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APAN

Ståstöd för barn
9 månader - 4 år
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APAN 

Tekniska specifikationer

Max användarvikt 25 kg

Mått underrede 88 x 57,5 cm

min max

Höjd från fotstöd 51 - 75 cm

Bröstvidd 15 - 23,5 cm

Höftbredd 15 - 23 cm

Höjd från fotstöd till bålstödshöjd 51 - 75 cm

Vinkel 0 grader 70 grader framåt

Flexibel höjd. Höjdjusteringen görs med hjälp av låsrattar.

Bålbälte med bred kardborreband 
samt remmar med fixlockslås.

Brett band över rumpan med 
fixlocklås för säkerheten.

Abduktionskilen hjälper barnet att 
stå bredare med benen.

Ståstöd
Apan är ett populärt ståstöd för barn mellan  
9 månader till 4 år. Ståstödet Apan är enkel att 
arbeta med och rolig att se på. Ståstödet Apan 
passar både i hemmiljö t ex i barnrummet, som 
på barnhabiliteringen.

Bordet kan användas för att ge barnet under-
stödsyta för armarna, många barn kan med hjälp 
av bordet lyfta upp och hålla huvudet bättre.
Själva bordsytan kan lätt förändras till en djup 
skål där bollar, dockor eller bilar kan få leka och 
bada.

Kardborreband och fixlockslås på stöd och bälten 
gör att det går fort och lätt för barnet att komma 
på plats och hamna i rätt position. Fötterna kan 
fixeras i sandaler med remmar, då blir det enklare 
att stå stadigt.

Ståstödet Apan kan vinklas långt framåt. Detta un-
derlättar då små barn behöver ståträna och träna 
nacke- och huvudkontroll. Barnet står eller ligger 
med magen mot stödet. Bål - och höftstöden kan  
ställas separat i höjd så att dynorna inte trycker 
mot  eventuell ”matknapp”. 

De fyra hjulen har separerade  
parkeringsbromsar.


