver god støtte til personer i letvægts- samt  

sportskørestole

Base

Str A B Vare nr.
S 25 cm x 38 cm 2990583
S+ 35 cm x 35 cm 2990585
M 40 cm x 40 cm 2990584
M+ 45 cm x 45 cm 2991160

L 50 cm x 50 cm 2990586

Confortable

Str A B Vare nr.
S 52 cm x 40 cm 2990587
M 56 cm x 50 cm 2990588
L 70 cm x 50 cm 2990589
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CONFORTABLE PLUS

STABILO CONFORTABLE PLUS er en pude med modelleret hoved-  
og sidestøtte og med velcrobånd  

• former et velegnet anatomisk ”korset”
• egnet til brugere med CP
• egnet til brugere med nedsat eller øget tonus

Plus

Str A B C D Vare nr.
S 30 cm x 50 cm x 58 cm x 28 cm 2991031
M 35 cm x 60 cm x 65 cm x 28 cm 2991032
L 40 cm x 75 cm x 75 cm x 35 cm 2991033
XL 45 cm x 75 cm x 85 cm x 35 cm 2991034

CONFORTABLE PLUS DUO
STABILO CONFORTABLE PLUS DUO er en kombineret ryg- og sædepude

• gør det nemt at stabilisere brugeren i bil og fly
• når puden er tilpasset brugeren, er den let at anvende i kørestole, 

lænestole, bil, fly etc.
• danner en integreret barnestol

Plus duo

Str A B C D Vare nr.
S 30 cm x 80 cm x 58 cm x 28 cm 2991035
M 35 cm x 95 cm x 65 cm x 28 cm 2991036
L 40 cm x 115 cm x 75 cm x 35 cm 2991037
XL 45 cm x 120 cm x 85 cm x 35 cm 2991038
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GRANDE
STABILO GRANDE findes i flere størrelser til børn og voksne.
Madrassen kan bruges til at ligge på, sidde på, til fysioterapi og 
rehabilitering.

• tilpasser sig kroppen, så der opnås god hvilestilling
• stabiliserer hoved, ryg, bækken og knæ
• formet som puf, holder den brugeren i korrekt stilling

Grande

Str A B Vare nr.
M 70 cm x 160 cm 2990872
M+ 90 cm x 200 cm 2991163
L 130 cm x 200 cm 2990591
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BEANSEAT
STABILO BEANSEAT er en universal stol, formet som 
en stor puf. Specialløsningen gør det muligt at gøre 
stolen sikker og klar til brug. En fjernbetjent pumpe 
giver brugeren mulighed for at ændre form og 
hårdhed.

ELITE MEMBRA-MED
STABILO ELITE MEMBRA-MED er modulopbyggede puder, der anvendes  
i rehabilitering og terapeutisk øjemed.

• form og egenskab sikrer høj siddekomfort
• åndbar og vandtæt betræk
• hygiejnisk og åndbar

Beanseat

Str A B C D Vare nr.
S 40 cm x 60 cm x 40 cm x 30 cm 2991280
M 60 cm x 80 cm x 50 cm 40 cm 2991281
L 70 cm x 100 cm x 70 cm 50 cm 2991282

Elite Membra-Med

Str A B Vare nr.
M 40 cm x 40 cm 2991156
M+ 45 cm x 45 cm 2991164
L 50 cm x 50 cm 2991157
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NAKKESTØTTE
STABILOs nakkestøtte er en universel 
nakkestøtte.

UNDERARMSTØTTE 
STABILOS UNDERARMSTØTTE er specielt for brugere med apoplexi.

• formbar armstøtte, som øger muligheden for rehabilitering

Underarmstøtte

Str A B Vare nr.
S 25 cm x 30 cm 2991161
M 25 cm x 45 cm 2991162

Nakkestøtte

Str A B Vare nr.
M 15 cm x 30 cm 2990618/M
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Konsulent Erik Derdau – 8230 3070 – info@handigear.com 
HANDiGEAR – Fredensvej 20 – 8680 Ry – CVR nr. 34021600
www.handigear.com

Drømmer du om et aktivt friluftsliv – og har du en funktions-
nedsættelse, der gør det vanskeligt at udleve? 

Vi giver ordene “vi gør det muligt” en ramme, der er til at forstå: friluftsliv for alle. Vi 
kompenserer for dit særlige behov og skaber dermed adgang til naturen og friluftslivets 
mange store oplevelser. Alle er velkomne: enkeltpersoner og institutioner, små og 
store, unge og ældre. 

Vi har specialiseret os i friluftsliv tilpasset det individuelle behov. Vi tilbyder kanoture, 
lejrliv, dag- og døgnture, overnatning i trætop, tipi eller hængekøje, træklatring, 
svævebaner og kæmpegynger, klatre- og kanokurser, konsulentbistand og meget 
mere. 

Du kan få en unik oplevelse med os i den pragtfulde natur på og omkring 
Gudenåen og søerne ved Ry. Vi kommer også gerne til dig. 

Mange års erfaring har vist os, at nærvær, autencitet, øjenkontakt og god tid 
er afgørende for din gode og trygge oplevelse. Vi arbejder altid med de bedste 
instruktører, som sørger for at sikkerheden er i orden. De er alle uddannede og 
specialister indenfor netop det område, de arbejder med. Vi kan derfor love, at 
vi giver dig den bedste udgave af os selv – hver gang. 

Eventyret venter – ses vi?  www.ditfriluftsliv.dk

KONSULENTBISTAND OG INDIVIDUELLE LØSNINGER
 
Vi har stor praktisk erfaring i unikke løsninger på udfordringen at gøre 
naturen tilgængelig for alle, og vi deler gerne ud af vores viden. Vi leverer 
bl.a.:
 
- konsulentbistand til kommuner, institutioner, projekter, private m.fl.
- ideer til indretning af handicapvenlige naturlejrpladser
- mobile lift- og forflytningsløsninger
- unikke multi-funktionelle sædeløsninger til kano- og anden sejlads
- stationære og æstetiske kran- og liftløsninger til naturlejrpladser  
  og marinaer
- kompenserende løsninger til overnatning i det fri – og i trækronerne
- konkrete aktivitetsforslag tilpasset lokale vilkår og individuelle behov
- og…
 
Vi samarbejder med en række virksomheder, der hver på deres felt er 
specialister. Sammen skaber vi et stærkt udgangspunkt for det kreative og gode 
resultat.

www.instagram.com/ditfriluftslivwww.facebook.com/ditfriluftsliv

HANDiGEAR er også
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