
VELA TANGO 100 TILLBEHÖR - Uppsala

Sits

06012620687 Sits Ergo (B:46xD:40 cm) Ylle Textil

Formad sits med tjock dyna och rundad front. Denna sits är speciellt 
lämplig för brukare med korta lår och behov av en bred sits.

Brukaren får en bra sittkomfort, samtidigt som sitsens rundad front tryggar 
en bra blodcirkulation till benen.

Sits

06072611687 Sits LP (B:44xD:36 cm) Ylle Textil

Formad sitsdyna, lämplig för en aktiv sittställning med framåtlutad sits.

Brukaren får en bra sittkomfort, samtidigt som sitsens rundad front tryggar 
en bra blodcirkulation till benen.

Sits

06122611687 Sits KX (B:39xD:44 cm) Ylle Textil

En smal och platt stoppad sitsdyna. Lämplig för långa brukare som vill ha 
en plattare sits.

Sits

06142620687 Sits Y (B:44xD:44 cm) Ylle Textil

Formad sits med tjock dyna. Brukaren får en bra sittkomfort, samtidigt som 
sitsens rundad front tryggar en bra blodcirkulation till benen.
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Sits

06152812687 Sits CY (B:47xD:49 cm) Ylle Textil

Stor en bekväm, stoppad sitsdyna med contour och avrundad front.

Brukaren får en bra och stabil sittkomfort, samtidigt som sitsens form 
tryggar en bra blodcirkulation till benen.

Sits

06314120687 Sits Y-coxit (B:44xD:44 cm) Ylle Textil - för stolar m. 
elektrisk höjinstäl.

Medium coxitsits för stolar med elektrisk höjdinställning. Coxitsits med tjock 
dyna och med inställbara klaffar framtill.

Klaffar kan ställas in steglöst och oberoende av varandra för öppen 
höftvinkel.

Sits

06344120687 Sits X-coxit (B:44xD:44 cm) Ylle Textil för stolar m. 
gaskolv

Medium coxitsits för stolar med gaskolv. Coxitsits med tjock dyna och med 
stor inställbara klaffar framtill.

Klaffar kan ställas in steglöst och oberoende av varandra för öppen 
höftvinkel.

Sits

06324212687 Sits CY-coxit (B:47xD:50 cm) Ylle Textil - för stolar m. 
elektrisk höjinstäl.

Stor coxitsits för stolar med elektrisk höjdinställning. Coxitsits med tjock 
dyna och med större bredd och djup.

Sitsen har inställbara klaffar framtill, som kan ställas in steglöst och 
oberoende av varandra för öppen höftvinkel.
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Sits

06404212687 Sits CX-coxit (B:46xD:46 cm) Ylle Textil - för stolar m. 
gaskolv

Stor coxitsits för stolar med gaskolv. Coxitsits med tjock dyna och med 
större bredd och djup.

Sitsen har inställbara klaffar framtill, som kan ställas in steglöst och 
oberoende av varandra för öppen höftvinkel.

Monteringssats till sitsar

102009 Monteringssats till sits- och armstöd på sitsar Y, CY, 
Ergo, LP, KX, Coxit

Monteringssats för coxitsits

102017 Monteringssats för coxit grepp/lås höger+vänster

Coxit grepp/lås höger, för justering av sitsklaff923964

Coxit grepp/lås vänster, för justering av sitsklaff923965

Sits

06792611052 Sits Plan-sits för tryckavlast dyna (B:40xD:48 cm) 
Apollo skai, Färg svart

Sits Plan-sits för tryckavlast dyna (B:45xD:48 cm) 
Apollo skai, Färg svart

06802611052

Sits Plan-sits för tryckavlast dyna (B:50xD:48 cm) 
Apollo skai, Färg svart

06812611052
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Överdrag till sitsar

46114666 Överdrag löst till sits Y (B:44xD:44 cm), Polyester, 
töjbar Textil, Färg Svart

Överdrag löst till sits Y (B:44xD:44 cm), Ylle Textil 
Main Line, Färg Mörkgrå

46114687

Överdrag löst till sits CY (B:47xD:49 cm), Polyester, 
töjbar Textil, Färg Svart

46115666

Överdrag löst till sits CY (B:47xD:49 cm), Ylle Textil 
Main Line, Färg Mörkgrå

46115687

Överdrag till sitsar

46A14571 Överdrag inkontinens löst till sits Y (B:44xD:44 cm), 
inkontinens frotté svart

Överdrag inkontinens löst till sits CY (B:47xD:49 cm), 
inkontinens frotté svart

46A15571

Rygg

08015111687 Rygg Ergo (B:38xH:22 cm) Ylle Textil

Liten kurvat ryggstöd med tjock dyna som ger ett gott stöd för ländryggen.

Ryggstödet är lågt och ger brukaren fri rörlighet för rygg, axlar och armar 
vid olika aktiviteter.

Rygg

08095111687 Rygg LP (B:26xH:16 cm) Ylle Textil

Liten format ryggstöd med möjlighet till exakt inställning och stöd för en 
liten del av ryggen.
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Rygg

08485120687 Rygg Y (B:37xH:30 cm) Ylle Textil

Medium kurvat ryggstöd med tjock dyna som ger ett gott och flexibelt stöd 
för ländryggen.

Y-ryggstödet är ett lågt ryggstöd som ger fri rörlighet för rygg, axlar och 
armar vid olika aktiviteter.

Rygg

08495220687 Rygg CY (B:43xH:45 cm) Ylle Textil

CY-ryggstöd med inbyggda ländstöd är en hög ryggdyna med avrundad 
ovankant samt ett vinkelreglage som gör det möjligt att

låsa ryggen i fast vinkel, något som ger bättre möjligheter att hitta ett 
optimalt stöd för ländryggen. Det går att montera ett nackstöd.

Rygg

08255111687 Rygg ES5 (B:43xH:46 cm - inne 28 cm) Ylle Textil

ES5-ryggstöd (Large Support-ryggstöd) är tjock ryggdyna med inbyggda 
sidostödd. Ryggdynan har mjuka och stabiliserande sidostöd som

håller brukar mot ryggstödets mittlinje. Ryggdynans höjd, djup och vinkel 
kan ställas in för att ge brukar bästa möjliga stöd i sittställningen. Det går a

Rygg

08385213687 Rygg T3 (B:38xH:50 cm) Ylle Textil

T3-ryggstöd är en hög, tjock ryggdyna med konturer som följer och stödjer 
ryggens naturliga kurvatur. Ryggstödet kan ställas in och låsas,

vilket gör det möjligt att hitta ett gott stöd för ländryggen och runt axlarna. 
Det går att montera ett nackstöd.
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Rygg

08495238687 Rygg CY m. luftkudde för ländryggen (B:43xH:45 cm) 
Ylle Textil

CY-ryggstöd med uppblåsbara ländstöd kan regleras med ena handen 
samtidigt som brukaren sitter i stolen. Ryggstödet har hög och tjock

ryggdyna med avrundad ovankant. Den inbyggda luftkudden i ländområdet 
ger möjlighet att ändra stödet för ländryggen.

Överdrag till ryggar

47148666 Överdrag löst till rygg Y (B:37xH:30 cm),                         
Polyester, töjbar Textil, Färg Svart

Överdrag löst till rygg Y (B:37xH:30 cm), Ylle Textil 
Main Line, Färg Mörkgrå

47148687

Överdrag löst till rygg CY (B:43xH:45 cm), Polyester, 
töjbar Textil, Färg Svart

47149666

Överdrag löst till rygg CY (B:43xH:45 cm), Ylle Textil 
Main Line, Färg Mörkgrå

47149687

Ryggbygel

07337 Ryggbygel till ryggar Ergo, S150, LP och Y. 420 mm, 
standard

Ryggbygel till ryggar CY, ES5 och T3. 520 mm, 
standard

07347

Monteringssats till ryggar

101052 Monteringssats till 420 mm ryggbygel

Monteringssats till 520 mm ryggbygel101056
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Armstöd med stång och plattor

1024304003 Armstöd Ergon m. plattor (B:9xL:30 cm), hö.s. 310 
mm stång

Armstöd Ergon m. plattor (B:9xL:30 cm), vä.s. 310 
mm stång

1114304003

Armstöd med stång och plattor

1024404003 Armstöd Ergon m. plattor (B:9xL:30 cm), hö.s. 410 
mm stång

Armstöd Ergon m. plattor (B:9xL:30 cm), vä.s. 410 
mm stång

1114404003

Armstöd med stång och plattor

1024335003 Armstöd Ergon m. plattor (B:9xL:25 cm), hö.s. 310 
mm stång

Armstöd Ergon m. plattor (B:9xL:25 cm), vä.s. 310 
mm stång

1114335003

Armstöd med stång och plattor

1024302003 Armstöd Ergon med plattor (B:7xL:35 cm), hö.s. 310 
mm stång

Armstöd Ergon m. plattor (B:7xL:35 cm), vä.s. 310 
mm stång

1114302003
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Armstöd med stång och plattor

1024331003 Armstöd Ergon m. plattor (B:8xL:26 cm), hö.s. 310 
mm stång

Armstöd Ergon m. plattor (B:8xL:26 cm), vä.s. 310 
mm stång

1114331003

Armstöd med stång och plattor

1022519316 Armstöd Ergon med kulled och hemiskål (B:15xL:30 
cm) hö.s. 310 mm stång

Armstöd Ergon med kulled och hemiskål (B:15xL:30 
cm) vä.s. 310 mm stång

1112519316

Armstöd med stång och plattor

1022520316 Armstöd Ergon med kulled och hemiskål (B:15xL:40 
cm) hö.s. 310 mm stång

Armstöd Ergon med kulled och hemiskål (B:15xL:40 
cm) vä.s. 310 mm stång

1112520316

Armstöd med stång och plattor

1024305003 Armstöd m. el Ergon m. plattor (B:9xL:30 cm), hö.s., 
310 mm stång

Armstöd m. el Ergon m. plattor (B:9xL:30 cm), vä.s., 
310 mm stång

1114305003
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Armstöd med stång och plattor

1024334003 Armstöd m. el Ergon m. plattor (B:9xL:25 cm), hö.s., 
310 mm stång

Armstöd m. el Ergon m. plattor (B:9xL:25 cm), vä.s., 
310 mm stång

1114334003

Armstöd med stång och plattor

1024405003 Armstöd m. el Ergon m. plattor (B:9xL:30 cm), hö.s., 
410 mm stång

Armstöd m. el Ergon m. plattor (B:9xL:30 cm), vä.s., 
410 mm stång

1114405003

Benstöd

901508 Benstöd E 67°, svängbart, m. fotplatta (B:18xD:13 
cm), Längd 32-48 cm, hö.s.

Benstöd E 67°, svängbart, m. fotplatta (B:18xD:13 
cm), Längd 32-48 cm, vä.s.

922407

Benstöd

921960 Benstöd E ställbart 0-67°, h, m.underbensplattor o 
fotpl.b18xd13cm,Längd 32-48cm

Benstöd E ställbart 0-67°, v, m.underbensplattor o 
fotpl.b18xd13cm,Längd 32-48cm

921961
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Benstöd för amputation

923617 Amputationsstöd, justerbar, symmetrisk (B:16xH:26 
cm)

Monteringsdelar till benstöd

900564 Upphångstång, justerbar i djup 280 mm, en sida

Monteringsdelar till benstöd

901275 Hållare till upphångstång

Monteringsdelar till benstöd, 
dubbel

923425 Hållare till upphångstang (båda sidor)
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Fotstöd

900560 Fotstöd S, 20° med LP27-platta (B:283xD:275 mm), 
stång längd 26-41cm

Fotstöd S, 20° med LP20-platta (B:283xD:245 mm), 
stång längd 21-31cm

901438

Fotstöd S, 8° med LP20-platta (B:283xD:245 mm), 
stång längd 21-31cm

922046

Fotstöd S, 8° med LP27-platta (B:283xD:275 mm), 
stång längd 26-41cm

922047

Fotstöd S, 8° med LP25-platta (B:335xD:250 mm), 
stång längd 26-41cm

923626

925116 Fotstöd S, 8° med LP25-platta (B:335xD:250 mm), 
stång längd 21-31cm

Fotstöd

928098 Fotstöd S, 10° med LP27-platta (B:283xD:275 mm), 
stång längd 26-41cm

Fotstöd S, 10° med LP27-platta (B:283xD:275 mm), 
stång längd 21-31cm

928099

Fotstöd S, 10° med LP25-platta (B:335xD:250 mm), 
stång längd 26-41cm

928209

Fotstöd S, 10° med LP25-platta (B:335xD:250 mm), 
stång längd 21-31cm

928210

Fotstöd S, 10° med LP20-platta (B:283xD:245 mm), 
stång längd 26-41cm

928211

928212 Fotstöd S, 10° med LP20-platta (B:283xD:245 mm), 
stång längd 21-31cm

Fotstöd

900572 Fotstöd S, 20° med S-platta (B:296xD:225 mm), stång 
längd 26-41cm

Fotstöd S, 20° med S-platta (B:296xD:225 mm), stång 
längd 21-31cm

901113
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Fotring

926750 Fotring uppfällbar för Tango 100

Nackstöd

410303395 Nackstöd med dyna ES djup form, läder (B:25xH:12 
cm) - inställbart i tre lägen

Nackstöd med dyna SW, läder svart (B:26xH:13 cm) - 
inställbart i tre lägen

413105391

Bålstöd

928421 Bålstöd typ Support med stor böjd plattor (L:17xB:9 
cm), hö.s.

Bålstöd typ Support med stor böjd plattor (L:17xB:9 
cm), vä.s.

928422

Bålstöd

928012 Bålstöd typ K, med stor böjd plattor (L:17xB:9 cm), 
hö.s.

Bålstöd typ K, med stor böjd plattor (L:17xB:9 cm), 
vä.s.

928013
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Bålstöd

928417 Bålstöd typ Support med liten böjd plattor (L:17xB:6 
cm), hö.s.

Bålstöd typ Support med liten böjd plattor (L:17xB:6 
cm), vä.s.

928418

Bålstöd

928010 Bålstöd typ K, med liten böjd plattor (L:17xB:6 cm), 
hö.s.

Bålstöd typ K, med liten böjd plattor (L:17xB:6 cm), 
vä.s.

928011

Bålstöd

928425 Bålstöd typ Support med rak plattor (L:17xB:6 cm), 
hö.s.

Bålstöd typ Support med rak plattor (L:17xB:6 cm), 
vä.s.

928426

Bålstöd

928014 Bålstöd typ K, med rak plattor (L:17xB:10 cm), hö.s.

Bålstöd typ K, med rak plattor (L:17xB:10 cm), vä.s.928015
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Monteringssats till bålstöd

101001 Monteringssats till bålstöd, set 2 stk, längd 150 mm

Monteringssats till bålstöd, till en sida, längd
 150 mm

101080

Monteringssats till bålstöd

928405 Monteringskil - till bålstöd för Support, 1 styck

Lårstöd (set) justerbar

58032052 Lårstöd Tango med dyna i Apollo skai, Färg svart 
(L:11xB:6,5 cm)

Lårstöd Tango med dyna i Apollo skai, Färg svart 
(L:19xB:7,5 cm)

58035052

Lårstöd Tango med dyna i Apollo skai, Färg svart 
(L:25xB:7,5 cm)

58038052

Bälte

922138 Bälte Y, 4-punkts höft-bälte, med trycklås, small

Bälte Y, 4-punkts höft-bälte, med trycklås, medium924319

Bälte Y, 4-punkts höft-bälte, med trycklås, large925246
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Bälte

926657 Bälte höft Pelvi, Xsmall

Bälte höft Pelvi, Small926658

Bälte höft Pelvi, Medium926659

Bälte höft Pelvi, Large926660

Monteringssats till bälte

101003 Monteringssats till bälte Y för sits Y/CY

Monteringssats till bälte höft Pelvi101030

Bord

925911 Bord akrylsplast nedfällbart, med upphängning, small 
(B:39xD:29 cm)

Bord akrylsplast nedfällbart, med upphängning, 
medium (B:52xD:40 cm)

925912

Bord akrylsplast nedfällbart, med upphängning, large 
(B:60xD:49 cm)

925913

Broms

926877 Broms, T-broms handtag med kula
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Broms

926764 Förlängning till bromsstång med kula

Broms

925936 Fotpedal för broms hö.s. Tango/ Salsa

Broms

926928 Elbromssats, utan batteri, m. motorstyrn. för Tango 
stolar med elregl.

Skjuthandtag

928214 Skjuthandtag, höjd- och djup ledsinställbara
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Tippskyddsbygel

926970 Tippskyddsbygel

Gaskolv

927655 Gaskolv komplett - 200 mm längd, hög sitthojd

Gaskolv komplett - 100 mm längd, låg sitthojd928269

Gaskolv komplett - 150 mm längd, standard sitthojd928270

Lyftmotor/Aktuator

926415 Lyftmotor/Aktuator Nordic L:300 mm

Lyftmotor/Aktuator Nordic L:200 mm926416

Lyftmotor/Aktuator L:200 mm, tunga brukare, 200 kg928129

Lyftmotor/Aktuator L:300 mm, tunga brukare, 200 kg928130

Hjul

928260 Hjul, 2 styck breda framhjul, 100 mm
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Hjul

928329 Hjulset m/lättlöpande hjul och bromsstång

Kan inte monteras på stolen i lägsta positionen. Kan inte användas 
tillsammans med tippskyddsbygel eller uppfällbar fotring
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