
Polsterdelen Abductiekussen

A (cm) B (cm) C (cm) D (cm)

7,6 10,2 7,6 5,1

11,4 12,7 7,6 5,1

12,7 12,7 10,2 7,6

7,6 10,2 7,6 5,1

11,4 12,7 7,6 5,1

12,7 12,7 10,2 7,6

6,4 8,9 7,6

7,6 10,2 7,6

11,4 12,7 7,6

12,7 12,7 10,2

317,63€                    SPMTMD-42pads in hoek en diepte verstelbaar

SPMTMD-21

SPMTMD-22

SPMTMD-23

SPMTMD-24

164,01€                    

164,01€                    

164,01€                    

164,01€                    

SPMTMD-14 164,01€                    

Polsterdeel Wigvormig Small

Polsterdeel Wigvormig Medium

Polsterdeel Wigvormig Large

SPMTMD-12 164,01€                    

SPMTMD-13 164,01€                    

Wigvormig

Ovaal Verstelbaar

Er zijn verschillende soorten polsterdelen beschikbaar; de wigvormige, de 

wigvormige met knieuitsparing, de ovale en een verstelbare variant. 

Daarbij zijn ze er ook nog in verschillende maten. Onderstaand zetten we 

ze uiteen.

Knieuitsparing

De Stealth abductiekussens worden gebruikt om de knieën 

in een ontvoerde positie te houden en om overmatige knie 

adductie te voorkomen, welke een onjuiste zitpositie, 

drukplekken of andere fysieke problemen kunnen 

veroorzaken. Stealth heeft meerdere soorten en maten. 

Zorg dat de knieën het kussen raken. Het kussen is niet 

bedoeld om onderuitzakken te voorkomen.

De Stealth Abductie steun zit niet tussen de bovenbenen, 

maar echt tussen de knieën. 

Stealth Positioneringsmateriaal: Abductiekussen.
Prijslijst geldig tot eerstvolgende wijziging of tot uiterlijk 31-12-2018

Abductiekussen

SPMTMD-32 164,01€                    

SPMTMD-33 164,01€                    

SPMTMD-34 164,01€                    

Polsterdeel Knieuitsparing Small

Polsterdeel Knieuitsparing Medium

Polsterdeel Knieuitsparing Large

Polsterdeel Verstelbaar Incl. Cover

Polsterdeel Ovaal Extra Small

Polsterdeel Ovaal Small

Polsterdeel Ovaal Medium

Polsterdeel Ovaal Large

Uitneembare geschakelde wegklapbare hardware tbv abductie SPMTHW-630 321,09€                    

Hardware Abductiekussen

Uitneembare hardware tbv abductie SPMTHW-600 194,04€                    

Uitneembare wegklapbare hardware tbv abductie SPMTHW-610 263,34€                    

Er is keuze uit verschillende soorten hardware. Vaste, uitneembare, wegdraaibare, verstelbare en combinaties van 

deze. Onderstaand zetten we ze uiteen.

De hardware binnen dit kader is uitneembaar. Door 

middel van de vergrendelknop die onder de zitting van 

een stoel gemonteerd moet worden kan de hardware 

uitgenomen worden. De "610" en de "630" kunnen ook 

naar beneden weggeklapt worden. Let op dat er ruimte 

aanwezig is voor het draaipunt, aangezien deze aan de 

onderzijde uitsteekt. allen zijn nog in hoogte en diepte na 

te stellen. De "630" is uit te breiden met extra schakels.

Uitneembare hardware

Extra Link voor extra draaipunt en extra bereik SPLHW129 57,75€                       
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Vaste wegklapbare hardware tbv abductie SPMTHW-640 207,90€                    

Vaste Hardware als er geen ruimte aan onderzijde is.

In sommige situaties is er aan de onderzijde van de 

zitting geen ruimt. In een dergelijk geval geven de 

eerdere soorten hardware nogal eens een probleem 

omdat deze uitsteken aan de onderzijde. In een dergelijk 

geval kunnen deze metaaldelen uitkomst bieden. Deze 

dienen nog wel onder de zitting gemonteerd te werden 

maar vervolgens hoef je daar nooit meer bij. Deze 

hardware is uitneembaar of wegzwenkbaar vanaf de 

voorzijde.

Vaste geschakelde wegklapbare hardware tbv abductie SPMTHW-620 286,44€                    

Extra Link voor extra draaipunt en extra bereik SPLHW129 57,75€                       

Vaste wegklapbare hardware

Vergelijkbaar met de uitneembare hardware is er ook 

vast te monteren hardware te verkrijgen om vast onder 

te zitting van de stoel te schroeven. Hierbij zijn alleen de 

2 wegklapbare varianten beschikbaar.  Let weer op dat 

er ruimte aanwezig is voor het draaipunt, aangezien deze 

aan de onderzijde uitsteekt. beide zijn in hoogte na te 

stellen. De "620" is uit te breiden met extra schakels.

Vaste aan voorzijde uitneembare hardware tbv abductie SPMTHW-650 317,63€                    

vaste aan voorzijde wegklapbare hardware tbv abductie SPMTHW-660 286,44€                    
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