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Förhöjningsplatta
Bertilplatta låg
Plattorna har slutna celler vilket innebär att de inte drar
åt sig vatten samt att det går att skära i dem.
Plattorna har en gul kantmarkering på ovansidan, på
undersidan finns antihalkremsor.
Plattorna kan limmas samman för att få högre höjd.
Leverantör Nordic Rehab AB www.gulare.com
Förskrivare A S/Ft
Vikt

500 g

Art nr
30501

40x40x6 cm

Bertilplatta hög
Plattorna har slutna celler vilket innebär att de inte drar
åt sig vatten samt att det går att skära i dem.
Plattorna har en gul kantmarkering på ovansidan, på
undersidan finns antihalkremsor.
Plattorna kan limmas samman för att få högre höjd
Leverantör Nordic Rehab AB www.gulare.com
Förskrivare A S/Ft
Vikt

650 g

Art nr
30740

40x40x8,5 cm
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Förhöjningskloss
Förhöjningskloss Reko
Kan användas för att höja stol, säng, bord m.m.
Max 3 st distansklossar får användas.
Leverantör Swereco www.swereco.se
Förskrivare A S/Ft DSsk
Invändigt mått

6x6 cm

Art nr
12994

Förhöjningskloss Magnum
Kan användas för att höja stol, säng, bord m.m.
Max 3 st distansklossar får användas. Passar även ben
som är bredare än förhöjningsklossen, så länge de inte
är tjockare än 3 cm samt sockelsängar.
Leverantör Swereco www.swereco.se
Förskrivare A S/Ft DSsk
Invändigt mått

10x10 cm

Art nr
17136
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Förhöjningskloss Bill
Kan användas för att höja stol, säng, bord m.m.
Den runda botten gör den speciellt lämplig för förhöjning
av stolar med lutande ben. Passar till ben Ø 3-5 cm.
Max 2 st distansklossar får användas.
Leverantör Swereco www.swereco.se
Förskrivare A S/Ft DSsk
Brukarvikt max

320 kg inkl möbelns tyngd vid
användning av 4 förhöjningsklossar

Art nr
12997

Förhöjningskloss Liljan
Liljan passar de flesta benformer. I första steget förhöjs
benet 5 cm. För varje förhöjningsbit som placeras inuti
Liljan ökas höjden 2,5 cm.
Passar till ben:
Kvadratiska ben upp till 6 cm
Runda ben upp till Ø 6 cm
Ovala ben upp till 4x6,5 cm
Rektangulära ben upp till 4x6,5 cm
Leverantör Liko www.liko.se
Förskrivare A S/Ft DSsk
Brukarvikt max

120 kg per ben

Art nr
12996
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Förhöjningsramp med ändstopp
Förhöjningsramper till sängar som har medar.
Ramperna kan kombineras med varandra. Behövs flera
ramper på varandra rekommenderas breda i botten och
en smal överst för optimal stabilitet.
Undvik att höja med mer än 3 ramper. Varje ramp höjer
med 4,5 cm.
Leverantör Sp Inredning & Snickeri www.snickeri.info
Förskrivare A S/Ft DSsk

Art nr
39220
39221
39222
39223

Smal överdel, 7 (invändigt) x 90 cm
Smal underdel, 7 (invändigt x 90 cm
Bred överdel, 9,5 (invändigt) x 90 cm
Bred underdel, 9,5 (invändigt)x90 cm

Förhöjningsramp med ställbar längd och
ändstopp
Förhöjningsramper till sängar som har medar.
Ramperna kan kombineras med varandra. Behövs flera
ramper på varandra rekommenderas breda i botten och
en smal överst för optimal stabilitet.
Undvik att höja med mer än 3 ramper. Varje ramp höjer
med 4,5 cm. Ställbar längd 105-140 cm.
Leverantör Sp Inredning & Snickeri www.snickeri.info
Förskrivare A S/Ft DSsk

Art nr
42835
42836
42837
42838

Smal överdel, 7 cm (invändigt)
Smal underdel, 7 cm (invändigt
Bred överdel, 9,5 cm (invändigt)
Bred underdel, 9,5 cm (invändigt)
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Förhöjningskloss 4 pack
Dubbelsidig förhöjningskloss som kan användas till
möbelben eller medar. Maximalt får tre klossar staplas
på varandra.
Passar till ben:
Kvadratiska ben bredd upp till 8 cm
Runda ben upp till Ø 8 cm
Sängmedar bredd upp till 6,9 cm
Leverantör Direct Healthcare Group Sverige AB
www.handicare.se
Förskrivare A S/Ft DSsk
Brukarvikt max

500 kg/ 4 förhöjningsklossar

Art nr
42425

Förhöjningsklossar
Passar både ben och sockel som är 3,5 cm höga eller
högre. Förhöjningen är byggbar vilket innebär flera
möjliga höjdpositioner. Får staplas maximalt fyra klossar
på varandra. Mått: 8,5 cm i diameter, yttermått 9x9 cm.
Förhöjningsklossen kan kompletteras med ring vid
smala svarvade ben (mindre än 3,5 centimeter) för att få
en heltäckt kloss.
Leverantör Humancare AB www.humancaregroup.com
Förskrivare A S/Ft DSsk
Brukarvikt max

200 kg

Art nr
45507
45506

Förhöjningskloss 4 st per kartong
Ring till förhöjningskloss
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Langham förhöjningskoner
Förhöjningskoner som kan justeras i höjd och som
passar ben som ryms i konen. Gummipackningarna i
varje kon låser dem på plats runt benet, vilket gör att
möblerna kan flyttas utan att konerna lossnar. Konen
kan höjas i tre förhöjningssteg 2,5 cm, 5,0 cm och max
7,5 cm. Varje förpackning innehåller 4 koner med
lyfthöjden 7,5 cm.
Finns i tre storlekar för att passa olika stol- eller
sängbensgrovlekar.
Leverantör Euforia AB www.euforia.se
Förskrivare A S/Ft DSsk
Brukarvikt max

500 kg

Art nr
45504
35444
45505

Bendiameter 1,9-3,8 cm
Bendiameter 3,2-5,0 cm
Bendiameter 4,3-6,5 cm
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Glidhjul
Glidhjul
Hjulen monteras på frambenen på en vanlig trästol.
Glidhjulet kan monteras på de flesta stolar.
De fall där det kan vara svårt att montera hjulet är:
 När man har ett framben som lutar starkt mot
golvet
 När tjockleken framifrån och bakåt på benet vid
golvet är mer än 4 cm eller mindre än 2 cm.
Hjulen monteras av tekniker.
Leverantör Balzar Beskow AB www.balzar.se
Förskrivare A S/Ft

Art nr
21355
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Bokstöd och bokhållare
Bokstöd
Bokstöd tillverkat av trä som ska placeras på plant
underlag. Skivan är ställbar i olika vinklar och har en
kantlist i nederkant.
Leverantör Swereco www.swereco.se
Förskrivare A S/Ft Lo DSsk
Höjd
Bredd

27 cm
42 cm

Art nr
13046

Bokstöd
Bokstöd tillverkat av trä som ska placeras på plant
underlag. Skivan är ställbar i olika vinklar och har en
kantlist i nederkant.
Leverantör Multilens AB www.multilens.se
Förskrivare A S/Ft DSsk
Höjd
Bredd

37 cm
50 cm

Art nr
35969
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Läsbord
Sängbord Sonnet Basic bok
Sängbord med en höj- och vinkelställbar bordsskiva.
Leverantör Invacare AB www.invacare.se
Förskrivare A S/Ft Lo DSsk
Höjd
Max belastning
Art nr
12546

65-100 cm
20 kg
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