
Extra-tillbehör AMIGO / Optional Equipment for AMIGO 

Svenska: 
Beställningsnummer: 90A29-S 

Torso-stöd bälte 
som säkrar brukaren med nedsatt 
stabilitet. Kan också användas till 
bad. Beställningsvara 8-10v

Beställningsnummer: 90A82-S 

Vadband till fotstöd, som 
förhindrar brukarens ben falla 
bakåt. Beställningsvara 8-9v

Beställningsnummer: 12B62

Mjuk PU-toalettsits med hygien
öppning Ger mjukare sittkomfort 
till brukaren som sitter länge på 
stolen vid toalettbesök.

Beställningsnummer: 90091 

Heltäckande säte till PU-

toalettsäte. En platta som läggs 
ovanpå taolettsits och skyler 
toalettöppningen i undre delen.

Beställning:
Pernova Hjälpmedel 
Tel: +46 451 7O 54 OO 
Internet www.pernova.se

English: 
Order Numher: 90A29-S 

Torso-Support helt in a soft material, 
which secures users with reduced trunk 
stability. Can also be used for 
showering 

Order Numher: 90A83-S 

Calf-strap for the footrest, which 
keeps the user's legs from fälling 
backwards. 

Order N umher: 12B62 

Soft PU-toilet seat with hygiene cut
away. Offers improved seating comfort 
for users, who need time for toileting 
routines. 

Order Numher: 90D91 - Cover for 

PU-toilet seat. A cover, which is 
placed on top of the soft PU toilet 
seat covering the toilet 
function ,covering the toilet seat 
underneath.

Ordering:

Contact. 
Via the internet: www.pernova.se 
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Extra- tillbehör Chameleon / Optional Equipment for Chameleon 

I  I Svenska: 
Beställningsnummer: 12A32 

Fotstöd som ger högre komfort 
och tryckavlastar, förhindrar 
tendens till spasmer när foten 
utsätts för lokalt tryck. 

Beställningsnummer:  90A19-S 

Tryckavlastande kudde, 
kudden och överdrag kan avskiljas 
och tvättas i 90gr och torktumlas. 
Kan också sättas på likvärdiga 
toalettsäten med hjälp av Velcro band. 

En lish: 
OrderNumber:12A32 

Foot support, which offers increased 
comfort and fights the tendency to 
spasms, when the soles of the feet are 
exposed to spots of pressure. 

 

Order Number: 90A19-S 

Anti-Decubitus cushion. Cushion & 

cover can be separated, washed at 90° C 
and tumble dried. Can also be used on 
normal toilet seats using the Velcro stra 
s. 
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Extra- tillbehör Chameleon / Optional Equipment for Chameleon 

I BORRINGIA I 

\ 

Svenska: 
Beställingsnummer: 12A04 

4 höjd-justerbara ben som gör det 
möjligt att använda stolen stationärt. 
I lägsta position och utan fotstöd kan 
stolen stå i många badkar.

E lish: 
OrderNumber:12A04 

4 height-adjustable legs for stat:ionary 
use of the chair. With the legs in the 
lowest position, the chair will fit into 
many bathtubs. 
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