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PACER

Rollator och gåstol
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Rollator och gåstol

Pacer gåstol och rollator ger många barn, ungdomar och 
vuxna en möjlighet att kunna stå och gå på egen hand. Att 
på egna ben få stå upp, stärker självkänsla och egenvärde. 
Att kunna delta i olika aktiviteter, mötas öga mot öga är så 
viktigt för att känna gemenskap.

Pacer är ett lättrullat gånghjälpmedel som kan anpassas utifrån 
användarens behov och förutsättningar. Pacer kan användas 
både som rollator framför sig eller som rollator bakom sig. 
För användare som behöver mer stöd vid gång finns många 
tillbehör. Inga verktyg behövs vid montering.

Gåstolen/rollatorn kan användas både inomhus och utomhus 
på rent, jämnt och plant underlag.

Pacer finns i fem storlekar för att kunna växa med användaren.  
Pacer Mini passar de allra minsta som vill upp och gå, från 
nio månader och uppåt. Den största Pacer storleken, Pacer 
XL, är testad för användare upp till 125 kg.

För användare med svag muskelkraft är Pacer suverän då 
minsta möjliga rörelse flyttar Pacer och ger en direkt positiv 
feedback.

PACER

Mått i cm Mini Small Medium Large XL
Artikelnr K510 K511 K521 K531 K544

Standardfärg Limegrön Röd Blå Champagne Blå

Totalbredd 52 57 66 70 84

Totallängd 57 69 81 97 114

B-bältes höjd* 44,5-57 56-77,5 71-97 91-130 98-136

Ramens höjd 32 39-50 53-66 74-99 80-105

Ihopfälld Fälls ej Fälls ej 81x66x43 97x70x44 114x81x44

Ramens vikt 3,5 kg 5 kg 7 kg 13 kg 20 kg

Max brukarvikt 23 kg 34 kg 68 kg 91 kg 125 kg

Bålstödsbältets omkrets 35-71 35-71 56-102 71-127 71-127

Pacer finns i 5 storlekar.  
OBS! Färgen på ramarna ovan avviker från standardsortimentet.

XL modellen klarar en maxvikt på 125 kg. Att komma igång 
med träning gör att rehabiliteringen går fortare.

Armstöden justeras individuellt och kan ställas i både höjd och vinkel, för att ge rätt 
stöd för armar och händer.

Tillbehör
• Ergonomiskt armstöd med kardborreband
• Ledade benstöd
• Vristband på skena
• Bålstödsbälte
• Slingsadel
• Dyna till slingsadel
• Vinkelställbart transparent bord
• Handtagsgrepp
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