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I program för rörelse, styrka och balans, hjälper dessa 
tippbrädor patienten att gradvis uppnå en stående position 
från en statisk magliggande eller ryggliggande ställning, då 
patienten inte klarar av att bära sin egen kroppsvikt. Chinesports 
tippbrädor för mag- eller ryggläge, rekommenderas för både 
vuxna och barn.

Marcus   ne Inledning
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Produktkoden för Chinesports tippbrädor beror på vilka tillval som gjorts till produkten. Varje position i koden har en specifik betydelse 
och motsvarar en eller fler egenskaper som produkten har. Det betyder att man kan välja en grundmodell för statiska övningar i mag- 
eller ryggläge, som både barn och vuxna kan använda. Den modell man valt kan sedan omvandlas med de nödvändiga tillbehören. 
Lutningsregleringen av tippbrädan kan utföras med en hydraulisk kolv eller ett elektriskt styrdon, som tar strömtillförseln från elnätet eller
ett 24 V omladdningsbart batteri. Det finns hand- eller fotreglerade manöverdon. Man kan välja olika typer av stödytor för patienten. Vid ett 
senare tillfälle kan man utan problem byta mellan de olika fotstöden som finns tillgängliga. Det är möjligt att välja mellan två olika bredder 
på de stoppade sektionerna och mellan 24 olika färger på konstlädret som används som överdrag på dynorna. Ett stort urval av tillbehör 
kan bidra till att ytterligare utrusta tippbrädorna.

Marcus   ne Produktkodens betydelse

+ 90°

PLACERING KOD 4

Patientens ställning
tillval:

1 - Med huvudända för ryggläge
2 - Utan huvudända för ryggläge

PLACERING KOD 5 

Reglering av lutning
tillval:
E - Elektrisk, med strömtillförsel från elnät
B - Elektrisk, med strömtillförsel från 24V batteri
H - Hydraulisk, med assistans av en kolv

PLACERING KOD 6 

Typ av manöverdon
tillval:

A - Elektrisk, med fotpedal
D - Elektrisk, med handkontroll
G - Elektrisk, med bivalent manöverdon
C - Hydraulisk, med fotpedal

PLACERING KOD 7 

Fotstöd
tillval:

1 - Enkelt fotstöd
2 - Reglerbart fotstöd, en modul
3 - Reglerbart fotstöd, två moduler

PLACERING KOD 8-9-10

Sektionernas bredd
tillval:

060 - Insidans bredd 60 cm
075 - Insidans bredd 75 cm

PLACERING KOD 11

Typ av konstläder
W - Giotto kollektionen

PLACERING KOD 12

Färg på dynornas överdrag
standardskala av 24 färger

Certificazione richiesta dalla Comunità
Europea e riconosciuta a livello 
Internazionalevisad modell - kod LT41 BG2 060 W3
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Cm 73

PLACERING  4   
1 2 3 4 5 6 7 8 9

L T 4
10 11 12

4

Patientens ställning

Först av allt måste man uppge patientens ställning, det vill säga, om patienten kommer att befinna sig i rygg- eller magläge. Den största 
skillnaden mellan de två modellerna LT41 och LT42 är tippbrädans längd. LT42 modellen har utvecklats för användning i magläge och till 
patienter som är minst 135 cm långa. Den passar även för pediatrisk användning för övningar i ryggläge. De två modellernas längd kan 
varieras genom att man reglerar de valda fotstöden. Det finns två standardstorlekar på de stoppade sektionerna som kan vara antingen 
60 eller 75 cm breda. För ytterligare information om fotstöden och sektionernas bredd gå ner till sidorna som motsvarar ställning 7 till 10 i 
vägledningen för produktens utformning.

Marcus   ne Utformningshandbok
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Ryggläge

ANMÄRKNING: det är möjligt att omvandla den ena modellen till den andra genom att på ett enkelt sätt avlägsna eller sätta dit huvudändan för 
tippbrädan LT41, som kan köpas separat som tillbehör. För ytterligare information vänligen läs kapitlet ”Möjlighet att omvandla grundmodellen”.

Längd A:
med fotstöd tillval 1 
min-max: 182-203 cm

med fotstöd tillval 2 
min-max: 191-197 cm

med fotstöd tillval 3 
min-max: 189-197 cm

Längd A:
med fotstöd tillval 1 
min-max: 115-136 cm

med fotstöd tillval 2 
min-max: 124-130 cm

med fotstöd tillval 3 
min-max: 122-130 cm

Cm 73

Med huvudända för ryggläge1 Utan huvudända för ryggläge2
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PLACERING  5   

Reglering av lutning

På Chinesports tippbräda av Marcus
serien kan lutningen regleras elektriskt,
antingen genom att ansluta utrustningen 
till ett vägguttag eller ett batteri, men även 
med en hydraulisk kolv. Man kan välja 
att använda en tippbräda med hydraulisk 
kolv i de fall då miljön inte är den rätta 
för en elektrisk typ eller för att man vill 
minska behovet av underhåll. Till denna 
serie valde vi en av de mest tillförlitliga 
elektriska ställdonen på marknaden. 
Kapslingsklassen för alla elektriska 
komponenter är IP 54.

Elektrisk, med strömtillförsel från elnät
Standard driftspänning är 220 V 
50-60 HZ och alla frekvensomriktare
arbetar med mycket låg 
säkerhetsspänning. Kunderna kan göra
en speciell efterfrågan för 110V 50-60 Hz 
och en icke - SCHUKO-kontakt.

E B Elektrisk, med strömtillförsel
från batteri 
Detta är ett alternativt tillval för elektrisk 
reglering av lutning. Tippbrädan kan 
drivas av ett omladdningsbart 24 V 
batteri som kommer med en 110/220 V 
50-60 Hz batteriladdare.

Hydraulisk, med hydraulisk kolv.
Reglering av lutning med hydraulisk 
kolv.

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L T 4
10 11 12

5

INDIKATOR FÖR LUTNING
Alla Chinesports tippbrädor har en gradskiva 
som tillhör standardsutrustningen och som 
visar lutningen i grader. Under 
rehabiliteringsprogrammet är det därför 
möjligt att kontrollera patientens utveckling 
i att uppnå och hålla en upprest ställning.

180Kg 135Kg180Kg

LT41 och LT42
modellerna har en 
säkerhetsanordning som tillåter 
tippbrädan att återgå till det
ursprungliga horisontella läget 
på ett säkert sätt. På ramen finns 
nämligen en spak som aktiverar 
en mekanisk anordning för
nedgång.

Marcus   ne Utformningshandbok

VID STRÖmAVBROTT

17 Cm

56 Cm

+ 90°
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PLACERING  6   
1 2 3 4 5 6 7 8 9

L T 4
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Elektrisk, med handkontroll
Ergonomisk handkontroll med magnet. 
Användaren kan fästa den var som helst 
på ramens metalliska delar. 
En anslutningskabel medföljer.

D

Elektrisk, med fotpedal
Den här typen av manöverdon 
kan användas för att sätta ingång 
den elektriska regleringen av 
lutningsfunktionen. Fotpedalen
placeras på golvet. Anslutningskabeln 
tillåter total rörelsefrihet.

A

Marcus   ne Utformningshandbok

Typ av manöverdon

Beroende på om tippbrädans lutning regleras med den elektriska eller hydrauliska anordningen finns olika 
slags manöverdon tillgängliga. Om man har en tippbräda som drivs av en elektrisk anordning kan man välja 
mellan tre olika typer av manöverdon: en fotpedal som placeras på golvet eller en fotpedal som sitter på ett 
fäste som man monterar på tippbrädans ram eller en handkontroll. Om man har en tippbräda som drivs av 
en hydraulisk kolv är manöverdonet en bivalent pedal som monteras på ena sidan av tippbrädans ram.
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G Elektrisk, med fotpedal på ramen
Detta manöverdon är säkert placerat
i ett speciellt fäste som måste
monteras på tippbrädans nedre ram.
Fotpedalen i detta fäste gör det
enklare att förflytta tippbrädan och att
rengöra runt utrustningen.

Hydraulisk, med bivalent pedal
Om tippbrädans lutning regleras med en 
hydraulisk kolv är denna pedal det enda 
tillgängliga tillvalet. Reglering av lutning 
med hydraulisk kolv är den perfekta 
lösningen på de platser där det inte finns 
strömtillförsel eller när man behöver 
förflytta tippbrädan snabbt och enkelt.

C

FÖRFLYTTA TIPPBRÄDAN ENKELT OCH TA UPP mINDRE UTRYmmE
Modellen med den hydrauliska kolven inkluderar ett system som tillåter att snabbt 
avlägsna sidopedalen för att minska utrymmet som tippbrädan tar upp. Pedalen 
placeras sedan säkert under den lägre delen av ramen för eventuell förflyttning från 
ett ställe till ett annat.

Marcus   ne Utformningshandbok
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Reglerbart fotstöd, två moduler
Båda fotstöden, det högra och det vänstra, kan
regleras separat till en vinkel på +/- 20°; stödblocket 
kan regleras i längdled med 8 cm längs sidan av 
tippbrädan. Kan kombineras med tillbehör AC0002.

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L T 4
10 11 12

7

man kan välja mellan tre olika typer av
stödytor för patienten. Dessa är: enkelt 
fotstöd, två separata fotstöd som kan vinklas 
uppåt eller nedåt, eller två fotstöd som kan 
vinklas och som också kan regleras i längdled 
oberoende av varandra.

Enkelt fotstöd
Enkelt fotstöd som inte kan vinklas.
Stödgruppen kan regleras i längdled med 21 cm längs 
sidan av tippbrädan. Kan kombineras med tillbehör 
AC0002.

1

PLACERING  7   

2 Reglerbart fotstöd, en modul
Båda fotstöden, det högra och det vänstra, kan 
regleras separat till en vinkel på +/- 20°; stödblocket 
kan regleras i längdled med 6 cm längs sidan av 
tippbrädan. Kan kombineras med tillbehör AC0002.

Marcus   ne Utformningshandbok

Fotstöden

mÖJLIGHET ATT BYTA FOTSTÖD
Vid köp av tippbrädan skall ett fotstöd väljas bland de typer som 
finns tillgängliga. Det är dock möjligt att antingen genast eller senare 
beställa andra moduler för en annan utformning. Du kan därför läsa 
mer om dessa moduler på följande sidor då de även presenteras
som tillbehör.

När intra-extra
sandalerna placerats
på fotplattorna håller 
de fast och stabiliserar 
fötterna. De kan vridas 
inåt-utåt och framåt-
bakåt.
De kan beställas som
tillbehör med kod AC0002. 
Vänligen läs följande sidor 
om detta tillbehör.

INTRA-EXTRA ROTATION OCH FRAmÅT-BAKÅT
RÖRELSE FÖR FÖTTERNA

Anmärkning: Beroende på typen av fotstöd som väljs kan tippbrädans 
totala längd variera. För detaljer se de tekniska ritningarna.
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KIL FÖR PEVA (KLUmPFOT)
Fotstöden kan anpassas till att öka vinkeln 
på fotstödet till -30° för vinkling nedåt 
och +10° för vinkling uppåt. 
Detta kan behövas för patienter 
med PEVA. Detta specifika 
tillbehör måste därför 
beställas som tillbehör.

+10°/ -30° 

SEPARAT REGLERING AV VINKELN UPPÅT ELLER NEDÅT FÖR FÖTTERNA
Det är möjligt att välja ett tillval som består av ett fotstöd med två separata fotplattor som möjliggör manuell vinkling av varje fotplatta för 
sig. De kan vinklas mellan + 20° och - 20° för att få en korrekt uppåt- eller nedåtlutning på foten. Vid PEVA (klumpfot) är det möjligt att 
beställa en extra kil som tillbehör AC0096, som tillåter att variera vinkeln från + 10° till - 30°. Vänligen läs följande sidor om detta tillbehör.

+20°/ -20° 

Marcus   ne Utformningshandbok
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SKIVORNAS STABILITET

Vanligtvis använder Chinesport en stoppning som har en 
tjocklek och densitet på 30 mm och 30 kg/m 3  för alla 
tippbrädor. Vår avdelning som utformar stoppningarna kan 
även tillfredsställa specifika, icke-standard förfrågor. I dessa 
fall kan en extra kostnad tillkomma.

Skivorna monteras fast på ramen med en bussning.
Vid behov kan dessa bussningar lätt bytas ut om den stoppade 
skivan nöts ut eller skadas.

STOPPNINGENS DENSITET OCH TJOCKLEK

PLACERING KOD 8-9-10 

Sektionernas bredd
1 2 3 4 5 6 7 8 9

L T 4
10 11 12

8 9 10

Marcus   ne Utformningshandbok

Det är möjligt att välja mellan två olika 
stoppade standardsektioner.

59

491

60 ÷ 75

A

66

59

49
1

60 ÷ 75

A

Längd A:
med fotstöd tillval 1 
min-max: 182-203 cm

med fotstöd tillval 2 
min-max: 191-197 cm

med fotstöd tillval 3 
min-max: 189-197 cm

Längd A:
med fotstöd tillval 1 
min-max: 115-136 cm

med fotstöd tillval 2 
min-max: 124-130 cm

med fotstöd tillval 3 
min-max: 122-130 cm

Insidans bredd 60 cm0 6 0
Insidans bredd 75 cm0 7 5

VARNING: kontrollera noggrant vilka tillbehör 
som kan användas beroende på de tillval som 
gjorts.

SKIVORNAS STABILITET
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PLACERING 12 

Färg på dynornas överdrag

Vid beställning kom ihåg att ange färgkod för ytmaterialet. Finns i standardskala av 24 färger.

02023 CLEANING SET
För att rengöra och desinficera
den stoppade konstläderytan på alla
undersöknings- och behandlingsbord. 
Detta set inkluderar 3 x 500 ml flaskor.
Ytterligare ett set med 3 burkar 
skyddskräm medföljer.

På förfrågan av yrkesutövare eller enskilda som
skulle vilja kontrollera konstlädrets faktiska färg, 
skickar vi gärna våra färgprover.

XCAT0020131 COLOR SAmPLES

BRANDSÄKER UNI 9175 Klass 1 IM - EN 1021-2 BS 5852-1

TEKNISKA EGENSKAPER ENHETER STANDARD VÄRDEN

Vikt g/m2 - 550
Höjd cm - 140
Sammansättning - - 88% PVC - 12% PES
Nötningsresist cykel enligt ISO 5470-2 100.000
Färgbeständighet gråskala UNI EN ISO 105-X12 4/5
Färgbeständighet gråskala UNI EN ISO 105-X12 4/5
Färgbeständigh blåskala UNI EN ISO 105-B02 6
Färgbeständighe gråskala ISO 105-E04 4
Aderens N UNI EN ISO 2411 60
Töjning vid brott N UNI 1421 längd 450 / 190

Slitbeständig N UNI 4818-9 met.B längd. 42 / 35

KOMFORT
OCH FLEXIBILITET

SLITTÅLIG

VATTENTÄT

ENKELT
UNDERHÅLL

BRANDSÄKER

SKYDDAR MOT
UV-STRÅLNING

SVAMPDÖDANDE
BEHANDLING

Giotto är ett ytbelagt brandsäkert tyg. Det är kraftigt och lätt att sköta om, vilket gör det
speciellt lämplig för användning i sjukhus, vilohem, spa, rehabiliteringscenter och 
träningshallar. Giotto har en yta som liknar äkta läder med glänsande slutbehandling och 
finns i många olika färger. Giotto innehåller vinyzene, ett antimikrobiellt medel som tillsätts
under tillverkningen och skapar en skyddsbarriär mot kvalster, bakterier och svamp
och motverkar på detta sätt otrevliga lukter och allergier.

Gi                    tto Collection Standardskala

PLACERING 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9

L T 4
10 11 12

11

WTyp av konstläder

Marcus   ne Utformningshandbok

R
LJUS KORNBLÅ

2
LJUSBLÅ

3
MARINBLÅ

L
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LJUSGRÖN

1
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RÖD

9
FUCHSIA
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KORALL
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LILA
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Våra tippbrädor inkluderar inte
några standard remmar. Det finns 
ett urval av remmar som utvecklats 
genom vårt samråd med några
yrkesspecialister. De svarar
på olika behov och preferenser. 
Vänligen ange antal och typ av 
remmar vid beställning.

REMMAR OCH ANDRA STOPPADE TILLBEHÖR

AC0088 FIXERINGSREm 26 Cm
En bred vadderad rem för att spänna fast båda benen. 
Den har ett dubbelt fäste på sidorna och ett system
som förenklar fastsättning. Den kan användas på alla 
tippbrädor för ryggläge. Endast för tippbräda
med bredd på 60 cm. (1 styck)

AC0005 GRUNDREm
Förser patienten med bättre fäste; kan monteras på 
önskad höjd tack vare speciella skenor. (1 styck)

AC0006 KUDDE FÖR REm
Stoppad kudde som erbjuder patienten bekvämare
stöd. Används tillsammans med rem kod AC0005. 
(1 styck)

AC0561 FIXERINGSREm  DELAD 17,5 Cm
En rem med vaddering för att placera och fästa ett 
enskild ben. Denna typ av rem kan användas på 
tippbrädor som har en central skena för fäste av
remmen. Den kan användas på alla tippbrädor, i 
ryggläge. Endast för tippbräda med bredd på 60 cm.
(2 styck)

AC0560 FIXERINGSREm 17,5 Cm
En rem med vaddering för att på bekvämt och säkert 
sätt spänna fast patienten. Rekommenderas för att 
spännas över överkroppen eller bäckenet. Endast för 
tippbräda med bredd på 60 cm. (1 styck)

AC0913 FORmSKUREN REm 60
Den kan användas för att spänna fast överkroppen/
bäckenet eller benen. Endast för tippbräda med 
bredd på 60 cm. (1 styck)

AC0947 FORmSKUREN REm 75
Samma egenskaper som kod AC913, men passar 
på tippbräda med bredd på 75 cm. (1 styck)

Marcus   ne Tillbehör
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AC0949.W  ? KUDDE NACKE LT4  
Denna vadderade formade kudde kan även användas 
som sidostöd och stabilisering av patientens huvud. 
Kudden har en rem med kardborreband på baksidan 
vilket gör att den snabbt kan fästas beroende på 
specifika behov. Kudden kan regleras i höjd såväl som 
för att hitta den bästa ställningen och stödet. Vänligen 
ange färgkoden som väljs till dynorna när du gör din 
beställning. (1 styck)

REMMAR OCH ANDRA STOPPADE TILLBEHÖR

AC0912 FÄSTE FÖR REm FÖR BEN
En hälla som designats speciellt för detta och kan 
fästas på centralskenan, som befinner sig mellan 
tippbrädans sektioner för benen. Den kan enkelt 
monteras utan behov av verktyg. Denna hälla tillåter 
remmen med kod AC0005 - GRUNDREM eller AC0561
SEPARAT REM BEN att fästas stadigt, vilket förbättrar 
benens placering och fäste. Hällan kan skjutas fram 
och tillbaka och regleras i längdled längs den centrala 
skenan och fästas i önskat läge.

AC0911 KIL FÖR BEN
Vid behov kan denna vadderade kil monteras på
den centrala skenan för att hålla isär patientens ben. 
Den kan enkelt monteras utan behov av verktyg. Denna 
anordning inkluderar också en hälla som sedan kan 
användas för att hålla remmen med kod AC0005 - 
GRUNDREM eller AC0561 SEPARAT REM BEN stadigt 
fäst. Hällan förbättrar fasthållande av benen.
När kilen monterats kan den skjutas fram och tillbaka 
och regleras i längdled längs den centrala skenan och 
fästas i önskat läge.

Vi försöker alltid lägga stor uppmärksamhet på
operatörernas arbete när vi designar och vill
minska tiden de lägger på att förbereda de
nödvändiga tillbehören.
Alla tillgängliga remmar är utrustade med
kardborreband för att spänna fast patienten när
detta är nödvändigt. Dessa kan fästas på
sidoramen med en mätskala som hänvisning.

SPÄNNA
REmmARNA
SNABBT

Marcus   ne Tillbehör

A 8 Z F 9T 61 R 2 37 PN K S B 4 E G H Q L M
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OLIKA SIDOSTÖD

marcus line tippbrädor kan utrustas med sidostöd för att hålla fast eller stödja patienten medan denna väntar 
på att förbereda sig för att utföra övningar i mag- eller ryggläge. Det finns sidostöd med speciella former 
eller vadderingar eller klassiska handtag eller handtag med stöd för underarmarna. man kan beställa den 
typ och det antal stöd som man vill beroende på de specifika behoven. Speciella fästmekanismer behövs för 
att fästa sidostöden.

INSTRUKTION FÖR mONTERING AV FÄSTmEKANISmERNA
Först måste operatören montera fästmekanismen på en eller båda skenorna på tippbrädans långsidor. Detta är
enkelt och inga verktyg behövs. Fästmekanismen kan skjutas längs skenan för att placeras i önskat läge för det
sidostöd som skall användas. På långsidorna finns mätskalor som tillåter exakt placering av anordningen så som
förskrivet för varje patient. Alla sidostöd kan regleras i höjd, djup och bredd.

Marcus   ne Tillbehör

AC0910 FÄSTmEKANISmER
Fästmekanismerna tillåter fastsättning av olika 
sidostöd på tippbrädans sidor. Dessa fästmekanismer 
kan regleras längs sidoramen och placeras i önskat 
läge för det specifika stödet. De tillåter också reglering 
i höjd av stödet. (varje par)

Steg 1: montera fästmekanismen på sidoskenan Steg 2: hitta rätt placering genom att skjuta den och 
fäst sedan anordningen

Steg 3: för in det önskade sidostödet i fästmekanismen 
och reglera
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AC0919 FORmSKURNA STÖD
Dessa stöd är gjorda av svart mjukt material och har
kromade delar som tillåter reglering av bredden och 
möjligheten att fästas på fästmekanismen AC0910. 
Stöden som skall fästas på fästmekanismen kan sedan
regleras i höjd och djup.

OLIKA SIDOSTÖD

AC0922.W  ? VADDERADE STÖD
Dessa vadderade stöd med kromade delar kan 
regleras på bredden och fästas på fästmekanismen 
AC0910. Stöden som skall fästas på fästmekanismen
kan sedan regleras i höjd och djup. De är ett tillval 
eller tillbehör till de formskurna stöden kod AC0919.

AC0921 STÖD FÖR UNDERARmAR
Stöd för underarmar med handtag för en bekväm 
ställning. De kan regleras i höjd och roteras medan
handtagen även kan regleras i djup. (2 styck).

AC0920 HANDTAG
Handtag på sidorna som tillåter patienten att hålla 
i sig och stödja sig själv medan denne utför övningar 
i ryggläge. De kan regleras i höjd och djup.
(2 styck).

Marcus   ne Tillbehör
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BORD OCH TILLBEHÖR

AC0914.060 BORD 60, I TRÄ
Bordet är tillverkat i trä och är stort. Det har avrundade hörn. Inbuktningen på
ena sida gör det enklare för användaren att komma nära. Detta tillbehör passar en tippbräda
med bredd på 60 cm som tillhör Marcus lines LT41 eller LT42. Dessutom kan man utrusta 
det med en vadderad kudde i olika färger, en avtagbar bricka med kanter och ett handtag för 
ökad stabilitet. Dimensioner: bredd 680 mm x djup 430 mm x tjocklek 12 mm. Vikt: 2,1 kg.

AC0914.075 BORD I TRÄ
Detta tillbehör har samma egenskaper som bordet med kod AC0914.060 men passar 
endast för tippbräda med bredd på 75 cm som tillhör Marcus lines LT41 eller LT42.
Dimensioner: bredd 680 mm x djup 430 mm x tjocklek 12 mm. Vikt: 2,1 kg.

AC0915.060 BORD 60, I POLYETEN
Detta bord är tillverkat av antibakteriell polyeten av hög densitet och är stort. Det har avrundade 
hörn. Inbuktningen på ena sida gör det enklare för användaren att komma nära. Detta tillbehör 
passar en tippbräda med bredd på 60 cm som tillhör Marcus lines LT41 eller LT42. Dessutom 
kan man utrusta det med en vadderad kudde i olika färger, en avtagbar bricka med kanter och 
ett handtag för ökad stabilitet. Dimensioner: bredd 680 mm x djup 430 mm x tjocklek 12 mm. 
Vikt: 3 kg.

KG.AC0915.075 BORD 75, I POLYETEN
Detta tillbehör har samma egenskaper som bordet med kod AC0915.060 men passar endast 
för tippbräda med bredd på 75 cm som tillhör Marcus lines LT41 eller LT42.
Dimensioner: bredd 680 mm x djup 430 mm x tjocklek 12 mm. Vikt: 3 kg.

Bordet kan vara ett viktigt tillbehör för alla ståstöd både i ryggläge och magläge eftersom patienten i 
upprest ställning kan luta sina underarmar på bordet, placera föremål på det, och utföra saker som i 
annat fall skulle vara svåra. Vi erbjuder därför bord tillverkade i två material, trä eller polyeten, för att 
svara på användarnas preferenser i hemmet eller rehabiliteringscentren.

Marcus   ne Tillbehör

Bordet kan vinklas i fyra förinställda positioner med en skillnad på 5 grader mellan varje position och totalt max 20 grader uppåt. Tack vare 
fästmekanismerna på sidoskenorna är det möjligt att utföra ytterligare regleringar i höjd och djup för att uppnå den bekvämaste och säkraste 
ställningen.

INSTÄLLNING AV BORD



Tillverkad i Italien

7

17   

Ti
pp
br

äd
o
r

AC0764 
ABS BRICKA 
Vid behov kan en slät bricka med kanter, 
tillverkad i ABS-plast, placeras på bordet. Detta 
tillbehör kan avlägsnas av personalen när det ska 
rengöras medan patienten fortfarande står kvar på 
tippbrädan. Dimensioner: bredd 680 mm x djup 
430 mm x AC0767.W ? tjocklek 12 mm

AC0767.W ? 
VADDERING FÖR BORD
Det är möjligt att välja till en vadderad bricka som 
är ett mjukare och bekvämare underlag för att luta 
armarna. Detta tillbehör kan på enkelt sätt avlägsnas 
av personalen. Den har en vaddering i konstläder i 
tre olika standardfärger som man kan välja mellan. 
Vänligen ange färgkoden som önskas när du gör din 
beställning. Dimensioner: bredd 680 mm x djup 430 
mm x tjocklek 12 mm.

01608 HANDTAG
För personer med lägre stabilitet i överkroppen. 
Patienten behöver en eller två stödpunkter för
stabilitet.

01609 HANDTAG mED HANDLEDSSTÖD
Med en stödjande kudde och kardborreband runt
handleden som tillåter en säker placering av 
handen.

BORD OCH TILLBEHÖR

Marcus   ne Tillbehör

? Z T R
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MÖJLIGHETEN ATT OMVANDLA GRUNDMODELLEN

En av de viktigaste egenskaperna våra marcus line tippbrädor har är att de kan erbjuda ett större urval av 
behandlingar och övningar för att hjälpa ett större antal användare. Det är även möjligt att ändra tippbrädan 
från en som används för ryggläge till en för magläge. Detta görs med modellerna LT41 eller LT42 och de olika 
tillvalen som kan köpas, antingen vid samma tillfälle eller senare (och då som tillbehör). Oberoende av den 
grundutformning som väljs kan alltid tillbehör väljas till för att omvandla dessa tippbrädor.

AC0909.036.W  ? STÖD FÖR
ÖVERKROPPEN
Denna stoppade sektion stödjer patientens 
överkropp i brösthöjd och kan användas 
på båda tippbrädorna, LT41 och LT42, för 
övningar i magläge. Kan på enkelt sätt 
monteras på av operatören, utan behov av 
verktyg. Den är 36 cm bred och när den är
monterad kan den regleras i höjd för att 
passa patientens längd och för att erbjuda 
den bekvämaste ställningen.
Dimensioner: 58 x 36 x 10 cm. Vikt: kg 3

AC0908.060.W  ? SEKTION HUVUDÄNDA FÖR RYGGLÄGE W60
Användning av denna huvudända på tippbräda med kod LT42 tillåter övningar i
ryggläge. Denna sektion kan på enkelt sätt monteras på av operatören, utan behov 
av verktyg. När installationen avslutats hålls den säkert på plats tack vare ett 
blockeringssystem som aktiveras av en spak. Den stoppade sektionen är 60 cm bred och 
kan användas till en tippbräda av samma bredd.
Dimensioner: 74 x 60 x 11 cm. Vikt: kg 10 (1 styck)

AC0908.075.W  ? SEKTION HUVUDÄNDA FÖR RYGGLÄGE W75
Denna sektion har samma egenskaper som sektionen med kod AC0908.060.W? förutom 
att bredden är 75 cm. Detta tillbehör passar en tippbräda som har denna sektion som tillval 
och som har samma bredd. Dimensioner: 74 x 75 x 11 cm. Vikt: kg 11 (1 styck)

AC0918.1W  ? VADDERAT STÖD
Monteras på LT41 och LT42
tippbrädorna när huvudändans sektion
har avlägsnats och används för aktiviteter i 
magläge. Det är möjligt att montera detta
stoppade stöd på tippbrädans övre kortända 
för att patienten ska kunna luta sina 
överarmar på kanten. Detta tillbehör kan
beställas i samma färg som tippbrädans 
dynor. Ange den färgkod som önskas. 
Dimensioner: 72 x 14 x 12 cm. Vikt: kg 1

Passar för statiska övningar i rygg- eller magläge.

Marcus   ne Tillbehör
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 ? VAL AV FÄRG PÅ ÖVERDRAGET - viktigt: ange alltid färgkoden vid beställning av en produkt när detta tillval är möjligt.
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Marcus   ne Tillbehör
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FOTSTÖD OCH SANDALER

AC0942 
ENKELT FOTSTÖD
Enkelt fotstöd som inte kan vinklas. 
Stödgruppen kan regleras i längdled 
med 21 cm längs sidan av tippbrädan. 
Kan kombineras med tillbehör AC0002. 
Dimensioner 45 x 41 x 44 cm; Vikt: kg 5 
(1 styck)

AC0943 
REGLERBART FOTSTÖD, EN mODUL
Båda fotstöden, det högra och det vänstra, 
kan regleras separat till en vinkel på +/- 
20°; stödblocket kan regleras i längdled 
med 6 cm längs sidan av tippbrädan. 
Kan kombineras med tillbehör AC0002. 
Dimensioner 45
x 50 x 52 cm; Vikt: kg 9 (1 styck)

AC0944 
REGLERBART FOTSTÖD, TVÅ mODULER
Båda fotstöden, det högra
och det vänstra, kan regleras separat till 
en vinkel på +/- 20°; stödblocket kan 
regleras i längdled med 8 cm längs sidan av 
tippbrädan. Kan kombineras med tillbehör 
AC0002. Dimensioner 45 x 48 x 45 cm, Vikt: 
kg 4,5 (2 styck)

Marcus   ne Tillbehör

INTRA-EXTRA ROTATION OCH FRAmÅT-BAKÅT RÖRELSE FÖR FÖTTERNA

När intra-extra sandalerna placerats på 
fotplattorna håller de fast och stabiliserar fötterna. 
De kan vridas inåt-utåt och framåtbakåt. (2 styck)

AC0002 INTRA-EXTRA SANDALER

När intra-extra sandalerna placerats på fotplattorna håller de fast och stabiliserar fötterna. 
De kan vridas inåt-utåt och framåt-bakåt. Kan beställas som tillbehör med kod AC0002.

AC0096 KIL FÖR PEVA (KLUmPFOT)
Fotstöden kan anpassas till att öka vinkeln på 
fotstödet till -30° för vinkling nedåt och +10° för
vinkling uppåt. Detta kan behövas för patienter 
med PEVA. Detta är ett specifikt tillbehör och 
måste därför beställas vid behov. (1styck)

+10°/ -30° 

Vid köp av tippbrädan skall ett 
fotstöd väljas bland de typer som 
finns tillgängliga. 

Det är dock möjligt att antingen 
genast eller senare beställa andra 
moduler för en annan utformning.
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AC0318 VÄGGmONTERAD LADDARE
Genom att ansluta batteriladdaren till elnätet kan den
användas för att ladda reservbatterier eller batteriet 
som medföljer. Strömtillförseln som får
användas är 110/220V - 50/60 Hz - 500 mA. Denna 
laddare kommer med en standard SCHUKO-kontakt. 
På begäran kan den levereras med en annan kontakt.

01132 RESERVBATTERI
Tillåter konstant användning medan det andra 
batteriet är på laddning. Den interna strömtillförseln 
är 24 V / max 10 AT.

AC0575 FÄSTE FÖR FOTPEDAL
Kan monteras på båda sidorna av sängen, som 
operatören önskar och används för att fästa tillbehör 
AC0083.

AC0083 BIVALENT mANÖVERDON
Kan användas som fotpedal, tillsammans med 
det relevanta fästet, kod AC0575, eller som en 
handkontroll. Den har magneter för att lätt kunna 
fästas var som helst på ramen.

ELEKTRISKA KOMPONENTER

AC0578 SÄKERHETSANORDNING
Denna anordning deaktiverar alla tillgängliga elektriska 
funktioner när operatören inte är i närheten.

AC0319 BATTERILADDARE
Genom att ansluta batteriladdaren till elnätet kan den
användas för att ladda reservbatterier eller batteriet 
som medföljer. Strömtillförseln som får användas är
110/220V - 50/60 Hz - 500 mA. Italiensk kontakt, 
kompatibel med SCHUKO-uttag, medföljer. På begäran 
kan annan typ av kontakt levereras.

Om det medföljande standardbatteriet skadas eller nöts, kan ett nytt batteri beställas genom att använda 
nedanstående kod för tillbehör. Det är mycket viktigt att hålla sig till de angivna tillvägagångsätten för 
omladdning av batterier för att förlänga deras livslängd. med de batteridrivna tippbrädorna följer en 
batteriladdare som standardutrustning. De är möjligt att beställa reservbatterier eller en ny batteriladdare. Till 
alla modeller med elektriskt driven lutning hör en handkontroll med magnet. Det är möjligt att lägga till ett extra 
hand- eller fotreglerat manöverdon, med fäste på ramen.

AC0039 HANDKONTROLL
För modeller med en motor. Ergonomiskt handstyrt 
manöverdon med magneter. Kan fästas på tippbrädans 
metallram. En anslutningskabel medföljer.

AC0037 FOTPEDAL
För modeller med en motor. Den kan användas på
båda sidorna.

Marcus   ne Tillbehör

AC0744 HANDKONTROLL 2
För modeller med två motorer. Ergonomiskt handstyrt 
manöverdon med magneter. Kan fästas på tippbrädans 
metallram. En anslutningskabel medföljer.
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TEKNISK INFORMATION
Antal sektioner 4 4

Maximal säker
arbetsbelastning (kg)

180 (elektrisk modell)

135 (hydraulisk modell)

Reglering av lutning Elektrisk / Hydraulisk

Strömtillförsel Elnät / Batteri

Indikator för lutning i grader Standard

Max lutningen i grader 90°

Tippbrädans höjd från golvet 56

Maximal längd användare (cm) 205 (för ryggläge)

Hjul diameter (mm) 125

Individuellt bromssystem På varje hjul

Styrhjul Standard

Stoppningens säkerhetsklass 1 IM

Stoppningens tjocklek 30

Densitet (kg/m3) 30

Vikt (kg) 65

För ytterligare information om tillval och 
tillbehör, se tillägnade delar i broschyren.

Visad modell - kod LT41 BG3 060 W3

L T 4 1 W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Marcus   ne Tillval för grundmodeller

Pos. 7  
Fotstöden

1 Enkelt fotstöd

2 Reglerbart fotstöd, en modul

3 Reglerbart fotstöd, separata moduler      

Pos. 11  
Konstläderdesign

W Sömlösa med avrundade kanter

Pos. 12 
Färg på sektionernas överdrag
Finns i standardskala av 24 färger.

Pos. 5  
Reglering av

E Elektrisk, med strömtillförsel från elnät

B Elektrisk, med strömtillförsel från 24V batteri

H Hydraulisk, med kolv

Pos. 8-9-10  
Sektionerna

060 Insidans bredd 60 cm

075 Insidans bredd 75 cm

Pos. 6  
Typ av manöverdon

D Elektrisk, med handkontroll

G Elektriskt, med bivalent kontroll

C Hydraulisk, med pedal      

A Elektrisk, med fotpedal

66

59

49
1

60 ÷ 75

A

M
ax

 h
öj

d 
20

5 
cm

Ryggläge

Längd A:
med fotstöd tillval 1 
min-max: 182-203 cm 

med fotstöd tillval  2 
min-max: 191-197 cm

med fotstöd tillval  3 
min-max: 189-197 cm

A 8 Z F 9T 61 R 2 37 PN K S B 4 E G H Q L M

 ? VAL AV FÄRG PÅ ÖVERDRAGET - viktigt: ange alltid färgkoden vid beställning av en produkt när detta tillval är möjligt.
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140Kg

För ytterligare information om tillval och 
tillbehör, se tillägnade delar i broschyren.

L T 4 2 W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Visad modell - kod LT42 HC1 060

Marcus   ne Tillval för grundmodeller

Pos. 7  
Fotstöden

1 Enkelt fotstöd

2 Reglerbart fotstöd, en modul

3 Reglerbart fotstöd, separata moduler
      

Pos. 11  
Konstläderdesign

W Sömlösa med avrundade kanter

Pos. 12 
Färg på sektionernas överdrag
Finns i standardskala av 24 färger.

Pos. 5  
Reglering av

E Elektrisk, med strömtillförsel från elnät

B Elektrisk, med strömtillförsel från 24V batteri

H Hydraulisk, med kolv

Pos. 8-9-10  
Sektionerna

060 Insidans bredd 60 cm

075 Insidans bredd 75 cm

Pos. 6  
Typ av manöverdon

D Elektrisk, med handkontroll

G Elektriskt, med bivalent kontroll

C Hydraulisk, med pedal          

A Elektrisk, med fotpedal

59

491

60 ÷ 75

A

Längd A:
med fotstöd tillval 1  
min-max: 115-136 cm

med fotstöd tillval 2 
min-max: 124-130 cm

med fotstöd tillval 3
min-max: 122-130 cm

TEKNISK INFORMATION
Antal sektioner 4 3

Maximal säker
arbetsbelastning (kg)

180 (elektrisk modell)

135 (hydraulisk modell)

Reglering av lutning Elektrisk / Hydraulisk

Strömtillförsel Elnät / Batteri

Indikator för lutning i grader Standard

Max lutningen i grader 90°

Tippbrädans höjd från golvet 56

Minimum längd användare (cm) 135 (för magläge)

Hjul diameter (mm) 125

Individuellt bromssystem På varje hjul

Styrhjul Standard

Stoppningens säkerhetsklass 1 IM

Stoppningens tjocklek 30

Densitet (kg/m3) 30

Vikt (kg) 55

M
in

 h
öj

d 
13

5 
cm

Magläge

A 8 Z F 9T 61 R 2 37 PN K S B 4 E G H Q L M

 ? VAL AV FÄRG PÅ ÖVERDRAGET - viktigt: ange alltid färgkoden vid beställning av en produkt när detta tillval är möjligt.
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Tippbrädor  för ryggläge och behandlingar

17 Cm

56 - 106 Cm

AC0003 
FORmSKURNA STÖD 2

AC0004 
AC0004 HANDTAG 2

AC0090 
STÖD FÖR UNDERARmARNA 2

AC0517.W  ? 
VADDERADE STÖD 2

SPECIFIKA TILLBEHÖR

AC0020.W  ? 
PLUGG FÖR ÖPPNING
NÄSA-mUN
Modellen LT2 är standardutrustad med
ett hål för näsa-mun och plugg. Kan 
beställas som tillbehör i samma färg
som tippbrädan.
 

AC0081 
BORD LT2
Bordet är formskuret så att 
underarmarna bekvämt kan vila på ytan. 
Kan regleras i höjd, djup och
vinkel. Dimensioner: 700 x 560 mm
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Tippbrädor  för ryggläge och behandlingar

via Croazia,2
33100 Udine- Italy

Tav.
1/1

Cod. Semilav.:Cod.Semil. -  000
Desc.Semilav.:Desc.Semil.

Desc.F inito:-
Cod. F inito:-

TOL L ER ANZA:-

Autore:andrea
Verificato: __/__/____

DESCR IZIONE MODIF ICAn°.
mod. Data

Scala:-÷-

__/__/____

R EV.

000

Creazione:

Modifica:-
__/__

Nome foglio: Foglio1

Gest.

- 20°

50

82

59
205

60

+80°
+85°

altezza da terra variabile da cm 56 a 106

 

L T2B12

±20°

Tippbräda med fyra sektioner för övningar, 
undersökningar och sjukgymnastik i ryggläge, upp till 
140 kg. Den kan regleras i höjd och uppnå en lutning 
på 90°. Den drivs med strömtillförsel från elnät, 24 V 
lågspänning och regleras med en handkontroll. Den 
har en indikator som mäter lutningen. Höjden från 
golvet är 56 cm. Huvudändans sektion kan regleras 
upp/ned med en gasfjäder. Tippbrädan levereras 
utan remmar. Dessa måste väljas bland tillgängliga 
tillbehör. En central skena mellan de två sektionerna 
som stöder benen tillåter remmarna att fästas och 
spännas bättre. Transport förenklas tack vare de 
bromsförsedda hjulen med bred diameter, varav en 
med riktningsspärr. Varje fotstöd kan regleras separat 
med +/- 20°.

LT2E12.W ?  TIPPBRÄDA 2E T

Modell med 24 V omladdningsbart batteri. 
Batteriladdare medföljer.

LT2B12.W ?  TIPPBRÄDA 2B T

TEKNISK INFORMATION
PRODUKTKOD LT2E12 LT2B12

Tippbräda E Tippbräda B

Antal sektioner 4 4

Maximal säker arbetsbelastning (kg) 140 140

Reglering av lutning Elektrisk Elektrisk

Höjdreglering (cm) 56 - 106 56 - 106

Strömtillförsel Elnät Battery

Indikator för lutning i grader Standard Standard

Maximal längd användare (cm) 200 200

Hjul diameter (mm) 125 125

Individuellt bromssystem På varje hjul På varje hjul

Styrhjul Standard Standard

Stoppningens säkerhetsklass 1 IM 1 IM

Stoppningens tjocklek (mm)/densitet (kg/m3) 30 / 30 30 / 30

Vikt (kg) 100 100
+/-20°

SPECIELLA TILLBEHÖR
Remmar och andra vadderad stöd
AC0005 GRUNDREm
AC0006 KUDDE FÖR REm
AC0560 VADDERAD REm FÖR 
ÖVERKROPPEN
AC0561 SEPARAT REm FÖR BEN
AC0088 VADDERAD REm FÖR BEN
AC0020.W ? PLUGG FÖR ÖPPNING 
NÄSA-mUN
AC0087.W ? KUDDE NACKE
AC0911 KIL FÖR BEN
AC0912 FÄSTE FÖR REm FÖR BEN
AC0913 FORmSKUREN REm 60

Sidostöd
AC0003 FORmSKURNA STÖD 2
AC0004 HANDTAG 2
AC0090 STÖD FÖR UNDERARmAR 2
AC0517.W ? VADDERADE STÖD 2

Bord 
AC0081 BORD LT2

Fotstöd och sandaler
AC0002 INTRA-EXTRA SANDALER
AC0096 KIL FÖR PEVA (KLUmPFOT)

För modeller som drivs med anslutning till elnät: 220 V 50 / 60 Hz / 24 V 70 VA ; För modeller som är batteridrivna: 24 V / max 10AT Batteriladdare:110 / 220 V - 50 / 60 Hz - 500 mA.

En specifik anordning som 
monteras för att erbjuda ett 
alternativt sätt reglera höjd 
och vinkel.

Certificazione richiesta dalla Comunità
Europea e riconosciuta a livello 
InternazionaleCm 76

140Kg 140Kg

+ 90°

A 8 Z F 9T 61 R 2 37 PN K S B 4 E G H Q L M

 ? VAL AV FÄRG PÅ ÖVERDRAGET - viktigt: ange alltid färgkoden vid beställning av en produkt när detta tillval är möjligt.
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Montering av fotstöd som används 
vid statiska övningar i ryggläge.

Den här modellen har designats för att hjälpa både operatörer och patienter under rehabiliteringsprogram, 
för att undvika att förlora tid och orsaka besvär p.g.a. förflyttning från ett specifikt bord till ett annat.

Bobath tippbräda  med lutningsfunktion

ANMÄRKNING:

1) En speciell säkerhetsanordning 
monteras för att ge möjlighet att 
reglera höjd eller vinkel.

2) En speciell säkerhetsanordning 
monteras för att  ge möjlighet 
att att sänka bordet manuellt vid 
strömavbrott.

SPECIFIKA TILLBEHÖR

Hälla tillbehör AC0912 (1 styck)Formskurna sidostöd 2 tillbehör 
AC0003 (2 styck)

Tillbehör, kil för att vidga benen. 
AC0911 (1 styck)

Stöd för underarmarna 2 tillbehör 
AC0004 (2 styck)

+ 90°

Certificazione richiesta dalla Comunità
Europea e riconosciuta a livello 
Internazionale

Sandaler för att fästa fötterna tillbehör 
AC0002 (2 styck)

Arbetsbord för statiska övningar i 
ryggläge tillbehör AC0308 (1 styck)

17 cm

55 - 105 cm
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250 Kg190 Kg

Bobath Tippbräda  med lutningsfunktion

Bobath tippbräda för behandling och statiska 
övningar i ryggläge. Höjd: reglerbar till 250 kg 
(säker arbetsbelastning), eller lutning reglerbar 
från 0° till 90° upp till 190 kg. Den drivs med 
strömtillförsel från elnät, 24 V lågspänning och 
regleras med handkontroll. Den har en indikator 
som mäter lutningen. Höjden från golvet är 
55 cm. Tippbrädan levereras utan remmar. 
Dessa måste väljas bland tillgängliga tillbehör. 
Huvudändans sektion kan regleras upp/ned 
med en gasfjäder. Den levereras med en plugg 
för öppningen för näsa-mun. En central skena 
mellan de två sektionerna som stöder benen 
tillåter remmarna att fästas och spännas bättre 
tack vare tillbehör AC0312. Tillbehör kil för ben 
AC0311 kan också monteras. Stoppade dynor 
med sidoskiva. Hjulen har ett bromssystem 
som aktiveras med fotpedal. Varje fotstöd kan 
regleras separat med +/- 20° och avlägsnas vid 
behov under sjukgymnastik.

LB492F2X ? 
BOBATH TIPPBRÄDA 2ET

Fotstödsgrupp som kan avlägsnas

För modeller som drivs med anslutning till elnät: 220 V 50 / 60 Hz / 24 V 70 VA ; För modeller som är batteridrivna: 24 V / max 10AT Batteriladdare: 110 / 220 V - 50 / 60 Hz - 500 mA.

TEKNISK INFORMATION
PRODUKTKOD LB492F2X

Tippbräda Bobath 2ET

Antal sektioner 6

Maximal säker arbetsbelastning - upprest (kg) 250

Maximal säker arbetsbelastning - statiskt (kg) 190

Reglering av lutning Elektrisk

Höjdreglering (cm) 55 - 105

Strömtillförsel Elnät

Indikator för lutning i grader Standard

Maximal längd användare (cm) 200

Hjul diameter (mm) 65

Bromssystem Centralt

Styrhjul Tillämpas inte

Stoppningens säkerhetsklass 1 IM

Stoppningens tjocklek (mm)/ densitet (kg/m3) 40 / 30

Vikt (kg) 170

+/-20°

Remmar och andra vadderad stöd
AC0005 GRUNDREm
AC0006 KUDDE FÖR REm
AC0911 KIL FÖR BEN
AC0912 HÄLLA FÖR REm FÖR BEN

Sidostöd
AC0003 FORmSKURNA STÖD 2 
AC0004 HANDTAG 2 
AC0090 STÖD FÖR UNDERARmAR 2
AC0517.W ? VADDERADE STÖD 2

Bord 
AC00308 BORD LB492

Fotstöd och sandaler
AC0002 INTRA-EXTRA SANDALER
AC0096 KIL FÖR PEVA (KLUmPFOT)

SPECIELLA TILLBEHÖR

A 8 Z F 9T 61 R 2 37 PN K S B 4 E G H Q L M

 ? VAL AV FÄRG PÅ ÖVERDRAGET - viktigt: ange alltid färgkoden vid beställning av en produkt när detta tillval ärm öjligt.
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Detta är en lista med alla tillbehör, allmänna och specifika, för de modeller som kan omvandlas i marcus 
line, men även för de med dubbel motor som tillåter reglering av lutning och höjd. Denna lista kan hjälpa er 
att utvärdera och kontrollera möjligheten att använda de enskilda tillbehören på de olika tippbrädorna och 
behandlingsborden. Den tar även hänsyn till delarnas bredd i de specifika fallen. För ytterligare information 
om de enskilda tillbehören eller grupper av tillbehör, vänligen läs de tillägnade kapitlen. Kom ihåg att till 
skillnad från tillvalen som behövs för utformningen av produkten, kan tillbehören väljas vid vilket annat 
tillfälle som helst, även efter att produkten köpts.

Bilaga - Sammanfattande tabell för tillbehör

A 8 Z F 9T 61 R 2 37 PN K S B 4 E G H Q L M

 ? VAL AV FÄRG PÅ ÖVERDRAGET - Viktigt! Tillbehör med kod som slutar med ”?” måste integreras med överdragets färgkod.
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BILDTE:
Remmar och andra 
stoppade tillbehör

Olika sidostöd och 
handtag

Möjligheten att omvandla 
grundmodellen

Bord och tillbehör Olika fotstöd och sandaler

MARCUS Line

KOD LT41 LT42

W 60 cm W 75 cm W 60 cm W 75 cm

AC0005 GRUNDREM • • • •
AC0006 KUDDE FÖR REM • • • •
AC0560 FIXERINGSREM 26 CM • •
AC0561 FIXERINGSREM DELAD 17,5 CM • •
AC0088 FIXERINGSREM 17,5 CM • •
AC0087.W? KUDDE NACKE LT2

AC0949.W? KUDDE NACKE LT4 • • • •
AC0911 KIL FÖR BEN • • • •
AC0912 HANDTAG FÖR REM FÖR BEN • • • •
AC0913 FORMSKUREN REM 60 • •
AC0947 FORMSKUREN REM 75 • •
AC0020.W? PLUGG FÖR ÖPPNING NÄSA -MUN

AC0003 FORMSKURNA STÖD 2

AC0004 HANDTAG 2

AC0090 STÖD FÖR UNDERARMAR 2

AC0517.W? VADDERADE STÖD 2

AC0910 FÄSTMEKANISMER • • • •
AC0919 FORMSKURNA STÖD • • • •
AC0920 HANDTAG • • • •
AC0921 STÖD FÖR UNDERARMAR • • • •
AC0922.W? VADDERADE STÖD • • • •
AC0908.060W? SEKTION HUVUDÄNDA FÖR RYGGLÄGE •
AC0908.075W? SEKTION HUVUDÄNDA FÖR RYGGL ÄGE B60 •
AC0909.036 STÖD FÖR ÖVERKROPPEN • • • •
AC0918.1W? VADDERAT STÖD • • • •
AC0081 BORD LT2

AC0308 BOBATH TIPPBRÄDA

AC0914.060 BORD 60, I TRÄ • •
AC0914.075 BORD 75, I TRÄ • •
AC0915.060 BORD 60, I POLYETEN • •
AC0915.075 BORD 75, I POLYETEN • •
AC0767.W? VADDERING FÖR BORD • • • •
AC0764 ABS BRICKA • • • •
AC1608 HANDTAG • • • •
AC1609 HANDTAG MED HANDLEDSSTÖD • • • •
AC0002 INTRA EXTRA SANDALER • • • •
AC0096 KIL FÖR PEVA (KLUMPFOT) • • • •
AC0942 ENKELT FOTSTÖD • • • •
AC0943 REGLERBARA FOTSTÖD, EN MODUL • • • •
AC0944 REGLERBARA FOTSTÖD, TVÅ MODULER • • • •

Tippbrädor w/ 2

LT2 E/B LB492

W 60 cm W 120 cm

• •
• •
•
•
•
•

•
•

•

•
• •
• •
• •
• •

•
•

• •
• •

Bilaga - Sammanfattande tabell för tillbehör
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