Bruksanvisning
Ben: Betsad och lackad Bok (medföljer)

ADL-bänken Palle

Användningsområden:
På en ADL-bänk kan barnet sitta med fötterna i
golvet och den vuxna bakom som stöd, ett stöd
som man successivt kan minska. Den vuxna
stabiliserar barnet så att det får möjligheter att
medverka maximalt. Eftersom barnet sitter stabilt
får den vuxna en bekväm och avlastande
arbetsställning och behöver inte hålla barnet lika
mycket som om det satt i knät.

En på- och avklädningsbänk
Art.nr 500913 och 503612

Det barn som efterhand klarar att sitta utan stöd
har även i fortsättningen stor hjälp av denna typ av
ADL-bänk.

Bakgrund
Så fungerar Palle
Bänken är tänkt att användas i ADL-situationen av och påklädning.
Det är viktigt att barnet vid tidig ålder medverkar
aktivt i ADL-situationer.
Vid av- och påklädning gäller det att komma ner
från skötbordet och upp i sittande ställning. Det
rörelsehindrade barnet går lätt miste om den
naturliga träningen som andra barn påbörjar redan
från ca 8 månaders ålder när det kan sitta upp vid
av- och påklädning.

Varufakta art.nr 500913 Palle rektangel
Mått: 79x59cm
Material: Betsad och lackad björk plywood
Ben: Betsad och lackad Bok (medföljer)
Varufakta art.nr 503612 Palle sadelform
Mått: 70x55cm.
Material: Betsad och lackad björk plywood
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Bruksanvisning
Om klossen ej kan användas, kan den skruvas fast i
den del av benet som inte är i bruk.
Tillbehör: Förhöjningsklossar till benen
Art.nr: 501975

Varufakta art.nr 501975 förhöjningsklossar
Mått: Höjd 5 cm
Material: Betsad och lackad Bok

Belastning:
Maxvikt: 150 kg

Montering:
Välj sida (färg) på skivan.
Bänkens ben är monteringsbara på två sätt som
ger två olika grundhöjder, 17 och 27 cm.
Dessutom kan ytterligare två höjder erhållas av
den flyttbara klossen. Tillbehör 501975.

Rengöring:
Rengör med lätt fuktig trasa eller handsprit.
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