Rehabilitering

Tillgänglighet

1814022 i-swim mobil lift.

Snygg, stabil och tekniskt avancerad mobil lift tillverkad i aluminium/rostfritt stål. Ingen hydraulik
vilket innebär att där inte finns någon olja som kan läcka ut.
i-swim väger mindre och är därmed lättare att manövrera än många andra mobila
liftar på marknaden. Den är utrustad med ett patenterat anti-tipp och stabiliseringssystem.
i-swim kombinerar modern design med en gedigen kvalitet. Den ergonomiskt utformade sitsen
garanterar hög sittkomfort för användaren.
Kapacitet 136 kg. Liften är CE-godkänd
Vikt: ca 140 kg
Mått: 64 x 124,5 x 151 cm (BxLxH)
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1814010 BluOne mobil lift, smidig att manövrera och förvara

BluOne drivs med batteri, men kan även användas för manuellt handhavande. Säker konstruktion, då bromsen måste vara i för att personen ska kunna sänkas ner i vattnet. Möjlighet att komplettera med 5-punktsbälte, nackkudde och skydd att hänga över liften.
Kapacitet 110 eller 130 kg. Liften är CE-godkänd.
Vikt: 120 kg
Mått: 50 x 120 x 125 cm

3

1814016 Easy roller
Ett bra val i simhallen och bassängen, då rullstolen
är helt tillverkad av thermoplastic och inte har några
delar av metall som kan angripas.
EasyRoller har inga lösa delar och kräver väldigt lite
underhåll. Den ergonomiska utformningen garanterar en hög sittkomfort.
Stolen än konstruerad med hål som gör att sitsen
fylls med vatten vid nedsäkning och den töms lika
lätt när man kommer upp igen. Inget vatten stannar
alltså kvar i rullstolen!
Kapacitet: 150 kg
Vikt: 17 kg (3 kg i vatten)
Mått: 67 x 82,5 x 105 cm (BxLxH)
Easy roller levereras med en extra vikt (3 kg) för ökad
stabilitet på bassängbotten. Som tillval kan köpas ett
säkerhetsbälte.
Godkänd enligt EN 12183:2009 inkl ISO 7176-1, ISO 7176-3, ISO 71768 och EN 12183:1999 7.6 samt ISO 7176-5 och ISO 7176-7.
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Lyftplan för personer med funktionshinder. Ett hjälpmedel för att förbättra tillgängligheten till simanläggningen
och ge en ökad självständighet till användaren vid besöket i simhallen.
Det kan installeras antingen i en nisch eller ett hörn av bassängen. En teleskopvägg hindrar badande från att
komma in under lyftplanet. Med hjälp av en fjärrkontroll kan den rullstolsburne själv manövrera sig ner till önskad
nivå.

1810002 Lyftplan

1810002 Lyftplan

I bassängen
Malmsten kan erbjuda tre olika alternativ vid behandling i vatten - alla lika lätta att använda och bekväma
för användaren.
De olika produkterna är flexibla då möjligheten finns
att ställa dem i olika lägen efter användarens önskemål och behov.
Produkterna har klädsel av armerad, halkfri PVC och
med rostfri, syrafast ram. Bälte ingår.

1814002 Behandlingssäng

1814001 Behandlingsbrits

1814003 Behandlingsstol
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I duschen

1814017 Etac Swift duschmöbel
med/utan handtag och rygg.
Möjlighet att ställa benen i olika
höjd vilket garanterar stabilitet.
Höjd: 42 - 57 cm
Låg sitshöjd: 34,5 - 42 cm
Höjd med ryggstöd: 80 - 95 cm
Låg total höjd: 72,5 - 80 cm
Sittyta: 54 x 41 cm

1814020 Etac Handy vägghandtag. Rakt eller vinklat utförande.
Greppvänliga, snygga och
säkra som kan monteras i olika
vinklar.
Rakt: 30, 40 el 60 cm
Vinklat: 40 cm

1814018 Etac Edge duschpall
med många olika användningsområden. Den är höjdjusterbar,
platssparande och stabil.
Bredd: 52 cm
Sitsbredd: 45 cm
Mått hög: 52 x 42-57 cm
Mått låg: 52 x 34,5-42 cm

1814019 Etac Clean - en liten och
nätt mobil duschstol som tack
vare sin öppna form erbjuder
gott om utrymme för den som
behöver plats.
Bredd: 54 cm
Sitsbredd: 48 cm
Sitshöjd: 49-55 cm

Etacs produkter har utvecklats i nära samarbete med etablerade designers samt rehabpersonal och användare med utgångspunkt i ledorden design, funktion och säkerhet.
Detta har resulterat i en ergonomisk design och kvalitet som är unik på marknaden
och Malmsten är stolta att kunna presentera Etacs produkter i vårt sortiment.
Varje liten detalj har utvecklats med omsorg och omtanke för att duschupplevelsen skall
bli behaglig och njutningsfull för användaren.
1814021 Etac Relax duschsits
Bredd m armstöd: 53 cm
Bredd u armstöd: 40 cm
Djup nedfällt/uppfällt: 45/8 cm
(u tillbehör)
Kapacitet m stödben: 150 kg
Kapacitet u stödben: 125 kg
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Produkterna kan lätt anpassas efter olika behov genom olika tillbehör och är godkända för de tuffa krav som ställs enligt europeiska direktiv. Många av produkterna kan
med ett enkelt handgrepp anpassas i höjd och har många olika användningsområden.
Samtliga produkter är enkla att montera själv.

Taktila skyltar

Enligt plan- och byggnadslagen så skall en offentlig miljö vara handikappanpassad bl.a genom uppsatta skyltar som är utformade så att även
personer med svår synnedsättning skall kunna ta del av informationen
och hitta i lokalerna. Med de ökande kraven på tillgänglighet, väljer
därför många att byta ut traditionella skyltar på publika lokaler/platser
mot taktila skyltar som är lättlästa både för blinda, synsvaga och seende.
En taktil skylt kan läsas av både seende och synskadade och har
dels vanlig text och en symbol som är upphöjd samt blindskrift
bestående av små, upphöjda punkter. Skylten skall dessutom ha
en tydlig ljuskontrast för att underlätta för synsvaga att tyda skylten.
Vid placering av en taktil skylt bör man tänka på att läsaren får en
naturlig vinkling av handen vilket underlättar läsningen. Därför är det
rekommenderat att man sätter skylten på 1,4 – 1,6 m höjd på en plan
vägg. Inga skyltar bör placeras på dörrar och om man kan komplettera med ett ledstråk som leder fram till skylten, är det en fördel.

Flythjälpmedel
Simdyna Tahiti

Flipper Armkuddar

1314002
röd, S
blå, M
gul, L
grön, XL

Tillverkade i EVA-foam

1314008
röda, hål Ø 40 mm
blå, hål Ø 50 mm
gula, hål Ø 60 mm
vuxen, grön, hål Ø 80 mm
vuxen, svart, hål hål Ø 100 mm
Pull-buoy Sweden, konventionell
modell i EVA-foam, ett mjukt skummaterial med slutna celler, vilket
känns behagligt mot huden. Sorterade färger. 235 x 140 mm
Art nr1310006

1314005 Flytkrage Malmsten, klassisk modell i mjukt
konstmaterial av velourtyp. Uppblåsbar,
säkrade ventiler och två oberoende luftkammare för större säkerhet. Kardborreknäppning.

Simplatta i EVA-foam med en len, sammetsliknande yta. Plattan är obrytbar.
Sorterade färger.
Art nr 1310004
Large 470 x 280 x 31 mm
Small 370 x 240 x 27 mm
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Träningsredskap
1312011 Elastiband med viktmotstång 10, 12 och 15 kg
1318001 Elastiband poster med övningar
1312012 Aqua oars, vikt 1 kg
1318002 Aqua oars poster med övningar
1312013 Flexoring
1318003 Flexoring poster med övningar
1312014 Aqua band
Finns i två storlekar;
- 0,5 kg (röd/röd)
- 1 kg (röd/vit

1312010 Aqua Disc, par, ”skivor”
av hårt skummaterial med grepp
för fingrar och tumme. Ø 240 mm

1312012 Aqua oars

1312013 Flexoring
1312007 Water Aerobichantel, finns
i 4 storlekar.
Ett perfekt, greppvänligt redskap att
användas vid styrketräning i vatten.

1312011 Elastiband

8

1315003
Handpaddlar Swim Power
- Storlek 0, orange, 170 x 130 mm.
Sprint-paddel, alla simsätt
- Storlek 1, grön, 190 x 160 mm.
Sprint- ock styrkepaddel
- Storlek 2, gul, 210 x 180 mm.
Allround-paddel för bättre styrka, uthållighet och
teknik.
- Storlek 3, röd, 230 x 190 mm.
Samma som 2, förbättrar styrkan, kräver god teknik.
- Storlek 4, blå, 240 x 200 mm.
Förbättrar styrka och uthållighet.
- Storlek 5, violett, 260 x 210 mm.

1312015 Aquastep för träning i vatten. Står stabilt på
botten.

Water Aerobic-handskar, tillverkade
av slitstark neopren.
1312006
Small, röd
Medium, blå
Large, svart

Boll/Handkudde - greppvänlig
Ett hjälpmedel i EVA-foam för
rehabilitering. Säljes per styck.
1314011
Röd 100 x 80 x 85 mm
Blå 120 x 100 x 85 mm
Gul 140 x 125 x 85 mm

1314012 Terapistång
Ett hjälpmedel för rehabilitering. Stång/rör i glasfiber
med flytbollar i EVA-foam.
650 x 30 mm.

Töjring
Ett hjälpmedel för rehabilitering.
EVA-foam. Säljes styckvis.
1314009
Röd 325 x 60 mm
Blå 390 x 90 mm
Gul 450 x 120 mm

1312016
Beco joggingbälte tillverkad i PEskum. Försedd med extra långt
midjeband
med
patenterad
knäppning. Sidorna kan vikas in
lätt och bältet passar på sätt i
väskan. Finns i två storlekar.

1312009 Power Stick
Ett all-round träningsredskap för hela kroppen, särskilt lämpligt för träning av koordination och balans. Kan på några ögonblick
förvandlas till simplatta, pull-buoy, hantel
eller helt enkelt användas som en flexibeam. Längd 75 cm

1312005
Water Aerobic-midjebälte
Tillverkat av PVC-skum. Hjälper
till att hålla kroppen i upprätt
läge under träning i vatten. En
storlek. 650 x 260/134 x 40 mm
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2412018 REA® Pastavagnen.
Praktisk förvaring av Flexibeam.

1314010 Flexibeam, Mycket böjlig och stark skumcylinder i läckra färger. Perfekt för water aerobic,
vattengymnastik, hydroterapi, simundervisning
och lek.
Längd 160 cm, Ø 7 cm

Flexibeam-koppling, ger oändliga möjligheter
att bygga vattenleksaker, flytringar, dykkanaler
m.m. tre storlekar
1318005 2 hål, 4 hål eller 6 hål

Aqua Bike

Vattencykel för både spinning och gymträning i
vatten.
Tränar alla muskler – även skrattmusklerna. Aqua
Bike ger en allsidig träning, förbättrar konditionen
samt övar upp balans, rörlighet och koordination.
Original AquaBike har ”ram” klädd med ett PVCmaterial, vilket förhindrar skavsår. Fritt från ftalater.
Aqua Bike är utvecklad av Thomas Thorén som tillsammans med friskvårdsinstruktör Cecilia Bokefelt
utarbetat scheman med ett flertal rörelser.
Se till att du får originalet!

1312008 Aqua Bike, vuxen, längd 1000 mm
1312008 Aqua Bike barn, längd 720 mm
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Det sa bara ”Clique”!
Varför har ingen tänkt på en så enkel justering
tidigare? Clique är simglasögonen som gör
livet lättare! Med hjälp av Quick Snap-spännet
justerar du dina Clique sekundsnabbt.
Simglasögonen finns i fem läckra färger med
okrossbara linser i polykarbonat inramade av
följsam och elastisk silikon i högsta kvalitet. UVfilter.
Clique passar barn 10 år och upp, och är även
mycket bekväma för vuxna. 24 st/fp

Clique

1710002
Ruby Red
Sapphire Blue
Granite Gray
Amber Orange
Crystal Clear

Optiska simglasögon

Optiska simglasögon för närsynta. Kommer i
en box med 18 linser med silikonlist (två av
varje dioptri) så att kunden själv kan välja.
Boxen innehåller även 12 monteringsset
bestående av näsbryggor i tre olika storlekar, silikonband och clip. Mycket hög
kvalitet. Anti-fog behandlade linser, UV-filter.
Styrka –2,0 till –6,0

1710008 Styrkor:
–2,0
–2,5
–3,0
–3,5

–4,0
–4,5
–5,0
–5,5
–6,0

1710007

Monteringsset för optiska linser, säljes i
box eller styckvis

Om du väljer en badmössa av latex eller silikon är en smaksak. Det viktiga är att du
efter simpasset sköljer mössan i klorfritt vatten och hänger upp den för att den ska hålla
längre.
Ju kraftigare mössa - högre vikt - desto bättre hållbarhet.

Latexbadmössa, vikt 30 g, 1313001
Tryck 1313003
White
Royal blue
Red
Green
Pink
Orange
Yellow

Violet
Black
Neon green
Neon pink
Navy blue
Sky blue

Silikonbadmössa, vikt 55 g, 1313002
Tryck 1313005
White

Dark green

Royal blue
Red
Light green
Pink
Orange
Light yellow
Violet

Black
Steel blue
Navy blue
Silver
Blue
Dark yellow
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Kontakta oss angående förslag och offerter!
Se även vår hemsida för andra produkter med
anknytning till simning/bassänger.

M Malmsten AB, Box 73, SE-296 21 Åhus, Sverige
Tel: +46 (0)44 24 71 50 Fax: +46 (0)44 24 74 35
E-mail: info@malmsten.com Hemsida: www.malmsten.com

