
MYGO STANDER inclui como standard:
* Ajuste de ângulo manual progressivo (manual Linear Drive)
* Patins individuais, reguláveis em altura e ângulo
* Suportes para joelhos unitários de PU, ajustáveis em altura e em ângulo
* Suporte de anca de PU
* Suporte peitoral de PU
* 4 rodas guiáveis com travão

  143-1600

  143-2600

 Inclui estofo para peito, anca e joelhos

Selecione cinto para desrotação de anca, suportes pélvicos ou suporte posterior pélvico

Inclui suporte

Inclui suporte

Inclui suporte

Inclui suporte

Inclui suporte

Inclui suporte

Inclui suporte

Inclui suporte

Inclui suporte

Inclui suporte

Inclui suporte

Inclui suporte

Inclui suporte

Inclui suporte

Inclui suporte

Inclui suporte

Inclui suporte

Inclui suporte  143-3798-09

  143-2798-09

  143-2798-07

  143-3798-07

  143-3798-08

  143-3783-09

  143-2798-08

  143-3783-07

  143-1770-08

  143-1783-09

  143-2770-07

  143-3783-08

  143-1783-08

  143-2783-08

  143-1798-09

  143-2783-07

  143-1770-09

  143-2770-09

  143-1798-08

  143-2783-09

  143-2770-08

  143-1798-07

  143-1770-07

  143-1783-07

09000010



Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto

Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto

Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto

Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto

Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto

Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto

Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto

Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto

Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto

Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto

Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto

Apenas em conjunto com suportes pélvicos para cinto

(Usar com sandálias)

(Usar com sandálias)

Com almofada, impossível com cinto.

Com almofada, impossível com cinto.

Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico

  143-1780-07 Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico

  143-1780-08 Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico

  143-1780-09 Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico

  143-2775-14 Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico

  143-2780-07 Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico

  143-2780-08 Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico

Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico

Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico

Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico

Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico

Apenas em conjunto com suportes para cinto torácico

  143-2780-09

  143-1675

  143-1673

  143-1674

  143-1775-14

  143-1780-08

  143-2775-14

  143-1780-07

  143-1775-14

  143-3775-14

  143-3780-07

  143-1663

  143-3780-08

  143-1615

  AH01

  LHZ/1/100

  LHZ/2/100

  143-3780-09

  143-3775-14

  143-3780-07

  143-3780-09

  143-2780-09

  152-1600

  152-2600

  143-1619

  143-2619

  152-3600

  143-1690

  143-1776-07

  143-1776-14

  143-2776-07

  143-1784-09

  143-1784-08

  143-1776-08

  143-1776-09

  143-1780-09

  143-2780-07

  143-2780-08

  143-3780-08

  143-2776-08

  143-2776-09

  143-2776-14

  143-1784-07

  LHZ/3/100

  173-2305

  173-3305



 (Seleção essencial para colocar o Apoio de Cabeça)
(selecione suporte e cor de almofada)

Sem estofo

                Selecione uma cor de almofada

  155-N001-L600

  155-N001-L601

  155-N001-L602

  155-N001-L603

(Necessário selecionar o suporte de ombros para a sua colocação)
                Apoio de cabeça com contorno 
  117-699-05

  117-699-05VIN

                Apoio de cabeça plano
  117-851-05

  117-851-05VIN

  120-893-05VIN

  117-449

Consultar a folha de pedido do apoio de cabeça do Whitmyer e Heads Up para seleção de almofadas e braço

  143-1649

  143-1638

  143-1768-07

  143-1768-08

  143-1633

  143-1768-09

  143-2609

  143-1609

  143-2633

  120-893-05



Cor-de-laranja                    Azul 

Estofos                                    Cinto desrotação de anca em Supino     Cinto desrotação de anca em Prono   

Cor-de-rosa         Antibacteriano (preto)

Suportes Pélvicos              Cinto Torácico / Pélvico

Cintos standard para joelhos           Cintos divididos para joelhos                                     Extensão altura de joelhos                         Sandálias



Suporte Lateral fixo                       Suporte Lateral abatível                                  Suporte Articulado Vertical                        Suporte ombros

eM               aseM                               açebac ed oiopA                               sorbmo ed etropus arap ofotsE sa com cavidade

Arco de fixação


