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De Ernie 2 positioneert en ondersteunt een kind volledig bij het 
staan. De lage instap maakt een zelfstandige transfer 
gemakkelijk. De statafel is kantelbaar van 30 graden voorwaarts 
tot 15 graden achterwaarts. Er zijn tal van leuke activiteiten 
mogelijk in de statafel. De Ernie 2 is verkrijgbaar in 3 maten en 
geschikt voor jonge en oudere kinderen.

Ventrale statafel

Ernie 2

STAAN

Kijk eens hoe 
groot ik ben!
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De Zoefzoef stimuleert kinderen bij het leren lopen, zowel binnen- 
en buitenshuis.De walker is in hoek verstelbaar. Dit creëert een 
actieve houding en stimuleert de loopbeweging. Om actief te steu-
nen op de voeten, kan de Zoefzoef zo ingesteld worden dat hij stopt 
zodra er te veel op het zadel gesteund wordt. Hierdoor kan steunen 
op het zadel steeds meer worden afgebouwd.

Ernie 2
Staan is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen, het stimuleert de botopbouw, groei, stofwisseling 
en de bloedsomloop, versterkt de spieren, bevordert de ademhaling en verbetert de spijsvertering.

Rechtop staan is een belangrijke ervaring en van groot belang voor sociale en lichamelijke ontwikkeling.

Een rechtopstaande houding geeft een andere kijk op de wereld en maakt het mogelijk voor het kind om 
op ooghoogte met andere kinderen te staan en te spelen.

Ernie 2
De Ernie 2 positioneert en ondersteunt een kind volledig bij het staan. De lage instap maakt een 
zelfstandige transfer gemakkelijk. De Ernie 2 is voorwaarts en achterwaarts kantelbaar.  
Het werkblad is standaard uitgevoerd met een speel- / therapiekom met een afdekplaat, waardoor 
er tal van leuke activiteiten in de statafel mogelijk zijn.

Kantelverstelling
De Ernie 2 heeft een uniek kantelbereik van 30 graden voorwaarts tot 15 graden achterwaarts.
De voorwaartse kanteling stimuleert de strekking van de romp, terwijl de achterwaartse kanteling 
meer ontspanning geeft. Het voor- en achterwaarts kantelen van de statafel is eenvoudig uit te 
voeren, ook wanneer het kind in de statafel staat. 
De kantelverstelling wordt ondersteund door een gasveer, wat zorgt voor licht en traploos verstellen.

Ondersteuning
De sacrumsteun is op de zwenkarm gemonteerd en maakt het mogelijk een kind snel in de statafel 
te positioneren. De zwenkarm wordt door middel van een kindveilige sluiting met quick-release 
grendelpin met drukknop beveiliging vergrendeld. Alle positioneringsonderdelen zijn voorzien van 
afwasbare flexi bekleding en hierdoor gemakkelijk te reinigen. 

Opties en accessoires
Alle functies en accessoires van de Ernie 2 zijn traploos verstelbaar vanuit de middenkolom. 
De onderdelen hebben veel verschillende verstelmogelijkheden, waardoor het ondersteuningsniveau 
op de specifieke behoeften van het kind kan worden afgestemd.

De Ernie 2 is standaard voorzien van: 

• in hoogte, diepte en hoek 
   verstelbare voetenplank
• in hoogte en breedte verstelbare
   borststeun met zijpelotten 
   incl. fixatieband
• buiksteun
• kantelverstelling middels 
   gasveerbediening
• individueel verstelbare kniesteunen
• houten werkblad met kom
• 4 dubbelberemde zwenkwielen
• afwasbare flexi bekleding

Enkele opties zijn:

• gecombineerde bekken- en 
   heuppelotten
• bekkensteun
• rugsteun
• hoofdsteun
• kinsteun
• gedeelde voetenplank
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TECHNISCHE GEGEVENS

Ernie 2 Maat 1 Maat 2 Maat 3 Maat 4
Geschikt voor lichaamslengte 80 - 100 cm 100 - 130 cm 115 - 140 cm 135 - 175 cm
Maximale belasting 40 kg 60 kg 80 kg 80 kg
Hoogte werkblad 48,5 - 80,5 cm 71 - 95 cm 80 - 112 cm 92 - 124 cm
Bekkendiepte 12 - 22 cm 16 - 28 cm 20 - 35 cm 20 - 35 cm
Totale lengte 84 cm 90 cm 100 cm 100 cm
Totale breedte 57 cm 65 cm 71 cm 71 cm
Abductiehoek 0° - 27° 0° - 27° 0° - 27° 0° - 27°
Kleur frame Geel Rood Blauw Antraciet
Kleur bekleding Zwart Zwart Zwart Zwart


