
Easydoing som gör Sallis sadelstolar 
har tagit fram Foot, ett bärbart höj- 
och sänkbart fotstöd för fotvårdare 
och fotterapeuter. Utvecklingen, som 
skett i samarbete med Sjöbloms,
bygger på Easydoings mångåriga 
erfarenhet av korrekt sittande, samt 
input från fotterapeuter i Sverige och
Finland.

Foot är en perfekt lösning för dig som är 
ambullerande terapeut. Ta med stol och 
fotstöd hem till din patient, jobba 
ergonomiskt riktigt även utanför kliniken. 

Du får själv sitta korrekt och bra, medan 
din patient vilar foten bekvämt på fotstödet.

Foot är lätt att ta med och justera in i rätt
arbetshöjd. 

Du kan lätt röra dig runt patientens fot
medan du sitter på sadelstolen. 

Men inte bara den resande terapeuten har
nytta av Foot. Det är också ett praktiskt 
verktyg för en fotvårdare på sjukhus eller 
liknande vårdinrättning som behöver en 
funktionell lösning för fotvård men kanske
inte har plats eller ekonomi för en elektrisk 
fotvårdsstol. 

Mellan behandlingar kan man enkelt rulla
undan sadelstol och fotstöd. Om patienten 
ligger i en säng eller på en brits, så rullar
du enkelt fram till patienten, som placerar
sin fot på fotstödet och du kan utföra 
fotvården utan onödigt besvär för patienten.

Tillbehöret kan lätt tas loss vid 
transport, utan att man behöver ta bort
sadelsitsen. Endast den inre delen av 
fotstödets fäste sitter då kvar på gaskolven.

Fotstöd Foot säljs också i paket med sadel-
stol Salli Light. Stolen finns i två höjder.

Kanske du redan äger en Salli sadelstol? 
Foot passar även dessa.

Vikt och höjd
Foot: 5,5 kg
Foot Therapy inkl stol: 11 kg

Foot-stödet kan justeras 150mm upp och ned.
Stödbenet kan justeras 85mm upp och ned. 

Mått från golv till övre delen på Foot stödet:
* På Salli Light LÅG 670 mm till 895mm 
* På Salli Light MEDIUM 725 mm till 900 mm.

Foot och Foot Therapy
Bärbart fotstöd för fotvårdare
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Rätten till konstruktionsändringar förbehålles
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Foot Therapy inkl Salli Light

Fotstödet Foot
Benämning Art nr

913-0001
913-1000
913-2000

Fotstödet Foot
Foot inkl stol Salli Light, LÅG
Foot inkl stol Salli Light, MEDIUM
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