
Balance
Trygghet för både
barn och vuxna





Vardagsnära lösningar
för både stora och små
I mer än 20 år har vi sett till att människor med 
speciella behov ändå kan klara sig själva. Att 
kunna göra skillnad i människors vardag ger 
oss drivkraften att fortsätta utveckla nya pro-
dukter. Och det gör vi hela tiden.

Grunden för vårt utvecklings arbete är de hem-
besök som våra rådgivare gör varje dag hos 
användare över hela landet, och den ovärder-
liga kunskap som de mötena ger.  

Den kunskapen tar vi med oss när vi vidare-
utvecklar de produkter som vi säljer idag och 
när vi skissar på nya. 

I denna broschyr kan du läsa mer om Balance. 
Ett hjälpmedel, för alla åldrar både för hem-
miljö och offentliga utrymmen. Vill du ha mer 
information om något, hör gärna av dig till oss 
så hjälper vi dig. 
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Balance är framtagen för barn och vuxna som 
har svårt att upprätthålla balansen i stående 
och sittande läge. Arm- och fotstödet ger ett 
tryggt stöd för hela kroppen, och de flexibla 
stödhandtagen underlättar förflyttning till och 
från toalettstolen. 

 

Balance är både lätthanterlig och lättmonterad, 
och kan vid behov medtas på exempelvis en 
resa då familjen planerar att vara borta en 
längre tid. Balance är vanligt förekommande 
på skolor och andra offentliga platser. Eftersom 
det är enkelt att vika undan stöden är dessa 
inte i vägen för den som inte behöver dem. 

Ibland är det skönt att  
vara för sig själv en stund.

Användarläge.  
Ger ett stabilt stöd vid  
förflyttning och sittande läge.

Familjeläge.  
Stöden bortfällda och toaletten  
kan användas av vem som helst.
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 � Vid av- och påstigning inför toalettbesök,  
där de främre stödhandtagen ger ett stabilt stöd.

 � Tryggt sittande tack vare fotpall, stabila armstöd på 
sidorna samt stödhandtag som användaren kan luta  
sig emot.

 � Tack vare alla tillbehör och att Balance är ett modul-
system, går den lätt att anpassa efter allas behov 
och förutsättningar.

 � Kan kombineras med Bidette.

Användningsområden  
där Balance ger ett  
stabilt och tryggt stöd

Familjeläge.  
Stöden bortfällda och toaletten  
kan användas av vem som helst.

Därför väljer 
 användarna  
Balance

 � Passar hela familjen, oavsett ålder och 
storlek.

 � Kan tas med vid vistelse utanför hemmet.

 � Lätt att ändra utifrån användarens 
behov.

 � Tillverkad i lackerat rostfritt stål. Gummi
detaljer i polyuretan utan latex.

 � Kan kombineras med Bidette. 

 � Smidig, enkel och tilltalande design.  
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BALANCE MODELL 5

 Komponenter: 
 � Benstativ       art. nr. 10 002
 � Sittring standard      art. nr. 10 041
 � Armstöd rak, par          art. nr. 10 052
 � Armstöd duo, par     art. nr. 10 053
 � Armstöd omslutande, par      art. nr. 10 051
 � Armstöd duo mini, par     art. nr. 10 084
 � Stödhandtag, par     art. nr. 10 054
 � Fotpall       art. nr. 10 039
 � Fotpallsersättare      art. nr. 10 038
 � Fäströr för stödhantag     art. nr.  10 031  

31
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 Modell 1: art. nr. 10 101

 � Armstöd rak, 425 mm  
mellan armstöden

 � Fotpall
 � Benstativ och sittring

 Modell 2: art. nr. 10 102

 � Armstöd rak, 425 mm  
mellan armstöden

 � Fotpall
 � Stödhandtag
 � Benstativ och sittring

 Modell 3: art. nr. 10 103

 � Armstöd rak, 425 mm 
mellan armstöden

 � Stödhandtag
 � Benstativ och sittring
 � Fotpallsersättare

 Modell 9: art. nr. 10 109

 �  Armstöd duo mini, 350 alt.  
500 mm mellan armstöden

 � Fotpall
 � Benstativ och sittring

 Modell 10: art. nr. 10 110

 � Armstöd duo mini, 350 alt.  
500 mm mellan armstöden

 � Fotpall
 � Stödhandtag
 � Benstativ och sittring

 Modell 7: art. nr. 10 107

 � Armstöd omslutande,  
425 mm

 � Fotpall
 � Benstativ och sittring

 Modell 8: art. nr. 10 108

 � Armstöd omslutande,  
425 mm

 � Benstativ och sittring
 � Fotpallsersättare

 Modell 4: art. nr. 10 104

 � Armstöd duo, 350 alt. 500 
mm mellan armstöden

 � Fotpall
 � Benstativ och sittring

 Modell 5: art. nr. 10 105

 � Armstöd duo, 350 alt. 500 mm  
mellan armstöden

 � Fotpall
 � Stödhandtag
 � Benstativ och sittring

 Modell 6: art. nr. 10 106

 � Armstöd duo, 350 alt. 500 mm 
mellan armstöden

 � Stödhandtag
 � Benstativ och sittring
 � Fotpallsersättare

Max belastning: 
Armstöd 130 kg, Omslutande armstöd 130 kg/50 kg, 
Stödhandtag 130 kg, Fotpall 60 kg.

Vilken modell passar dig?
På vår hemsida hittar du ett utprovningsprotokoll som hjälper dig hitta rätt. 
svancare.se/produkter/balance/

 

50 kg
130 kg

 50 kg
130 kg
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För de allra minsta kan det vara högt att kliva  
upp till fotpallens högsta läge. Med minipallen  
placerad på fotpallen, kan barnet lättare ta sig upp.

Med minipallen placerad på fotpallen,  
får även de minsta barnen ett bra fotstöd.

Balance – med tillbehöret bordsskivaBalance – med tillbehöret bordsskiva

Kombinationer  
och  anpassningar 
Alla våra produkter är framtagna med tanken om 
att de ska kunna anpassas och kombineras så att 
användaren får exakt det hjälpmedel som behövs. 
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Balance - RIK-stöd 
– med tillbehöret RIK-stöd och assistentpall

Balance  
– med tillbehöret ryggkudde och hålförminskare

Bidette R3 kombinerad med Balance.
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RYGGKUDDE  
ART. NR. 10 035 
H. 250 mm 
B. 360 mm 
D. 100 mm

MINIPALL 
ART. NR. 10 132 
H. 100 mm  
B. 370 mm 
D. 150 mm

RYGGDYNA
ART. NR. 10 095 
H. 390 mm 
B. 320 mm 
D. 30 mm

MJUKSITS 
BLÅ: ART. NR. 10 399 
VIT: ART. NR. 10 398 
Innermått B. 210 mm 
Innermått L. 245 mm

HÅLFÖRMINSKARE 
– liten med höga kanter. 

ART. NR. 10 049 
Innermått hål: 
B. 146 mm 
L. 193 mm

HÅLFÖRMINSKARE 
– mellan, plan. 

ART. NR. 10 046 
Innermått hål: 
B. 170 mm 
L. 262 mm

HÅLFÖRMINSKARE 
– extra liten. 

ART. NR. 10 050 
Innermått hål: 
B. 140 mm 
L. 163 mm

HÅLFÖRMINSKARE 
– liten, plan. 

ART. NR. 10 047 
Innermått hål: 
B. 143 mm 
L. 255 mm

BORDSSKIVA 
– inklusive fäströr.

ART. NR. 10 126 
600 x 315 mm

BENFÖRLÄNGARE 
ART. NR. 10 087 
Höjer 65 mm 
Säljs parvis
Rekommenderas för 
porslin 46 cm & högre. 

SITTRING – standard   
ART. NR. 10 041 
Innermått  
B. 225 mm L. 273 mm.  
Yttermått: 
B. 370 mm L 400 mm. 

BORDSSKIVA 
ART. NR. 10 127 
600 x 315 mm

RIK SKIVA  
ART. NR. 10 542 
B. 170 mm 
L. 340 mm

KATETERHÅLLARE 
ART. NR. 10 538

Kateterhållare med tub 
ART. NR. 10 540

 

ASSISTENTPALL
ART. NR. 10 541 
Yttermått: 
41 cm diameter.

RIK STÖD 
ART. NR. 10 515 
B. 90 mm 
L. 160 mm10



Vi hjälper dig att 
hitta rätt produkt
Via din arbetsterapeut 
Din arbetsterapeut kan hjälpa dig att komma fram till vilken  
produkt och vilka tillbehör som passar bäst. Om den produkt
 du behöver är av sådan art att du är berättigad att ansöka via 
hjälpmedelscentralen eller kommunens bostadsanpassnings-
bidrag, kan arbetsterapeuten hjälpa dig med det. 

Direkt från oss
Vi hjälper till med att finna rätt produkt och tillbehör. Du når 
oss på telefon, 0240-101 02, eller e-post, info@svancare.se.
 
Du kan också kontakta någon av våra säljare eller rådgivare,  
deras kontaktuppgifter finner du under kontakt på vår hemsida: 
svancare.se

TOALETTSITS KAN 
Mjukstängande med 
snabbfäste.

ART. NR. 10 141

MUTTERFÖRLÄNGARE 
För mjukstängande sits.

ART. NR. 11 366 
Används om godset i  
porslinet överstiger 90 mm
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Lek, rörelse, lärande och social interaktion är livsviktiga  
ingredienser i barns och ungdomars vardag. Våra hjälpmedel 
från Krabat och V-trak har innovativa funktioner, bra ergonomi 
och prisbelönt design för att ge delaktighet och stimulera till 
självständighet och utveckling. De erbjuder anatomiskt gynn- 
samma sittpositioner och förflyttningar som fungerar lika bra 
hemma som i skolan och på fritiden. 

Hjälpmedlen från Krabat och V-trak är omtyckta för:

 �Unika funktioner avsedda att stimulera till aktivitet
 � Prisbelönt design som sätter barnet i fokus
 � Enkelhet att justera och anpassa till individen

Fler hjälpmedel för  
en aktiv vardag
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Krabat Runner
Nyskapande gånghjälpmedel som  
kombinerar funktionerna i gåstol, 
rollator och sparkcykel. 
För barn 4-8 år.  

Krabat Pilot
Krypvagn som stimulerar kryprörelser.
Justerbar gasfjäder för dynamik och  
täckta hjul för säkerhet.
För barn ca 9 månader-5 år.

V-trak rygg
Rullstolsryggar med integrerade bålstöd 
för stabilitet, komfort och ökad drivkraft. 
Vändbara, ställbara, stort sortiment. 
Passar till rullstolar i sittbredd 27-60 cm.

Krabat Sheriff
Sadelrullstol för inom- och utomhusbruk  
med många alternativ som kan anpassas  
till barn med stor variation på funktion. 
För barn 3-15 år.
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Krabat Jockey
Arbetsstol med flera alternativa ryggstöd  
(hög, standard, låg), elhöjning och 
tillbehör. För barn ca 2-14 år.

Krabat Basic
Arbetsstol med centralbroms, elhöjning, 
flera ryggalternativ och tillbehör för barn 
och unga.
Från ca 7 år upp till max vikt 100 kg.

Krabat Jockey Lite
Arbetsstol med smidig design för barn, 
unga och vuxna. Med standard och låg 
rygg. Maxvikt 100 kg.

Därför väljer 
användarna 
sadelsittande:

 � Hjälper till att ha bra hållning med rak rygg.

 � Ger en känsla av att vara avslappnad  
och i kontroll.

 � Stabil bas som ger stöd för att vara  
rörelsefri i bål och armar.

 � Balanserar muskeltonus så att kontroll  
av rörelser främjas.

 � Designen gör att användaren  
kommer i fokus.
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Ring vår rådgivning 
Telefon: 0240-101 02

Våra kunniga rådgivare är  
tillgängliga per telefon måndag  
till torsdag kl. 08.00–16.00  
samt fredagar kl. 08.00–15.00. 

Skicka e-post 
info@svancare.se

Rådgivarna svarar på dina frågor 
per e-post kontinuerligt varje 
vardag kl. 08.00-16.00. Du kan 
även välja att bli uppringd när 
det passar dig.

Besök vår webb 
svancare.se

Här finns information om alla våra 
produkter, tillbehör, var du kan se 
och prova våra hjälpmedel samt 
andra saker som kan vara bra att 
veta när du ska göra ditt val. 

Nya förutsättningar  
skapar nya behov. 
Troligen behövs ny kunskap för att du ska kunna ta  
rätt beslut kring vilket hjälpmedel som är det bästa.  
Att skaffa den kunskapen är enkelt. Vi är experter på 
badrum. Oavsett vilken produkt som är intressant för  
dig, råder vi dig gärna hur du ska gå vidare med dina 
önskemål och behov.

Tel. 0240101 02      
info@svancare.se       
svancare.se

SVAN CARE AB
Alvägen 1
771 41 Ludvika
Sweden       
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Svan Care AB, Alvägen 1, 771 41 Ludvika   
Telefon 0240-101 02  |  info@svancare.se   
svancare.se

BIDETTE R3
Bidétillsats till toaletten med  

tvätt och torkfunktion

GRIPO ALU
Stödstång för hjälp

med uppresning

GAIUS SENIOR TVÄTTSTÄLL
Tvättställ med stödhandtag. 
4 storlekar. Går även att få 

höj och sänkbart.

BALANCE
Flexibelt system för toaletten som 
ger extra stöd för barn och vuxna

GAIUS REGAL
Väggmonterade, uppfällbara  

WC-armstöd.

LIFT
Höj och sänkbar toalettsits

Vi bygger 
framtidens badrum
Se mer ur vårt sortiment på  www.svancare.se


