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Gåstolar  

Mustang  
Leverantör: Etac  

 

Lev. art.nr: Se sortimentskatalog 

Sesam nr: Se sortimentskatalog 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 120609 

Storlek: Finns i 4 storlekar. Passar barn från ca 1 års 
ålder till en längd på ca 170 cm. Maxvikt 80 kg.  

Beskrivning: Höj- och sänkbart stöd för överkropp. Stöd för bäcken kan varieras med sadelsits, 
hängsits eller utan sits. Sitsen kan vinklas framåt för att få en mer framåtlutad 
hållning. Huvudstöd finns som tillbehör. Gåstolen skall kombineras med bålstöd.  

 

NF-walker 
Leverantör: Made for Movement  

 

Lev. art.nr: Kontakta hjälpmedelskonsulent 

Sesam nr: Kontakta hjälpmedelskonsulent.  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 120609 

Storlek: Finns i 3 storlekar beroende på längd på 
brukaren.  

Maxvikt 80 kg.  

Beskrivning: Dynamiskt stå- och gåstativ. Korrigerar gångrörelsen och ger full belastning. 
Uppföljning tillsammans med firma ca var 3:e månad. Bord, handtag, styrhandtag 
och fler tillbehör finns att tillgå, förskrivs enligt utprovningsprotokoll.  

 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/12-Hjalpmedel-vid-forflyttning/120609-Gastolar/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/12-Hjalpmedel-vid-forflyttning/120609-Gastolar/
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Gåstolar 

Dynamic Pacer 
Leverantör: Minicrosser  

 

Lev. art.nr: Kontakta hjälpmedelskonsulent 

Sesam nr: Kontakta hjälpmedelskonsulent 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 120609 

Storlek: Finns i 4 storlekar samt i en minivariant.  

Max belastning från 23 kg upp till 113 kg.  

Beskrivning: Finns med två olika underreden för inom- resp. utomhus. Den övre ramen finns i 
två utföranden, dynamisk eller standard. Höj- och sänkbart stöd för överkropp. 
Stöd för bäcken kan varieras med sadelsits, hängsits eller utan sits. Sitsen kan 
vinklas framåt för att få en mer framåtlutad hållning. 

 

Xplore 
Leverantör: Made for Movement 

 

 

Lev. art.nr: Kontakta hjälpmedelskonsulent 

Sesam nr: Kontakta hjälpmedelskonsulent.  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: 120609 

Storlek: Finns i 3 storlekar (S, M, L) beroende på längd 
på brukaren.  

Maxvikt 80 kg i storlek L.  

Beskrivning: I standard ingår bål- /bröststöd och sits. Positioneringsremmar, bord, handtag, 
huvudstöd, styrhandtag och fler tillbehör finns att tillgå. Godkänd för utomhusbruk.  

  

 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/12-Hjalpmedel-vid-forflyttning/120609-Gastolar/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/12-Hjalpmedel-vid-forflyttning/120609-Gastolar/

