
SIDBEDRE PLEJESTOLE
TIL BØRN OG VOKSNE

Førende inden for positionering og trykforebyggelse 
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OPTIMERET KOMFORT 
UANSET ALDER OG 

VÆGTKLASSE

Udviklet til specifikke diagnoser 
For de mange patienter, der er tvunget til at bruge 
det meste af deres tid på at sidde eller ligge, er en 
specialudviklet plejestol en livreddende klinisk 
hjælp. Brug af upassende siddepladser forringer 
ikke blot komforten og livskvaliteten, men også 
brugerens mobilitet og beskyttelse mod trykska-
der og fald.
SidBedre serien er designet af erfarne terapeuter 
og klinikere med fokus på at løse en række 
kliniske problemer for voksne og børn. De enkelte 
modeller er målrettet specifikke grupper med 
forskellige konditioner og behov. 

Unik tilpasning til kroppens behov 
En helt afgørende fordel ved SidBedre er, at det 
tager under et minut at justere komforten til 

optimalt niveau til den enkelte bruger – tilmed 
uden brug af værktøjer. Det betyder, at du reelt 
opnår fuld funktionalitet i såvel private hjem som i 
multibrugermiljøer. 

Generelt for samtlige stole er de utallige mulighe-
der for at optimere siddevinkel og støtte i sæde, 
ryg, nakke, hoved, ben og fødder. Børnestolene 
muliggør fx aktivitet og leg i siddende position 
og justeres nemt i højden og bredden i takt med, 
at barnet vokser. Alle modeller kan udstyres med 
tilt-funktion, der vipper sædet 30-45º, og der 
findes et stort udvalg af tilbehør, som imødekom-
mer specifikke behov hos brugeren. 
Desuden er plejestolene designet med et 
minimum af skidtkroge for at lette rengøring og 
minimere smittefare.

SidBedre serien fra Botved regnes med god grund for at være verdens 
førende til børn og voksne med behov for ekstra støtte og pleje. 
Plejestolene er bl.a. i stand til at forebygge tryksår i op til 88 % af 
tilfældene. 
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PHOENIX
Maksimal støtte selv til svære tilstande 
Phoenix plejestolen yder maksimal støtte til over-
krop og hoved samt postural støtte og trykstyring 
til brugere med progressive tilstande. Den er 
derfor det optimale valg til rehabiliteringsafsnit 
for brugere med skiftende behov for positione-
ring - men også til brugere med vidtrækkende og 
langsigtede posturale behov som fx. kyfose eller 
Huntingtons Chorea. 

De justerbare skulder- og hovedstøtter tilpasses 
nemt til personens individuelle kropsholdning og 
position. Stolens armlænshøjde, sædedybde og 
-bredde samt fodstøttens højde og vinkel er alle 
fuldt justerbare. Stolen har en max. brugervægt 
på 167 kg.

Phoenix børnemodel   
Den mest støttende og funktionelle plejestol i 
vores pædiatriske linje og det optimale valg til 
stærkt afhængige børn med komplekse medi-
cinske tilstande (kyfose, hyperextension etc.). 
Udover de generelle Phoenix features muliggør 

børnemodellen også aktivitet og leg i en sidden-
de position og kan justeres i højden og bredden i 
takt med at barnet vokser.

Phoenix er specialudviklet til brugere med 
følgende handicap og betingelser: 

• Kyfose
• Skoliose
• Cerebral parese
• Spina bifida
• Parkinson
• Rygmarvsskade
• Motorneuronsygdom
• Slagtilfælde
• Muskeldystrofi*
• Avanceret demens**
• Multipel sclerose**
• Alzheimers**
• Osteoporose** 

* Primært børn             
** Primært voksne

ATLANTA
Højeste sikkerhed med forebyggelse af fald  
Atlanta stolen tilbyder maksimal støtte og er 
designet til optimal stabilitet og sikkerhed, bl.a. 
mod fald. Den egner sig derfor ekstra godt til 
brugere med progressive neurologiske problemer 
og til dem, der har vanskeligt ved at sidde på 
grund af kraftige, ufrivillige bevægelser og/eller 
agitation. 

Atlanta er oprindeligt designet til patienter, der 
lider af Huntingtons Chorea og er desuden blevet 
meget udbredt til brugere med ødem i de nedre 
kropsdele samt demente i et sent stadium.  

Den polstrede benstøtte med variabel vinkel, 
der bruges i kombination med den integrerede 
tilt- og tilbagelæningsfunktion, gør det muligt at 
hæve fødderne højere end hjertet, hvilket er den 
optimale position til væskedræning. Personer 
med stram hasemuskulatur og kontraherede 
ben foretrækker også Atlanta på grund af det frie 
rum under benstøtten, som gør det muligt for 
fødderne at trække sig tilbage bag knæet uden at 
besværliggøre siddestillingen.

Atlanta leveres standard med puf samt skubbe-
håndtag og hjul, der gør det nemt at transportere 
brugeren i stolen. Atlanta har en max. brugervægt 
på 167 kg.

Atlanta er specialudviklet til brugere med 
følgende handicap og betingelser: 

• Kraftige, ufrivillige bevægelser og/eller 
agitation 
• Huntingtons Chorea
• Ødem i de nedre kropsdele
• Demente i et sent stadium
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SORRENTO
Ultimativ komfort og fleksibilitet 
Sorrento sikrer optimal komfort til brugere med 
behov for trykregulering og postural støtte. Når 
stolen vippes helt tilbage fordeles trykket jævnt 
på hele kroppen, så trykskader minimeres. Det 
justerbare ryglæn tilgodeser også brugere med 
begrænset hoftefleksion og forhindrer i kombina-
tion med tiltfunktionen udglidning fra stolen. 
Vinklen på rygstøtten kan justeres, og armlæns-
højde, sædedybde og bredde samt benstøtte er 
alle fuldt justerbare. De aftagelige armlæn tillader 
justering af stolens bredde og hermed også nem 
sideværts forflytning. Desuden hjælper de valgfri 
sidestøtter og puder med at forbedre kropshold-
ningen og lette dagligdagens aktiviteter såsom at 
spise og kommunikere. 
Takket være den nemme indstilling til brugeren 
er Sorrento utroligt tidsbesparende i multibruger-
miljøer. Max. brugervægt er 167 kg.

Sorrento Børnemodel 
Tilbyder de samme generelle fordele som 
voksenmodellen. Sorrento giver barnet optimal 
siddekomfort og muliggør samtidig aktivitet 
og leg i en siddende position. Sædebredden er 
justerbar fra 25 til 40 cm, så stolen kan vokse med 
barnet.

Sorrento er specialudviklet til brugere med 
følgende handicap og betingelser: 

• Cerebral parese
• Spina bifida
• Hovedskade
• Slagtilfælde
• Parkinson
• Motor Neuron sygdom
• Multipel sclerose**
• Demens**
• Alzheimers** 

** Primært voksne

SORRENTO BARIATRI
Fuld støtte og funktionalitet op til 294 kg 
Sorrento Bariatri er designet til at reducere 
risikoen for skade på patient og plejer. Plejestolen 
er fx. fuldt motoriseret for at begrænse patient-
håndtering, og indstillingerne tager bl.a. højde 
for klientens vægt, kropsproportioner, fysiske 
dimensioner, bevægelsesområde, mobilitet og 
overførsler. Sædet kan justeres fra en bredde på 
51 cm og helt op til 75 cm, mens de aftagelige 
arme gør det nemt at anvende sideoverførsel eller 
mobillift. Herudover har stolen en flytbar sektion 
nederst i rygdelen, som kan give plads til evt. 
glutealhylde, og dermed sikre brugeren en rigtig 
oprejst siddestilling med støtte af den øvre del af 
ryggen.

Bariatrisk Sorrento anvendes af brugere med 
følgende bariatriske lidelser: 

• Vægt på op til 294 kg
• Udtalt glutealhylde
• Nedsat mobilitet
• Lav muskeltonus
• Manglende nedre lemmer
• Høj væskeretention
• Led- og muskelkontraktioner
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MONACO
Hjælp til øget mobilitet og selvstændighed 
Monaco er en multifunktionel komfort- og 
plejestol til brugeren, som ønsker øget mobilitet 
og selvstændighed. Stolens mange indstillings-
muligheder assisterer brugere, der kan gå selv, 
men som har svært ved at rejse sig fra stolen.  
Monaco er elektrisk og nem at betjene, og 
inkluderingen af drejelige hjul, skubbehåndtag 
og forskydelig fodplade gør det nemt at komme 
omkring. 

Det variable vinkel-sæde garanterer en sikker 
siddestilling og forhindrer brugeren i at glide 
ud af stolen. Tilpasning af sædets højde sørger 
desuden for, at stolen passer til brugerens højde 
og at benene placeres korrekt. Takket være 
multi-stretch materialet og refleksskummet i 
sædepuden opnås en meget effektiv og komfor-
tabel trykfordeling. Siddebredden er justerbar og 
max. brugervægt er 159 kg. 

Den valgfri benstøtte med variabel vinkel kan 
bruges til at hæve underbenene og hjælpe med 
at håndtere ødem. Samtidig er det en fordel 
for personer med stram hasemuskulatur og 

kontraherede ben, at det er muligt at trække 
fødderne tilbage bag knæet uden at besværlig-
gøre siddestillingen. Den ligeledes valgfri laterale 
støtte samt puder kan hjælpe med at forbedre 
kropsholdningen og lette centrale aktiviteter som 
at spise og kommunikere.

Monaco anvendes primært af brugere med 
følgende handicap og betingelser: 

• Mindre slagtilfælde
• Nedsat mobilitet
• Dårlig siddebalance
• Hævelse i de nedre kropsdele
• Postoperativ rehabiliteringsbehov
• Behov for trykstyring
• Posturale problemer
• Vanskeligheder med at stå uden hjælp

DENVER
Bedre hvilepositioner og øget mobilitet 
Denver giver solid postural støtte til patienter 
med nedsat mobilitet og er en god hjælp til at 
bevæge sig fra siddende til stående. De kliniske 
egenskaber er desuden ideelle til at reducere 
trykskader eller tryksår. Det gennemtænkte 
design og de mange funktioner bidrager til at for-
hindre personskade, øge komforten og selvstæn-
digheden samt reducere plejeomkostningerne.

Plejestolens unikke komfort og funktionalitet gør 
den egnet til langvarig hvile, og den bruges derfor 
af mange beboere på plejehjem og folk i deres 
eget hjem, der måske vil hvile i stolen hele dagen.

Denver er nem at justere i højde og sædedybde 
for individuel tilpasning til brugerens krop.

Plejestolens avancerede trykstyringsfunktioner 
supporteres bl.a. med anvendelse af Dartex-
materiale, hukommelsesskum og aftagelig pude. 
Sidstnævnte kan tilmed opgraderes til et luft- eller 
gel-baseret alternativ, hvis der er behov for det.
I forbindelse med slagtilfælde eller behov for 

postural støtte tilbyder Denver yderligere lateral 
understøttelse, som gør det muligt at bevare en 
god kropsholdning.

Ryg-, sæde- og stolebetræk fjernes let for effektiv 
rengøring eller reparation, og det hygiejniske 
stof er beregnet for kraftig rengøring med 
hospitalsmidler.

Denver anvendes primært af brugere med 
følgende handicap og betingelser:  

• Mindre slagtilfælde
• Nedsat mobilitet
• Dårlig siddebalance
• Hævelse i de nedre kropsdele
• Postoperative rehabiliteringsbehov
• Behov for trykstyring
• Posturale problemer
• Vanskeligheder med at stå uden hjælp
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MILANO
Behageligt understøttende overgangsstol 
Milano tilbyder støtte, komfort og trykstyring 
til patienter, der har lave til mellemstore sup-
portbehov. Samtidig er det en perfekt løsning 
til dem, der har en grad af mobilitet og hurtigst 
muligt skal hjælpes op at stå og gå igen. Milano 
er fx ideel til stativoverførsler og fungerer godt 
sammen med patientløftere.

Milano er bygget til brug i miljøer med flere 
brugere som hospitaler og plejehjem, og pleje-
stolens unikke justerbarhed, fleksible design samt 
imponerende styrke og holdbarhed baner vejen 
for betydelige omkostningsreduktioner. Det bru-
gervenlige design byder bl.a. på skubbehåndtag 
og hjul, der gør Milano let at manøvrere gennem 
døre og snævre passager. Milano er desuden lavet 

til nem rengøring, idet ryg-, sæde- og stolebetræk 
let fjernes, og det hygiejniske stof er beregnet for 
kraftig rengøring med hospitalsmidler.

Milano anvendes primært af brugere med 
følgende handicap og tilstande: 

• Tryksår
• Moderat kyfose, skoliose, lordose
• Muskel- og ledkontrakturer
• Hævelse og ødem i kroppens nedre dele
• Postoperativt rehabiliteringsbehov
• Spasticitet
• Lav muskeltonus
• Vanskeligheder med at stå
• Støtte til særlige stillinger
• Træthed
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EKSTRA FLEKSIBILITET  
OG KOMFORT MED STORT 

TILBEHØRSPROGRAM

Højkvalitets trykpuder
NexTier & AirTier er en serie af 
trykpuder i højeste kvalitet.  
M   P   S   A   MO

Tværgående benstøtter
Hjælper med at holde fødderne 
understøttet på fodpladen og 
beskytter mod skader under 
transport.
P   S   K

Sidestøtter
Sikrer trykfordeling og thorax- eller 
torsostøtte og modvirker skoliose. 
Hjælper til at centrere ved tendens 
til sidelæning.
M   P   S   K   BS   MO   D

Brug nedenstående bogstavkoder til nemt og hurtigt at finde det 
tilbehør, som tilbydes til de forskellige modeller. 

M Milano
P   Phoenix
S   Sorrento

BS Bariatric Sorrento
A Atlanta
K Kids

MO Monaco

D Denver

Polstret fodplade 
Giver yderligere trykstyring, 
forbedrer fodpositionen 
og muliggør reduktion af 
sæde-til-fodpladehøjden.
P   S   BS   A   K   MO

Bakkebord
Til måltider, placeringsstøtte og 
facilitering af aktiviteter.
M   P   S   A   K   MO

Hesteskopude
Blød skulderpude, der understøtter 
hoved og nakke samtidig med 
at synsfeltet og interaktionen 
opretholdes.
M   S   A   BS   MO

Sikkerhedssele
Ekstra sikkerhed under transport 
samt støtte til dem, der har tendens 
til at glide ud eller lide af anfald. 
M   P   S   A   K   MO

Polstret armlænsovertræk
Reducerer stolens bredde yderlige-
re til gavn for brugere med særligt 
smalle hofter. Overtrækket er 
aftageligt og mængden af polstring 
variabel.
P   S   BS   A   MO

Pude
Vinklet sædehynde, der modvirker 
glidning fra sædet.
P   S   A   K   MO



16 17

Waterfall ryglæn 

3-lags ryglæn med puder, der hver 
især kan justeres for maksimal kom-
fort og forskellige stillingsstøtter.
M   S   BS   A   MO

4-punkts hoftebælte 

Giver høj stabilitet og sikkerhed i 
sædet. Minder om en sikkerhedsse-
le, men holdes på plads af to ekstra 
bælter for at fastholde en optimal 
position på kroppen. 
M   P   S   A   K   MO

Fibrelux ryglæn 

En unik kombination af laterale, 
fiberfyldte støttepuder og en vand-
ret hovedpude. Positioneringen 
muliggør kyfotiske og skoliotiske 
stillinger og forhindrer fald i siden. 
Tilpasning af hver enkelt støttepude 
til brugeren fremmer komfort og 
effekt.
S   KS

Polstret sikkerhedssele
Komfortabelt 4-punkts hoftebælte 
som let monteres på plejestolen. 
M   P   A   K   MO

Trykstyringsarme 

En kombination af Visco-
hukommelsesskum og Dartex 
multi-stretch stof til dem med risiko 
for trykskade på arme og hofter.
P   K   MO

Benstøtte Wedge 

Assisterer de patienter med ødem 
eller hævelse, der ønsker at hæve 
deres ben højere end normalt.
P   S   K

Variabel benstøtte
Benstøtte med variabel vinkel kan 
bruges til at hæve underbenene og 
hjælpe med at håndtere ødem.
A   MO

Sidelomme
En nyttig funktion til at opbevare fx 
en avis eller bøger i stolen.
P   S   BS   A   K   MO   D

Stift-frigørelse af hoftebælte
En sikkerhedsstift til 4-punkts 
hoftebælte. Anvendes hvor der er 
risiko for personskade ved at åbne 
bæltet på det forkerte tidspunkt. 
M   P   S   A   K   MO

Aftagelige armlænsovertræk
Holder stolen ren og overholder 
infektionsbekæmpelsesprotokoller 
(især hos klienter, der lider af inkon-
tinens). Kan fjernes og steriliseres 
eller udskiftes efter behov.
P   S   BS   A   K   MO

Håndsætsbøjle
Holder håndsættet inden for 
rækkevidde til gavn for dem, der 
selv ønsker at justere deres sæde.
P   S   BS   K   MO   D

Konkave puder
C-formet pude, der giver lateral 
hovedstøtte til brugere med dårlig 
hovedkontrol og tilskynder en cen-
tral hovedposition. Puderne øger 
desuden komforten og kontakten 
med stolen og styrker dermed 
den trykstyring, der er indbygget i 
stolens brugerflader.
M   S   A   BS   MO
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Bælte til bækkenpositionering
Bæltet krydser bækkenet og 
fastgøres i 4 punkter til sædebasen, 
hvilket giver patienten ekstra 
sikkerhed mod at glide ud. 
P   S   A   K

Hovedpude
Understøtter hovedet, øger komfor-
ten og maksimerer kontakten 
med ryglænet, så kroppen er fuldt 
understøttet og placeringen er 
optimeret.
M   S   A   BS   KS   MO

4 bremsehjul på stolen
For at hjælpe med at holde stolen 
stationær kan der monteres 4 brem-
sehjul på stolens ramme. Bremserne 
kan aktiveres fra forsiden eller 
bagsiden af stolen.
P   S   BS   A   MO 

Aftagelige sædeovertræk
Holder stolen ren og overholder 
infektionskontrolprotokoller (især 
hos klienter, der lider af inkonti-
nens). Kan fjernes og steriliseres 
eller udskiftes efter behov.
P   S   BS   A   K   MO For mere information 

besøg os på botved.dk 
eller ring på 

telefon 44 94 22 22
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A/S A.P. Botved Nørrelundvej 5, 2730 Herlev
T 8037 3737

info@botved.dk
botved.dk


