
Den gode 
siddesti ling
Positionering    Stabilitet    Variation   Hudbeskyttelse



Our brands



Meyra Groups 
stærke brands 

inspirerer til livsglæde

Med sammenlægningen af TA Service, Netti by Alu Rehab og Meyra til ét 

samlet Meyra Group tilbyder vi kørestole til stort set ethvert behov. 

Vi har kørestole til den aktive bruger, til ham eller hende, som har brug for 

en eldrevet stol og dem, som ikke selv kan ændre deres siddestilling. Vores 

fokus er at tilbyde kørestole, hvor brugeren kan sidde godt - mange timer 

hver dag - uanset behov. 

Vi ønsker at bidrage til forbedring af sundhedsplejen gennem gode, 

økonomiske og helhedsorienterede løsninger, som skaber livsglæde for 

brugerne. Med kørestole fra TA, Netti og Meyra tilbyder vi innovative 

og pålidelige produkter, der optimerer dagligdagen for brugerne, så de 

kan være mobile og deltage i hverdagens aktiviteter - og har de bedste 

forudsætninger for at bevare et godt helbred.



Når vi skal finde den gode løsning  
til vores kørestolsbrugere, er 
slutmålet at sikre, at brugeren får 
optimeret sin ADL (activities of 
daily living), kan være aktiv, tage 
del i det sociale liv og forblive sund 
og rask. 

For at kunne hjælpe med dette, må vi som 
professionelle sørge for at brugeren får en 
kørestol, som han eller hun vil kunne sidde 
godt i over tid. Det sikres ved at have fokus 
på den rette positionering, en god stabilitet 
så den gode siddestilling bevares, mulighed 
for variation og dermed trykaflastning samt 
beskyttelse af huden, så trykskader undgås. 

Positionering • Stabilitet 
Variation • Hudbeskyttelse 
- en forudsætning for den gode siddestilling



Ligesom Eskil Rønningsbakken har 
brug for den rette positionering, 
stabilitet, variation og beskyttelse 

af sin hud for at kunne udføre 
denne balanceøvelse, har vores 
kørestolsbrugere glæde af, at 
vi fokuserer på disse elementer. 

De er forudsætningen for at 
kunne bevare et godt helbred og 

være i stand til at deltage i hverdagens 
aktiviteter – og nyde livet.



* Anbefales ved valg af Netti Dynamic S

N
et

ti 
III

 / 
III

 H
D

N
et

ti 
S 

N
et

ti 
D

yn
am

ic
 II

I H
D

N
et

ti 
XH

D

TA
 iQ

 F
W

D

TA
 IQ

 M
W

D

TA
 In

do
or

 W
av

e

TA
 IQ

 F
W

D
 S

ta
nd

-U
p

M
ey

ra
 iC

H
A

IR
 M

C3

M
ey

ra
 O

pt
im

us
 2

M
ey

ra
 iC

H
A

IR
 X

XL

Reduceret mobilitet 

Hemiplegi

Multiple sklerose

ALS

Huntington sygdom

Cerebral parese

Tetraplegi

Brug for holdere til medicinsk udstyr

Parkinsons sygdom

SMA  - spinal muskelatrofi

Benamputaton

Traumatisk hjerneskade 

Pædiatri

Geriatri

Bariatri

*

*

Bedste match

Godt match

Vælg den rette kørestol med 
udgangspunkt i brugerens situation

Når man skal vælge den rette kørestol, kan det være en hjælp at tage udgangspunkt i brugerens 
sygdomsbillede. Det kan give en indikation af, hvilken stol man skal starte med at kigge på. Vi har her 
lavet en oversigt, som du kan bruge - men tag gerne fat i os for vurdering af den enkelte brugers behov. 



Tæl til 5! 

5 Seating Steps er terapeutens værktøj til at 
sikre den gode siddestilling for borgeren. Her 
skitseres processen og de ting, der skal afklares 
for at kunne konfigurere kørestolen og vurdere 

om løsningen er succesfuld. 

1. Afklar forventninger og udfordringer

2.  Observer, undersøg og vurder  brugerens 

situation

3. Definer siddestrategi og sæt SMART-mål

4. Konfigurer siddeløsning

5. Evaluer

Find et skema du kan bruge til at gennemføre 
de enkelte steps på www.meyragroup.dk.

5



Powerfulde 
el-kørestole
til både inde og ude

Indoor Outdoor
TA Indoor Wave

TA iQ FWD

TA iQ FWD Stand-Up

TA iQ MWD

TA iQ RWD

iCHAIR MC3

iCHAIR XXL Optimus 2

POWER



Se komplet 
stolesortiment på 
meyragroup.dk 

iCHAIR MC3 Optimus 2 iCHAIR XXL TA Indoor Wave TA iQ FWD TA iQ FWD 
Stand-Up TA iQ MWD

ISO ISO 7176-8:2014 
ISO 7176-19:2008

ISO 7176-8:2014 
ISO 7176-19:2008

ISO 7176-8:2014 
ISO 7176-19:2008

7176-21:2009/10542-
5/7176-19:2008

7176-21:2009/10542-
5/7176-19:2008

7176-21:2009/10542-
5/7176-19:2008/ 7176-14

7176-21:2009/10542-
5/7176-19:2008

EN 12184:2014 12184:2014 12184:2014 12184:2014 12184:2014 12184:2014 12184:2014

Kørestolstype Klasse B Klasse C Klasse B Klasse A Klasse B Klasse B Klasse B

Hastighed 6/10 km/t 6/10/15 km/t 6/10 km/t 6 km/t 10/12,5 km/t 10 km/t 10/12,5 km/t

Gyro Optional Optional Standard Standard Optional 

Kørestrækning 25-30 (35-40) km 50-70 km 35 (30-35) km 10-15  km 40-45 km 40-45  km 40-45 km

Max. brugervægt 160 kg 150 kg 200/250 kg 125 kg 140 kg
140 kg 

(liggende til stående 
100) 

140 kg

LED lys Standard - Standard Optional Optional Optional Optional

Venderadius 900 mm 1200 mm 950 mm 450 mm 650 mm 650 mm 450 mm

Batterier 38- 45/  
63-73 Ah

66-80/ 88-107/ 
110-125 Ah 63-73 Ah 2x38 Ah 2x80 Ah 2x80 Ah 2x80 Ah

Motor 2 x 220 /2 x 300 Watt 950 Watt 2 x 300/ 2 x 350 Watt 2 x 450 Watt 2 x 350 Watt 2 x 350 Watt 2 x 350 Watt

Elektronik VR2/ R-Net R-Net R-Net R-NET R-NET R-NET R-NET

Længde uden  
benstøtter

870 mm 1030 mm 850 mm 695 mm 820 mm 880 mm 900 mm

Samlet bredde 630 mm 680 mm 670-920 mm 560 mm 580/630 mm 630 mm 580/630 mm

Sædehøjde 460-520 / 530-590 / 
580-640 / 610-670 mm 610/580/650 mm 460/510/560 mm 400 mm 380 mm 440 mm 380 mm

Sædebredde 380-650 mm 380-560 mm 530-770 mm 380/400/450/500/550  
Junior: 250/300/350 mm

380/400/450/500/550  
Junior: 250/300/350 mm

380/400/450/
500/550 mm

380/400/450/ 
500/550

Junior: 250/300/350 mm

Sædedybde 400-560/ 400-560/  
500/ 480-530 mm

500/ 420-530/ 
480-530 mm 430-600 mm Trinløs variabel justering 

250-600 mm
Trinløs variabel justering 

250-600 mm
Trinløs variabel justering 

250-600 mm
Trinløs variabel justering 

250-600 mm

Max. forhindring 70 mm 110 mm 60 mm 30-65 mm 100 mm 100 mm 80 mm

Frihøjde 100 mm - - 70  mm 70 mm 70 mm 70 mm

Tilslutningsmuligheder Optional Optional Optional Standard Standard Standard

Dahl docking Optional - - Optional Optional - Optional 

Elektrisk sædeløft 300 mm - 300 mm 320 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Elektrisk sædevinkel -2 - +33* 5-20* 0-18* 45* 45* 45* 45*

Elektrisk ryglænsvinkel -10 - +50* -10 - +50 -10 - +50* Forskellige optioner Forskellige optioner Forskellige optioner Forskellige optioner

Elektriske benstøtter Optional Optional Optional Forskellige optioner Forskellige optioner Forskellige optioner Forskellige optioner

Elektrisk justering af 
sædedybde fremad 

150* 150*

Memory funktion Ja

Kombinationsfunktioner Liggende-stående/ 
Siddende-stående

*Optional

Power

Tekniske specifikationer

Outdoor



Letter den daglige færden 

igennem smalle passager – 

ideel til indendørs brug

TA Indoor Wave er designet til at lette den daglige 
færden indendørs, hvor der ikke er så meget 
plads samt til kortere ture udendørs. Stolen har 

Smal, kompakt, stabil og med  
fremragende køreegenskaber

• Lav sædehøjde på 400 mm

• Minimal venderadius

• Forhjulsdrevet

• Kraftige motorer

Øget frihed 

Den rette løsning skal sikre at 

borgeren kan opnå frihed og klare 

sig så selvstændigt som muligt. 

en samlet bredde på kun 560 mm. Samtidig har 
stolen et elektrisk løft på 320 mm og en lille ven-
deradius. Stolen er også ideel til børn.

TA Indoor Wave

10 El-kørestole



Unik støddæmpning  
på alle hjul for minimal 
belastning af kroppen 

TA IQ FWD er en utrolig manøvredygtig forhjuls-
drevet kørestol, der er nem at styre og komme 
rundt med både indenfor og udenfor. 
Den lave sædehøjde gør at stolen er velegnet som 

Forhjulsdrevet kørestol med unik manøvrering

sæde i bil. Samtidig muliggør den lave sædehøjde 
og løftehøjden på 300 mm at brugeren har øget 
mulighed for at deltage i dagligdagsaktiviteter. 

• Lav sædehøjde - ned til 380 mm

• Løftehøjde på 300 mm  

•  Blød affjedring og rolig kørsel takket 

være fjederophængte forhjul 

• Justerbar sædebund og rygstativ

•  Ideel til brug i hjemmet men også til 

kørsel på ujævnt underlag

•  Kan leveres med Varilite sædesystem 

samt de fleste kendte sædesystemer

TA IQ FWD

11El-kørestole



TA iQ MWD byder på unik affjedring og hjul-
ophæng på alle hjul, hvilket giver en ekstrem 
glidende og affjedret kørsel og uovertrufne køre-
egenskaber. Den lave sædehøjde og løftehøjden 
på 300 mm gør, at brugeren har bedre mulighed 

for at deltage i dagligdagsaktiviteter. Med sædesy-
stemet fra Varilite kan stolen tilpasses individuelt 
til brugeren for at opnå den helt rigtige stabilitet 
og positionering og på den måde muliggøre at 
brugeren kan sidde i stolen i lang tid. 

12 TA IQ MWD

Centerdrevet kørestol i unikt og kompakt design

Centerdrevet kørestol
der drejer og manøvrerer 

nemt – med god 
støddæmpning og lav 

venderadius

12 El-kørestole

TA IQ MWD

•  Drejer og manøvreret utrolig let

• Lav sædehøjde - ned til 380 mm

•  Blød affjedring og rolig kørsel takket være fjeder-

ophængte forhjul og unik affjedret hjulophæng.

•  Kan leveres med Varilite sædesystem samt de 

fleste kendte sædesystemer.



Ståfunktion i  
unikt og kompakt 

design 

13

TA iQ FWD Stand-Up har ligesom vores andre 
TA stole en unik affjedring og hjulophæng, som 
giver fantastisk blød affjedring og rolig kørsel 
over ujævnheder. Stolen er nem at komme rundt 
med både inde og ude, samtidig med at man har 
mulighed for at kunne stå fuldt oprejst. Stå funk-

Selvstændig mobilitet med fremragende ergonomi 

tionen gør, at brugeren selvstændigt kan udføre 
endnu flere opgaver i privat såvel som arbejds-
mæssig regi. Den gode siddestilling understøttes 
ved det store udbud af Varilite puder. 

• Lav siddehøjde - ned til 440 mm

•  Sædet kan  gå fra liggende til stående 

og fra siddende til stående og omvendt

TA IQ FWD STAND-UP

13El-kørestole

Der er mange fordele ved ståfunktionen. Vores samfund er ikke 
altid indrettet til kørestolsbrugere og samtidig er det rart at kunne 
klare sig selv. Som bruger af en kørestol med ståfunktion, vil bru-
geren kunne klare flere aktiviteter selv - som f.eks. at nå ting i de 
høje køkkenskabe eller på alle hylder i supermarkedet. Der er også 
mange fysiologiske fordele ved en ståstol. Organerne aflastes og 
man forebygger tryksår og styrker hele bevægelsesapparatet. 



14 El-kørestole



Optimus 2

Optimus 2 er perfekt til brugere, der nyder 
friheden ved køreture udenfor med god komfort 
på alle slags underlag. Stolen med den gode 
trækkraft og de gode off-road egenskaber klarer 
nemt ujævnt underlag, forhøjninger og kantsten. 
Trækket på de store hjul fortil, samt styrken i 

Den uovertrufne outdoor stol  
– en rigtig slider!

motoren giver brugeren mulighed for at komme 
vidt omkring – selv i svært terræn. For at brugeren 
opnår den bedste siddestilling på de lange ture, 
udstyres Optimus 2 individuelt med passende 
sædeenhed. 

• Brugervægt op til 150 kg
•  Brugervenligt joystick og tastatur med optisk og taktilt 

feedback
•  Optional ryg og sædevinkel for variation af siddestillingen 
• Punkteringsfri dæk

• 50-70 km rækkevidde

Kraftig motor  
og træk på de  
forreste hjul  

indbyder til ture  
i naturen

15El-kørestole



16 El-kørestole

iCHAIR XXL

Den manøvredygtige elektriske kørestol overbe-
viser med sofistikerede funktioner og et smart 
design. Ideel kørekomfort på lange strækninger 
takket være affjedring på drivhjulene. 

Yderst stabil konstruktion 
til brugere med vægt op til 250 kg

• Brugervægt op til 250 kg
• Forstærkede komponenter
• 2 kraftige 350 Watt motorer
• Stort udvalg af specielle styreenheder 
•  Optional 300 mm løftehøjde (op til 180 

kg brugervægt)

Manøvredygtig  
e-power stol op til  

sædebredde 770 mm  

16 El-kørestole

iCHAIR XXL kan udstyres med ErgoSeat sædesy-
stemet, som er designet til ekstra støtte samt at 
sikre optimal trykfordeling og dermed beskyttelse 
af huden. 



Gør lang siddetid mere behagelig 

17El-kørestole

iCHAIR MC3

Oplev den ideele kørekomfort med Meyra iCHAIR 
MC3. En stabil og komfortabel stol, der ved hjælp 
af de forskellige siddesystemer tilpasses brugeren 
individuelt for at opnå den bedst mulige positi-
onering. For at give brugeren de bedste mulig-

heder for lang tid i stolen, er alle 4 hjul affjedret, 
så det også er behageligt at være på tur udenfor. 
For den optimale siddestilling er variation vigtig, 
dette understøttes ved 35° tilt. Som option kan 
60° rygvinkling tilvælges. 

• Brugervægt op til 160 kg
• Siddedybde fra 400 – 560 mm
• 35 elektrisk tilt 
• Optional 300 mm løftehøjde
• LED belysning med god levetid

God støddæmpning for 
mindre belastning af 

kroppen

Mere tid med venner

Den rette kørestol og siddestil-

ling sikrer at brugeren kan være 

sammen med familie og venner 

- hjemme, på besøg eller på tur i 

byen eller naturen. 



Forbliv aktiv med 
manuelle, bruger-
manøvrede kørestole 
fra Meyra og Panthera

AktivSemi aktiv Meget aktiv

Panthera Micro

Meyra Avanti

Meyra Smart

Meyra Flash

Meyra Nano

Meyra Hurricane

Panthera Bambino Panthera X

Panthera Swing



Meget aktiv

Active

Se komplet 
stolesortiment på 
meyragroup.dk 

Panthera 
Bambino Panthera Micro Panthera  

S3 Swing Panthera X Meyra Flash* Meyra Avanti** Meyra Smart S

ISO ISO-7176-19:2008 
ISO-10542:2000

ISO-7176-19:2008 
ISO-10542:2000 

ISO 7176-16
ISO 7176-16 ISO 7176-19 ISO 7176-19

Sædebredde 240/270/300/330 mm 240/ 270 mm 360/390/420/
450/500 mm

330/360/390/
420/450 mm

240-300 / 
240-400 mm

300-360/ 360-580/ 
360-580 mm 320-520 mm

Krydsramme Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja

Bredde foldet - - - - 290-350 mm 280 mm 280 mm (0° camber)
330 mm (3° camber)

Sædedybde 180-250/ 230-300/ 230-
300/ 230-300 mm 150-200 / 200-250 mm 400 mm 350-460 mm 240-300/ 320-400 mm 330-380/ 350-460/ 480-

530 mm 380-500 mm

Samlet bredde SB +280 mm SB + 220 mm SB + 210 mm SB + 210 mm
SB + 180 mm (0° camber)
SB + 220 mm (3° camber)
SB + 260 mm (6° camber) 

SB + 180 mm SB + 180 mm

Sædehøjde for 410 mm 310 mm 450 mm 470 mm 390-470 / 390-480 mm 370-500/ 370-560/ 
370-560 mm 440-540 mm

Sædehøjde bag 390 mm 310 mm 430 mm 430 mm 360-440/ 390-470 mm 370-470/ 390-520/ 390-
520 mm 370-530 mm

Ryghøjde 170-250 (270-350) mm 220 mm 200-450 mm 220-350 mm 250-400 mm 340-400/ 380-500/ 380-
500 mm

Variabel 250-500 mm 
(+25 mm)

Max. brugervægt 60 kg 30 kg 100 kg  
(SB 450/500: 150 kg) 100 kg 75 kg 75/135/160 kg 150 kg

Kørestolsvægt 81-88 kg 3,5-3,8 kg 9,4-10,3 kg 4,4-4,6 kg 10 kg 12/13/14 kg Min. 10,5 kg

Min. transportvægt 4,9 kg 2,35 kg 4,6 kg 2,1 kg 8 kg 8/8,5/9 kg 6,5 kg

Længde med benstøtter 600 mm 620 /725 mm 780 mm 740 mm 670-745/ 855-930 mm 880/ 1040/ 1120 mm 880-1030 mm

Armlænshøjde - - - - - 165-240/200-290 mm 170-245 mm

*Midi/ Maxi **kort ramme/mellem ramme/ lang ramme

Active

Tekniske specifikationer



Power

Panthera S3 Swing

Stolen giver en rigtig god sid-
dekomfort ved hjælp af juster-
bar ryg- og sæde polstring. 
Stolens balanceposition kan 
justeres, så brugeren kan finde 
netop den balance på køresto-
len, som giver tryghed. 

Panthera Bambino

En letkørende hverdagsstol til 
børn med de samme fantasti-
ske funktioner som de større 
familiemedlemmer. Nem at 
køre. Nem at justere. Let at 
løfte. Ganske enkelt en rigtig 
aktiv stol til børn.

Panthera X

Panthera X har chassis og 
ryg i kulfiber. Den fantas-
tiske lethed og styrke af 
kulfiber gør Panthera X til 
verdens absolut letteste 
kørestol med en trans-
portvægt på 2,1 kg. 

Panthera Micro er stolen til 
de mindste børn fra 1 til 5 
år. Det er vigtigt at kunne 
bevæge sig rundt på egen 
hånd, især for børn. Derfor 
er Panthera Micro bygget til 
at være så let at flytte som 
muligt. 

Panthera Micro

Pantheras stole til børn og voksne er skabt med 
fokus på brugervenlighed, kvalitet og lav vægt. 
Målet er at give brugerne mulighed for at være så 
aktive og selvstændige som muligt. Fastramme 

Aktive kørestole til børn og voksne

kørestole er nøglen til nem håndtering. Ved at 
benytte stive materialer og faste rammer, reduce-
rer Panthera energibehovet til næsten 0.

•  Til aktive brugere der ønsker en letkørt stol med lav vægt til hverdagsbrug 
både inden- og udendørs

•  Konstruktionen gør at bruger nemt selv kan løfte stolen ind i bilen. 
• Små ydre mål 
• Meget lav vægt

20 Aktive kørestole



Mobilitet betyder læring gennem bevægelse og er 
et elementært grundbehov og et vigtigt terapeu-
tisk aspekt i behandlingen af fysisk handicappede 
børn og unge. Motivationen for selvaktivitet og 
glæden ved bevægelse påvirker den sensormoto-
riske og psykosociale udvikling. Flash kørestolen 

er til aktive børn og unge, som har brug for en 
perfekt tilpasset stol, der kan vokse med dem. 
Stolen er ekstrem manøvredygtig og har et flot og 
frisk design.

• Til aktive børn og unge
• Både til brug i hjemmet og udenfor 
•  Hjulafstand og tyngdepunkt kan indstilles 

individuelt 
• God plads til benene
• Sædeenheden vokser med barnet

Minimalistisk krydsrammestol med 
maksimal fleksibilitet til børn og unge

Vokser med barnet - 
utrolig fleksibel og stadig 

perfekt tilpasset 

Flash

21Aktive kørestole



Avanti

Meyra Avanti er en stol, der er meget anvendelig 
ved geriatriske og neurologiske sygdomsforløb. 
Stolen kan foldes til transport og hjulene kan 

Celebrate your life – alsidig og aktiv

 •  Stolen kan nemt tages med i bilen, da rammen 
kan foldes og hjulene tages af.

 •  Frontal transfer er muligt, da benstøtterne kan 
svinges til siden

• Siddehøjde fra 370 mm mulig

• Mange indstillingsmuligheder

tages af, så den nemt kan transporteres i bil. 
Stolen er velegnet til personer med resterende 
gang- og ståevner. 

Alsidig 
krydsrammestol

22 Aktive kørestole22 Aktive kørestole



Ualmindelig stabil krydsrammestol 
med fantastiske køreegenskaber

23TA IQ MWD

Smart S

Det smarte design giver dig en stilren kørestol. De 
mange rammefarver og individuelt tilbehør gør, at 
du kan kreere lige præcis din stol som du vil have 
den. Med Smart S får brugeren en enorm stabil 
krydsrammestol med fantastiske køreegenskaber, 
der samtidig byder på markedets smalleste mål, 

når den er klappet sammen. Så vil du gerne regel-
mæssigt ud på tur, samtidig med at du sikrer dig 
den korrekte positionering og stabilitet, er Smart 
S et godt valg. 

•  Kompakt aktivstol – kun 280 mm sammenfoldet

•  Optimeret foldesystem gør det muligt at folde 

stolen ind og ud med én hånd

• Mange rammefarver
•  Køregeometri, sæde og ryg kan finjusteres

Smart og let.
Enkel betjening,  
så brugeren kan 

fokusere på de gode 
oplevelser.

23Aktive kørestole



Optimal støtte,  
variation og 
hudbeskyttelse

En bruger af en komfortkørestol sidder i gennemsnit 8-10 timer 
dagligt i kørestolen. Af den grund er det vigtigt at kørestolen, 
udover gode køreegenskaber, har god siddekomfort samt giver 
mulighed for variation mellem aktivitet og hvile. Alle disse behov 
er der tænkt over ved udviklingen af vores stole.  

COMFORT



Se komplet 
stolesortiment på 
meyragroup.dk Tekniske specifikationer

Comfort

Netti Dynamic III HD Netti S Netti III Netti XHD+XXHD

ISO ISO 7176-19:2008 ISO 7176-19:2008 ISO 7176-19:2008 

EN EN 12183:2014 EN 12183:2014 EN 12183:2014 EN 12183:2014

Sædebredde 350/380/400/430/450/500 mm 250/300/350 mm 350/380/400/430/450/500 mm 500/550/600/650/700/750 mm

Sædebredde fleksibilitet 2x -25 mm -70 mm 2x -25 / 2x+12 mm 2x -25 mm

Sædedybde 400-500 (525-575)* mm 250-350 (440)* mm 400-500 mm 400-500  

Ryghøjde 500/600 mm 400 mm 500-600 mm 500-600 mm

Sædehøjde, til sædeplade 460-490 (480-530)* mm 470 (440) mm 460-490 (405-530)* mm 475-485 mm

Kørestolsvægt uden puder 36 kg 25 kg 36 kg 36 kg

Max. Brugervægt 135 kg 75 kg 145 kg 200 kg

Tiltvinkel -9° - +16° -3° - +35° -9° - +16° -9° - +16°

Recline / rygvinkling dynamisk 90-125° 86-133° 86-113°

Samlet bredde SB + 220 (SB +190)* mm SB +345 (SB +155)* mm SB +220 (SB +190)* mm SB +240 (SB +210)* mm

Armlænshøjde 280-310 mm 120-290 mm 170-310 mm 185-325 mm

Underbenslængde med standard 
benstøtter 

320-680 mm 220-320 mm 320-680 mm 360-640 mm

Dynamiske komponenter Standard Optional Optional Optional

Universalholder til medicinal 
apparater

Optional - - Optional

 

* optional
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Netti III 

Netti III er komfortkørestolen, som ikke kun giver 
brugeren fremragende komfort, men også giver 
plejepersonalet og de pårørende nem og bruger-
venlig betjening. 

Komfortstolen med de mange muligheder

Med denne stol opnår man de suveræn fleste 
muligheder for tilbehør og justeringsmuligheder, 
så stolen kan tilpasses til selv brugere med kræ-
vende udfordringer. 

• Dynamiske komponenter muligt
• Utallige benstøtteløsninger
•  Siddehøjdespænd fra 405 til 530 mm. 
•  Kompatibel med hjælpemotor for øget  

selvstændighed 
•  Fås også i en HD og XHD-version samt  

en udgave med elektiske funktioner  
på benstøtter, tilt og rygvinkling

26 Komfortkørestole

Variation og 
mange optioner 

sikrer den optimale 
siddestilling 



Dynamisk kørestol arbejder i synergi 
med brugerens bevægelser

Til brugere med specifikke udfordringer, 
som f.eks: 

• Dystoni

• Ufrivillige bevægelser

• Parkinsons sygdom

• Huntingtons sygdom

• Demenssyndromer

• Dyskenetisk cerebral parese

• Dynamisk sædeplade
•  Valgfri dynamisk rygløsning efter behov
• Modular opbygning 
• Forstærket design
• Stabil og sikker konstruktion
•  Kompatibel med hjælpemotor for øget 

selvstændighed 

Med dynamiske funktioner på sæde, ryg, ben samt 
hovedstøtte er det muligt for brugeren at opleve 
mindre ubehag ved spasmer, da kørestolen tillader 
og understøtter de ufrivillige bevægelser. I en 
statisk stol er der risiko for at brugeren glider frem i 
sædet og dermed mister den gode siddestilling.

En dynamisk kørestol følger brugerens bevægelser 
og sikrer, at brugeren vender tilbage i den korrekt 
tilpassede siddestilling efter en spasme. Det gør det 
muligt at sidde længere tid i stolen uden smerter 
og behov for repositionering. Med 5 forskellige 
dynamiske stole kan du vælge den stol, der passer 
bedst til brugeren. 

Hvad er målene 
med dynamiske 
siddesystemer? 
Vi ønsker at tilpasse kørestolen 
til brugeren og ikke omvendt. 
Derfor tillader vi vores dyna-
miske kørestole at bevæge sig 
med brugeren i stedet for at låse 
kørestolen i en statisk position, 
som brugeren vil modarbejde.

Målene er: 
• Tillad bevægelse
• Distribution af kræfter
• Forebyggelse af skader 
• Forbedret postural kontrol
•  Muliggør selvstændig 

livsførelse
•  Minimere slitage på 

kørestolen
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Dynamisk stol sikrer 
mindre ubehag  
og overskud til 

aktiviteter

Netti Dynamic III HD



Mange juste-
ringsmuligheder. 
Kan tilpasses det 

voksende barn

Netti S er designet til langtidspositionering 
af børn og unge. Stolens design understøtter 
barnets vækst og giver mulighed for justering 
af sædedybde, sædebredde, benlængde og 
ryglænshøjde. 

• Let håndtering for ledsager
• Mange justeringsmuligheder
•  Læsbare skalaer og piktogrammer letter 

betjeningen
•  Stolen kan løbende tilpasses det vok-

sende barn

Designet til langtidspositionering af børn og unge

Til brugere med udfordringer, som f.eks: 
• Delvis eller komplet immobile børn og unge
• Hemiplegi
• Brugere med nedsat stabilitet i overkroppen

Netti S
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Brugere med høj vægt har brug for hyppige 
ændringer af siddestillinger for at skabe den 
nødvendige variation for at beskytte huden. 
Kørestolen har indstillelig rygvinkling og sæde-
tilt - for at skåne plejepersonalet tilbydes disse 
funktioner også elektrisk. 

Netti XHD har den kendte Netti komfort og de 
mange tilpasningsmuligheder, så vi kan hjælpe 
brugeren til flere timer i stolen for at deltage i 
aktiviteter og hyggestunder med venner.  

•  Forstærket med dobbelt gascylindre på  recline 
og tilt 

•  Forstærket ramme til øget vægtbelastning 
•  Mange optionsmuligheder som holder til medi-

cinsk udstyr, dynamiske delkomponenter

Maksimal trykaflastning for bariatriske brugere

Netti XHD
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Maksimal aflastning 
og støtte for brugere 

op til 200 kg  
og sædebredde  
op til 750 mm

Vi tilbyder flere forskellige kørestolsmodel-
ler til bariatriske brugere. F.eks. kan vi også 
levere elektriske funktioner og løsninger 
med brugervægt op til 450 kg. Kontakt din 
konsulent for yderligere information. 
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Netti Uno Seat
Ergonomisk pude - altid 
klar til brug! 

Netti Sit
Gode trykfordelende og 
stabiliserende egenskaber. 

Varilite Evolution 
Det oplagte valg af pude til 
kørestolsbrugere med høj 
risiko for tryk og behov for 
symmetrisk positionering.

Varilite Zoid PSV
Det oplagte valg af pude 
til aktive kørestolsbrugere 
med moderat risiko for 
tryk. 

Varilite Meridian
Det oplagte valg af pude 
til kørestolsbrugere med 
tendens til fremadskri-
dende bækken samt høj 
risiko for tryk.

Varilite Proform NX 
Det oplagte valg af pude 
til kørestolsbrugere med 
høj risiko for tryk, og svære 
ofte assymetriske behov 
for positionering.

Stort udvalg af siddepuder

Siddepuden er et vigtigt element i den gode siddestilling. Her skabes grundlag 
for stabilitet og den rette positionering samt forebyggelse af tryksår.
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Ride Forward 
En komfortabel kørestols-
pude, der giver trykaflast-
ning og moderat støtte. 
Ofte brugt af patienter i 
tryksårskategori 1 og 2.  

Ride Java Seat 
Giver det højeste niveau 
af hudbeskyttelse og pos-
tural kontrol. Ofte brugt af 
patienter i tryksårskategori  
3-4.

Alova
Temperaturfølsom pude i 
høj kvalitet

Biofit
Tryksårsforebyggende 
pude med kølende effekt

safe-load 

off-load
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Netti Kyphotic

Til brugere med kyfose og 
krum ryg

Netti Stabil 

Netti Stabil giver god plads til arme, 
hofter, skuldre og god ergonomisk 
lændestøtte. Ryggen har en Flip-
over bagerst, som fastholder puden 
i korrekt position.

Netti Super Stabil 

Til brugere med behov for øget 
stabilisering af overkroppen. Ekstra 
dybe sidestøtter samt justerbar 
lændestøtte. 

Ride Java Back

Til vores Meyra og Netti stole. 
Optimer bækkenstøtte og giv bal-
ance til overkroppen – fås i 3 højder 
og 2 dybder.

Varilite ICON

Med 4 forskellige udformninger af 
ryggen finder du lige netop den ryg 
der passer til dit behov.

V-trak deep contour  

V-Trak deep contour har integrerede 
dynamiske sidestøtter, som giver 
sidestøtte nøjagtig der hvor bru-
geren behøver det.

Ride Decaf Back

Til børn og unge. Optimer bækken-
støtte og giv balance til overkroppen 
– fås i 2 højder.

Netti Uno Back 

God og fast helstøbt skum rygpude 
med lændestøtte. 

Netti Smart 

Netti Smart giver god plads til 
armene, hofterne, skuldrene og god 
lændestøtte. Ryggen har en Flip-over 
bagerst, som fastholder puden i kor-
rekt position. 

Stort udvalg af rygge
Rygpuden og -systemet er et vigtigt element i den gode siddestilling. Her skabes grund-

lag for stabilitet og den rette positionering samt forebyggelse af tryksår.



Se flere 
detaljer på side 8-17
og meyragroup.dk 
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Outdoor  
• Optimus 2

Ståfunktion  
•    TA IQ FWD Stand-Up

• iCHAIR Sky

Dynamic  
•    iCHAIR Netti Dynamic S

Indoor – outdoor  
• TA IQ FWD 
• TA IQ MWD
• TA IQ RWD
• TA IQ FWD Stand-up
• TA Indoor Wave
• iCHAIR XXL

• iCHAIR MC1
• iCHAIR MC2
• iCHAIR MC3
• iCHAIR Orbit
• iCHAIR McFront

iCHAIR Orbit iCHAIR McFront iCHAIR Netti Dynamic SiCHAIR MC2 iCHAIR MC1

Power
Med en elektrisk kørestol fra Meyra Group kan handicappede, ældre mennesker og brugere med 
svære funktionsnedsættelser igen deltage i hverdagen. Hver eneste el-stol i vores sortiment udmær-
ker sig med smarte funktioner og en lang række tilpasningsmuligheder. Takket være det kompakte 
design er vores elektriske kørestole absolut manøvredygtige – både indendørs og udendørs. 

Stort sortiment af kørestole 

Hos Meyra Group tilbyder vi et bredt produktsortiment af kørestole indenfor Power, Active og Comfort. 
På de følgende sider ser du en oversigt af hele vores produktsortiment - og du kan læse endnu mere på  

www.meyragroup.dk.  Vi hjælper også gerne med at finde den helt rette løsning til brugeren  
- så tag gerne kontakt til en af vores konsulenter. 

Power Active Comfort 



Se flere 
detaljer på side 18-23

og meyragroup.dk 
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Fastramme 
• Nano
• Nano C
• Hurricane S
• Panthera X
• Panthera S3 Swing

Krydsramme
• Avanti
• Smart F / S
• Nano X

Kids
• Flash
• Panthera Bambino
• Panthera Micro

Hurricane SNano  X Nano Nano CAvanti

Active 
Vores aktive kørestole er udviklet af højt kvalificerede ingeniører i samarbejde med brugere. Den 
adaptive aktive kørestol er kendetegnet ved en bred vifte af tilpasningsmuligheder, sådan at stolen 
kan tilpasses til de individuelle kropsmål og de ønskede køreegenskaber. Jo mere præcis denne 
tilpasning er, jo mere aktivt kan stolen anvendes af brugeren i hverdagen og til sport. 



Se flere 
detaljer på side 24-29

og meyragroup.dk 

Netti 4U

Enkle, lette løsninger. Modellerne i vores 4U fami-
lie er kendetegnet ved lav vægt og smal samlet 
bredde. 

• Netti 4U CE 
• Netti 4U CE Plus 
• Netti 4U CED 
• Netti 4U CED XL 
• Netti 4U Base

Netti 4U BaseNetti 4U CE PlusNETTI 4U CE Netti 4U CED

Netti III

Netti III familien er kørestolene med det stør-
ste udvalg af tilbehør og mulighed for bedst 
individuel tilpasning og justering.  Her kan du 
imødekomme selv komplekse krav. 

• Netti III
• Netti III EL
• Netti III HD
• Netti III XHD / XXHD

Comfort 
Komfortkørestolene fra Netti er designet til brugere, der sidder i kørestolen i længere 
tid. Stolene har derfor gode siddesystemer og mange tilpasningsmuligheder, så køre-
stolen kan tilpasses den enkelte brugers behov for støtte, trykaflastning og variation.   

Netti Dynamic Base
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Netti Customized  
Kørestole skal tilpasses til brugeren og 
ikke omvendt. Derfor møder vi nogle 
gange brugere med udfordringer, som 
ikke kan løses af standardudstyr. Her vil 
vores team af erfarne medarbejdere skabe 
det tilbehør eller den stol, som opfylder 
de konkrete behov. 

Netti III HD Netti III ELNetti Dynamic SNetti 450 TNetti Dynamic CED

Netti Kids

Det innovative koncept og de mange konfigura-
tionsmuligheder gør at vi kan imødekomme de 
individuelle krav hos børn og unge samtidig med 
at vi tager højde for ønskerne fra forældrene og 
terapeuterne.

• Netti S
• Netti Dynamic S

Netti Dynamic

Komfort for brugere med bevægelsesforstyrrelser. 
Netti Dynamic System er et patenteret system 
til brugere, der lider af f.eks. cerebral parese eller 
dystoni. Med Netti Dynamic System kan man 
fastholde brugeren i en god siddeposition hele 
dagen – og derved sikre optimal trykfordeling og 
deltagelse i dagligdagens aktiviteter. 

• Netti Dynamic Base
• Netti Dynamic CED
• Netti Dynamic III HD
• Netti Dynamic S
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Brands: TA og Panthera
Centervej Syd 2
4733 Tappernøje
Tel: 56 72 57 77 
Mail: ta-service@ta-service.dk
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8680 Ry
Tel: 87 88 73 00
Mail: info@My-Netti.com
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