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 |  KSLKüschall ®

KSL:ää suunniteltaessa  
haluttiin luoda jotain ta-
vallisesta poikkeavaa:  
KSL on kevyin ja dynaamisin 
pyörätuoli, jonka Küschall on 
koskaan rakentanut.
Tätä varten on pitänyt 
pohtia kaikki elementit 
uusiksi. Ei vain tuolin
tekemistä kevyem-
mäksi ja tukevam-
maksi - vaan myös 
paremmaksi.
Tulos on enemmän 
kuin pyörätuoli. 
Se on KSL.

Valmistusmaa: 
Sveitsi

n. 6.8 kg

7°

etu: 450 – 530 mm
taka: 400 – 480 mm
10 mm välein

V-runko tai kavennettu

Max. kallistus

Istuinkorkeus 

Istuinkulma

Paino

Tekniset tiedot

350 – 500 mm
10 mm välein

920 – 1230 mm

n. 4.3 kg

340 – 440 mm
20 mm välein

Polvipituus 

Kääntösäde

Kuljetuspaino
ilman kelauspyöriä

Istuinleveys

385 – 485 mm
25 mm välein

Painopiste

SW + 170 mm

100 kg

Istuinsyvyys

Kokonaisleveys

Max. käyttäjäpaino

270 – 420 mm
15 mm välein

75°: n. 800 mm
90°: n. 730 mm

Selkäosan korkeus

Selkäosan kulma

Kokonaispituus

Superkevyt ja äärimmäisen 
yksinkertainen

Kustomoitava ripustus

Kiinteä tai kokoontaittuva selkä Minimaalinen runkodesign

Kauniita yksityiskohtia sveit-
siläisellä tarkkuudella

Camberputki hiilikuitua
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|  KSL

Kustomoitava ripustus

 Minimaalinen runkodesign

Tekniset tiedot

 
|  AdvanceKüschall ®

Paino
n. 8.8 kg

Max. kallistus
7°

Istuinkorkeus
etu: 450 – 550 mm
taka: 390 – 490 mm
portaaton säätö

Istuinkulma

V-runko tai

Polvipituus 
220 – 520 mm
portaaton säätö

Kääntösäde
920 – 1230 mm

Istuinleveys
340 – 460 mm
20 mm välein

Kuljetuspaino
ilman kelauspyöriä
n. 6.2 kg

Istuinsyvyys
360 – 520 mm
20 mm välein

Painopiste

portaaton säätö

Kokonaisleveys
ist.lev. + 170 mm

Max. käyttäjäpaino
125 kg

Selkäosan korkeus 
270 – 480 mm
15 mm välein

Selkäosan kulma

Kokonaispituus
75°: n. 830 mm
90°: n. 760 mm

kavennettu

Hiilikuitu-säleistuin vähentää 
                painetta

• Kiinteä aktiivituoli portaattomalla istuin-
korkeus, sääripituus- ja painopistesäädöillä  

• Kaikki säädöt istuimesta säätämällä
• Hiilikuitu-säleistuin mahdollistaa 

yksilölliset säädöt ja
ennaltaehkäisee paine-

haavojen syntymistä
• Helposti pikaluki-

tuksella vaihdettava
eturunko

kakkosakseli esim. käsipyörälle

Eturunko pikalukituksella Kevyt kujetuskoko

Koe jotain erilaista! Kaikki säädöt istuimessa

Valmistusmaa:
 Sveitsi
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Tekniset tiedot

 
|  CompactKüschall ®

Laatua. Toiminnallisuutta. Turvallisuutta.  
Kokoontaitettava Compact on 
täysin omassa luokassaan. 
Sen joka millimetri on 
suunniteltu, kehitetty ja val-
mistettu tarkimmilla teknisillä 
menetelmillä. 29 cm:n leveys 
saa sen mahtumaan usko-
mattoman pieneen tilaan.  
Uusittu värikartta.
Valmistusmaa: Sveitsi

Max. kallistus
7°

Istuinkorkeus 
etu: 380 – 530 mm
taka: 380 – 500 mm
10 mm välein

Istuinkulma
Paino
n. 11 kg

Polvipituus 
210 – 510 mm
10 mm välein

Istuinleveys
280 – 500 mm
20 mm välein

Kääntösäde
920 – 1230 mm

Kuljetuspaino
ilman kelauspyöriä
n. 8.3 kg

Istuinsyvyys
320 – 500 mm
20 mm välein

Leveys 
kokoontaitettuna
n. 290 mm

Kokonaisleveys
Ist.lev. + 180 mm

Max. käyttäjäpaino
130 kg

Selkäosan korkeus 
300 – 510 mm
15 mm välein

Selkäosan kulma
 

Kokonaispituus
70°: n. 940 mm
80°: n. 890 mm
90°: n. 840 mm

Törmäystestattu
Täyttää ISO 7176-19 
standardin vaatimukset

Kokoontaitettava. Kompakti.

3 eri jalkatukea: 70, 80 ja 90° 1: sormen taittomekanismi

Kuljetusosat Säädettävä kelauspyörän 
kiinnitys



5

|  Compact

Tekniset tiedot

 

|  Compact 
   Attract

Küschall ®

Compactin uusi versio parannetuilla 
ominaisuuksilla ja Attract-väreillä.
Tässä ristikkorunkoisessa pyörätuolissa
on täydellinen perusvarustus ja vertaan-
sa vailla oleva ulkoasu. Tästä pyörätu-
olista heijastuu todistettu sveitsiläinen 
käsityö ja laatu.
Valmistuksen
tarkkuus tekee siitä 
vakaan ja kestävän.
Valmistusmaa:
Sveitsi

Paino
n. 11.3 kg

Max. kallistus
7°

Istuinkorkeus
etu: 430 – 520 mm
taka: 400 – 490 mm
10 mm välein

Istuinkulma

Polvipituus
380 – 460 mm
10 mm välein

Kääntösäde
920 – 1125 mm

Kuljetuspaino
ilman kelauspyöriä
n. 8.7 kg

Istuinleveys
360 – 500 mm
20 mm välein

Istuinsyvyys
360 – 500 mm
20 mm välein

Leveys
lokonntaitettuna
n. 300 mm

Kokonaisleveys
ist.lev. + 180 mm

Max. käyttäjäpaino
130 kg

Selkäosan korkeus 
330 – 495 mm
in increments of 15 mm

Selkäosan kulma
 

Kokonaispituus
70°: n. 985 mm
90°: n. 895 mm
ilman jalkatukia: 690 mm

Törmäystestattu
Täyttää ISO 7176-19 
standardin vaatimukset

Ajaton ja helppo käyttää

Kokoontaittuva pieni koko Vertikaalisesti säädettävä 
kelauspyörän kiinnitys

T-käsituet ja vaatesuojat Vipujarru
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|  ChampionKüschall ®

Paino
n. 9.2 kg

Max. kallistus
7°

Istuinkorkeus 
etu: 450 – 540 mm
taka: 390 – 490 mm
portaaton säätö

Istuinkulma

suora tai kavennettu

Tekniset tiedot

Polvipituus 
320 – 500 mm
portaaton säätö

Kääntösäde
920 – 1230 mm

Kuljetuspaino
ilman kelauspyöriä
n. 6.7 kg

Istuinleveys
360 – 480 mm
20 mm välein

Istuinsyvyys
340 – 480 mm
20 mm välein

Leveys 
kokoontaitettuna
n. 285 mm

Kokonaisleveys
Ist.lev. + 160 mm

Max. käyttäjäpaino
125 kg

Selkäosan korkeus
300 – 465 mm
15 mm välein

Selkäosan kulma

Kokonaispituus
75°: n. 930 mm
85°: n. 850 mm

• Maailman ensimmäisen kokoontaitet-
tavan aktiivituolin uusittu mallisto 
• Uskomaton suorituskyky saa sen 
liukumaan niin vaivattomasti ettet ole
koskaan ennen kokenut.
• Voit taittaa sen pie-
neen pakettiin yhdellä 
liikkeellä 
• Monet lentoyhtiöt 
hyväksyvät Championin 
käsimatkatavaraksi
• Uusittu värikartta.
Valmistusmaa: 
Sveitsi

Vakaa ja kokoontaitettava Eturunko kuljetuskoossa

Uniikki horisontaalitaittomeka-
nismi

Optiona taitettava eturunko 
(+480 g)

Maailman pienin kuljetuskoko Champion edestä kuljetus-
koossa
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|  Champion |  Ultra-LightKüschall ®

n. 10.1 kg

7°

etu: 430 – 530 mm
taka: 390 – 500 mm
10 mm välein 

suora tai kavennettu

Max. kallistus

Istuinkorkeus 

Istuinkulma

Paino

Tekniset tiedot

200 – 510 mm
10 mm välein 

920 – 1230 mm

n 7.2 kg

280 – 500 mm
20 mm välein 

Polvipituus 

Kääntösäde

Kuljetuspaino
ilman kelauspyöriä

Istuinleveys

320 – 500 mm
20 mm välein

n. 290 mm

ist.lev.+ 180 mm

130 kg
Max. käyttäjäpaino

Istuinsyvyys

Kokonaisleveys

Leveys 
kokoontaitettuna

300 – 510 mm
15 mm välein

 

70°: n. 880 mm
80°: n. 830 mm

Törmäystestattu
Täytttää  ISO 7176-19
standardin vaatimukset

Selkäosan korkeus

Selkäosan kulma

Kokonaispituus

Istuinkulma 70 tai 80 kevyt ja kokoontaitettava

vain 29 cm kokoontaitettuna Kelauspyörän kiinnitys

Kun Ultra-Light lanseerattiin 1. kerran 
20 v sitten, se oli niin kevyt ja vakaa, 
että se asetti uuden kokoontaitettavien 
aktiivituolien standardin. Vuosi vuodelta 
siitä on tullut entistä kompaktimpi ja 
kevyempi, kestävyydestä tinkimättä. 
Kokeile, kuinka vahva se on. 
Valmistusmaa: Sveitsi
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|  K-seriesKüschall ®  

K-series 
eli K-sarja on 

uskomattoman helppo, 
ainutlaatuinen ja kevyt. 

Laaja valikoima eri kokoonpano-
vaihtoehtoja, erilaisia   materiaaleja ja 

värejä. K-sarja tuo uuden ulottuvuuden 
kaikkeen tekemiseesi. Se ei ole aino-

astaan   monipuolinen kiinteä aktiivituoli 
- se on pyörätuoli, joka saa sinut liikkeelle 

paljon helpommin ja tehokkaammin 
ja aivan uudella voimalla.

270 – 480 mm
15 mm välein 

75° n. 830 mm
90° n. 760 mm 

Selkäosan korkeus

Selkäosan kulma

Kokonaispituus

Törmäystestattu
Täyttää ISO 7176-19 
standardin vaatimukset

n 7.8 kg

7°

etu: 450 – 520 mm
taka: 380 – 490 mm
10 mm välein

V-runko tai kavennettu

Max. kallistus

Istuinkorkeus 

Istuinkulma

Paino

Tekniset tiedot

290 – 480 mm
10 mm välein 

920 – 1230 mm 

n. 5.1 kg 

320 – 500 mm
 20 mm välein 

Polvipituus 

Kääntösäde

Kuljetuspaino
ilman kelauspyöriä

Istuinleveys

350, 375-525 mm
20 mm väelin

ist.lev. + 170 mm 

Max. käyttäjäpaino
130 kg 

Painopiste

Istuinsyvyys

Kokonaisleveys

Yhteensopiva Matrx selkä-
osien ja tyynyjen kanssa

«no limits» valikoima  Kevyt ja suorituskykyinen

 laseroidut swoosh®-kuviot Erikseen säädettävä etu-
istuinkorkeus

Valmistusmaa: 
Sveitsi
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|  K-series

Yhteensopiva Matrx selkä-
osien ja tyynyjen kanssa

 Kevyt ja suorituskykyinen

 
|  MF015

Selkäosan korkeus

Selkäosan kulma

Kokonaispituus

7°
Max. kallistus

Istuinkorkeus
 

Paino

Tekniset tiedot

Polvipituus 

Istuinleveys

Max. käyttäjäpaino
 

Istuinsyvyys

Kokonaisleveys

Yksi maailman keveimmistä 
ja kestävimmistä kokonaan 
hiilikuiturunkoisista aktiivi-
tuoleista!

• Paino alkaen 6,0 kg!
• Hiilikuitu mahdollistaa tyylik-
kään, kestävän ja vahvistetun 
muotoilun - ei enää tylsiä 
perinteisiä metalliputkia!
• Patentoitu, design napa-
akseli mahdollistaa käyttäjän 
muuttaa kelauspyörän camber-
kulmaa (0º, 2º, 4º, 6º) maaston 
mukaan itse!
• Vahvistettu ja iskunkestävä 
eturunko, kevyt yläosa
• Valittavana 2 eri hiilikuitu-
struktuuria
• Uniikki alastaittuva selkäosa 
mahdollistaa myös 90º ja 110º 
selkäosan istuinkulmat
• Lisävarusteena saatavana 
kokonaan hiilikuituiset kelaus-
pyörät: valittavana pinnavan-
teet tai 3:n pinnan hiilikuitu-
vanteet

UUTUUS 

2017

180 mm

550 mm

n. 6 kg

350 - 450 mm
25 mm välein

360 - 380 mm

120 kg

350 - 400 mm

ist.lev. + 300 mm 90º - 110º

380 mm

900 mm

Käsitukien korkeus

Camber 0º-6º 90º ja 110º

Gigantex ®
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 |  MustangGTM ®

Tekniset tiedot

Kokonaispituus

Istuinkorkeus

 

Istuinkulma Istuinleveys

Max. käyttäjäpaino
 

Painopiste

Istuinsyvyys

7º, 10º, 13º

taka: 40, 42, 44 cm
etu: 48,5 - 50 cm

34 - 48 cm
2 cm välein

35 - 45 cm
25 mm välein

50 - 65 cm*
rungon pituus  
ilman kelauspyöriä

4-14 cm** 
riippuu tuolin 
pituudesta

120 kg

Edullinen, tyylikäs ja  
kestävä aktiivituoli
• Helppo kuljettaa: avoimen 
rungon ja taitettavan 
selkäosan ansiosta
• Säädettävä painopiste  
4-14 cm** kelausakselista
• Vakiona valittavana 30 tai 
35 mm runkoputket
• Vakiona: Y-eturunko, 
säädettävät jalkatuet, 
kokoontaitettava tai kiinteä 
selkäosa, vaatesuojat, 
4” tukipyörät, 20” kelarit,
aluvanteet, Harmaat tai 
siniset Schwalbe renkaat, 
sivu- tai saksijarrut, säädet-
tävä istuin tarravöillä
• 2 versiota: standardi tai 
täysin custom-mitoilla, 
kumpaakin versioon laaja 
valikoima lisävarusteita 

Valmistusmaa: Puola

UUSI  

MALLI 
2017
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|  Mustang

Lapsille ja nuorille  
suunniteltu tuoli

• Säädettävä painopiste  
4-10 cm** kelausakselista  
• Käännettävät kaatumis-
esteet ja mahdollistavat 
kelaustaitojen ja esteiden 
ylityksen opettelun turval-
lisesti.
• Camber-kulmat 3º/ 4º/ 5º
• Vakiona: Säädettävät jal-
katuet, kokoontaitettava 
selkäosa, istuntyyny, irro-
tettavat vaatesuojat, 4” 
tukipyörät, 20 tai 22”kelarit, 
alukelausvanteet, Schwalbe 
Right Run renkaat, lasten 
sivujarrut, kaatumisesteet, 
läpinäkyvät kelaussuojat, 
pohjeremmi ja itse valittava 
väri GTM-värikartastosta
• Runsaasti lisävarusteita 

Valmistusmaa: Puola

 |  JuniorGTM ®

Tekniset tiedot

KokonaispituusIstuinkorkeus

 

Istuinkulma Istuinleveys

Max. käyttäjäpaino
 

Painopiste

Istuinsyvyys

3º/ 4º/ 5º

tilauksen ja valitun 
kokoonpanon 
mukaan

24 - 40 cm
2 cm välein

27 / 32 / 37 / 
42 cm

35,5 - 50,5 cm*
rungon pituus  
ilman kelauspyöriä

4-10 cm** 
riippuu tuolin 
pituudesta

60 kg

UUSI  

MALLI 
2017

18 - 32 cm
2 cm välein

Jalkatukien leveys
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Tekniset tiedot

Kun etsit käytännöllistä  
ja edullista perus-
pyörätuolia:

Invacare Action1NG on 
teräksinen peruspyörätuoli
sairaala-, lainaamo- ja 
lyhytaikaiseen käyttöön. 

• 3 eri versiota ja 6 standar-
dikokoa, joista on helppo ja 
nopea valita oikea koko:  
- 24” kelauspyörillä,  
- 24” kelauspyörillä ja  
 rumpujarruilla tai
- 12” transit-pyörillä.
• Irrotettavat taaksekään-
tyvät käsituet: saatavana
täyspitkät tai pöytäkäsituet.
• Kokoontaittuva, tupla-
ristikkorunko
• Markkinajohtajan todis-
tetusti kestävää laatua!

Valmistusmaa: Ranska

 
|  Action1

NG
Invacare ®

YHTEENSOPIVA

405 / 430 / 455 
480 / 505 mm

425 mm 3º 450/500 mm 0º - 30º

330-455 mm 240 mm     ist.lev.+ 
215/205 mm

315/ 305 mm

127 kg 16,5-18,8 kg 10,5-12,9 kg

1045-1085 mm 835 - 875 mm 950 mm

430 mm 70º

175,-
Action 1

alv.0%

+ rumpu-
jarrut

 100,-

MESSU- 

TARJOUS!
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UUSI
MALLI 

2018

Tekniset tiedot

Markkinajohtajan uusi 
paranneltu versio on 
täällä!

 
|  Action3

NG
Invacare ®

YHTEENSOPIVA

• Luokkansa kevein, 14 kg 
kevennetyillä lisäosilla vain  
13 kg, kuljetuspaino 7,5 kg.
• Uusi parempi stabiliteetti
• Uusi portaattomasti  
kulmasäädettävä Myon- 
selkäosa ja Black Mesh-
selkäosaverhoilu
• Uusi käsitukien  
kääntömekanismi
• Uusi Open zone- 
vaatesuoja
• Uusi vipujarru
• Uusi laajempi  
värivalikoima
• Markkinajohtajan todis-
tetusti kestävää laatua!

Valmistusmaa: Ranska

127 kg 16,5-18,8 kg 10,5-12,9 kg

|  Action1
NG
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Tekniset tiedot

• Entistä keveämpi: 14,7 kg
   kevennetyillä lisäosilla  
   14 kg, kuljetuspaino 8 kg.
• HD mallissa max.kuormitus    
   160 kg
• Paremmat toiminnallisuudet   
   ja varustevaihtoehdot
• Päivitetty design ja 
   enemmän värivaihtoehtoja
• Optiona uusi portaattomasti  
   kulmasäädettävä Myon- 
   selkäosa ja Black Mesh-
   selkäosaverhoilu
• Uusi käsitukien kääntö-
   mekanismi
• Uusi tukipyörien ripustus
• Uusi kelauspyörien kiinnitys

Valmistusmaa: Ranska

 
|  Action4

NG
Invacare ®

YHTEENSOPIVA

UUSI
MALLI 

2018

Tyyliä ja toiminnallisuutta 
uusilla ominaisuuksilla
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|  Action4
NG

Tyyliä ja toiminnallisuutta 
uusilla ominaisuuksilla

Tekniset tiedot

 
|  Action3

          Junior
Invacare ®

1. Transit version 

Evolutive 
 
 

Standard

205 / 230 / 255 / 
280 / 305 / 330 /  

355 / 380 mm  

305 / 330 /  
355 / 380 mm

200 - 250 / 250 - 
300 / 300 - 350 /  

275 -325/325 
- 375mm

250 - 300 /  
300 - 350 mm

1.5° / 5° / 8.5°  
 
 

1.5° / 5° / 8.5°

410 / 435 /  
460 mm  

 

410 / 435 /  
460 mm

0° / 7° / 0° - 30°  
 
 

0° / 7° / 0° - 30°

350 - 430 mm

 
 
 

350 - 430 mm

80° / 90° /  
0° - 80°  

 

80° / 90° /  
0° - 80°

125 - 450 mm  

125 - 450 mm

150 - 250 /  
180 - 280 mm

150 - 250 /  
180 - 280 mm

Seat width + 190 
/ + 170 1 mm

Seat width + 190 
/ + 170 1 mm

315 / 270* mm  

315 / 270* mm

740 - 965 mm  

900 - 1000 mm

510 - 740 mm  

670 - 770 mm

870 - 1130 mm  

870 - 1130 mm

12°

12°

750 mm

750 mm

80 kg

80 kg

15 / 14.5 1 kg

15 / 14.5 1 kg

8.5 / 12 1 kg

8.5 / 12 1 kg

Evolutive 

Standard

Evolutive

Standard

 
Istuinleveys

 
Istuinsyvyys Istuinkulma Istuinkorkeus Selkäosan kulma Selkäosan korkeus Etuhaarukan kulma

Jalkatukien pituus KokonaiskorkeusKokonaisleveys
           Pituus
   sis.jalkatuet  

Max. käyttäjäpainoKääntösädeMax. kallistus
 

Painavin osa

Käsitukien korkeus

       Paino

        Leveys
kokoontaitettuna

COMPATI BLE

           Pituus
ilman jalkatukia

Action-sarjan lasten  
ja nuorten tuoli!
• Innovatiivinen teleskooppi-
ristikkorunko
• Monipuolisesti konfiguroi-
tavissa ja kustomoitavissa
• Säädettävä istuinkorkeus
ja balanssi 
• Uudessa Evolutive mallissa
paremmat toiminnallisuudet   
ja varustevaihtoehdot
• Päivitetty design ja 
   6 uutta herkullista väriä
• 3 uutta pinnasuoja-,tuki-
pyörä- ja jalkatukivaihtoehtoa
• 4 eri käsitukivaihtoehtoa
• Optiona mm. etuhaarukan 
stabilointisetti, uudet Flo-tech 
nilkkaremmit ja säädettävät 
ergonomiset Stroller-
työntökahvat

Valmistusmaa: Ranska

®
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|  Azalea
  Minor

Invacare ® 

REA ®

Lasten ja nuorten 
comfort-pyörätuoli

• +1-25° säätyvä istuinkul-
man kallistus sekä 30° 
selkäosan kallistus
• Runko 30 mm, istuin-
syvyys 50 mm lyhyempi ja 
selkäosa 100 mm matalam-
pi kun aikuisten Azaleassa
•  Tarraselkäosa voidaan 
säätää korkeus-, leveys- 
ja eri vartalonmuotojen 
mukaan ja varustaa joko 
selkäosan pehmusteella
tai sivutuilla. 
•  Läpinäkyvässä pöytäle-
vyssä on otetanko, joka 
mahdollistaa erilaisia ote-
mahdollisuuksia ja asen-
toratkaisuja.
• Laaja lisävarustevalikoima

Valmistusmaa: Ruotsi

Tekniset tiedot
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|  Azalea
  Minor

Tekniset tiedot

Edullinen comfort-pyörä-
tuoli kokoonpano erityi-
sesti sairaala-, lainaamo-
ja laitoskäyttöön

• Laadukas Rea Clematis 
   runko  
• Comfort Lite 
   selkäosa
• Vakiona konepestävä   
   Mistral istuintyyny
• Vakiona umpikumirenkaat
   24’ kelaus- ja 
   8 x 2’’ tukipyörät 
• Rumpujarrut
• 3 kokoa: istuinleveydet  
  39, 44, 49 cm
• 34 kg

Valmistusmaa: Ruotsi

 
|  Clematis
  Comfort Lite

Invacare ® 

REA ®

7ºISO 7176-1921,5 kg125 kg34 kg

39, 44 tai 49 cm 42-48 cm 40-45 cm 60  cm 23-34 cm 1º - 19º 0º - 30º40 - 52 cm

ist.lev. + 21 cm 96 -112 cm 112-148 cm
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Tekniset tiedot

 
|  Dahlia 45Invacare ® 

REA

Rea Dahlia 45° kallistuk-
sella tarjoaa enemmän 
asentovaihtoehtoja ja 
erinomaiset paineen-
tasausominaisuudet 
painehaavariskialtteimmilla 
alueilla. Kallistusmekanis-
min ainutlaatuinen rakenne 
mahdollistaa keveät säädöt, 
joihin tarvitaan vain vähän
lihasvoimaa. Saatavana 
myös 30° kallistuksella. 
•  Pieni kokonaisleveys  
mahtuu kapeista oviaukois-
ta, vie vähän tilaa sisällä
•  Helppo kääntää
kelauspyörät tasapainot-
tavat painopistettä
•  Turvallinen DSS -toimin-
to takaa tuolin vakauden 
kaikissa kallistuskulmissa
•  Helppo käyttää kevyt
ja pehmeä kallistusliike
Valmistusmaa: Ruotsi

Rea Dahlia 390-440/  
440-490/ 490-540

16" (390-490/440-540/ 
490-590 mm)

430 - 500 mm 30° : 330 - 500 mm
45° : 350 - 500 mm

500 - 800 mm
(without seat 

cushion)

250 - 320 mm 330 - 500 mm

ist.lev. + 160 mm (16”)
ist.lev. + 180 mm (24”)

30°: 825 - 1250 mm
45°: 850 - 1250 mm

900 - 1180 mm

30°: –1 - 30°
45°: 0 - 45°

>35kg 1 Max 135 kgRea Dahlia 0° - 30°  Kuljetuspaino  
21/25 kg (ist.lev. 39 cm)

Crash-tested
ISO 7176-19

The Rea Dahlia complies with ISO 7176-19 specifications. Note that special conditions apply 
regarding accessories. For detailed information regarding vehicular transportation and for more pre-
sale information for this wheelchair, please consult the following pages on our website: 
www.invacare-rea.com under Rea wheelchairs/Technical downloads.

Lisävarusteet katso ”Rea Lisävarusteet” -esite.Rea Dahlia 755 mm

Tekniset tiedot
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|  Dahlia 45

Tekniset tiedot

 
UUTUUS 

2017

|  JudittaOrmesa ®

Uuden sukupolven 
comfort-pyörätuoli!
 
Ainutlaatuinen kokonaan  
punottu, thermoplastinen  
naruselkäosa ja -istuin mu-
kautuu lämmön vaikutukses-
ta täysin käyttäjän muotojen 
mukaan ja ehkäisee tehok-
kaasti painehaavojen syntyä.
• Kallistettavat istuin, selkä-
osa, päätuki ja jalkatuet sekä 
korkeussäädettävät käsituet.
• Saksikäsituet aukeavat ko-
konaan ja tuoliin voi siirtyä 
myös sivuttaissuunnasta.
• Hengittävää anti-bakteri-
aalinen päätuki on korkeus-, 
syvyys-, kulma- ja lateraali-
säädettävä
• Saatavana 3 mallia ja 
4 kokoa: 36, 40, 45 ja 50 cm
• Jalkatuet korkeus-, kulma- 
ja extensio-flexio-säädettäviä

Valmistusmaa: Italia

Mitta Koko 36 Koko 40 Koko 45 Koko 50

A Istuinleveys 36 cm 40 cm 45 cm 50 cm

B Istuinsyvyys 40-43-46-49 cm 40-43-46-49 cm 40-43-46-49 cm 40-43-46-49 cm

C Selkäosan leveys 47 cm 47 cm 52 cm 57 cm

D Kokonaisleveys B60 69 cm
B30 62 cm
B12 58 cm

B60 69 cm
B30 62 cm
B12 58 cm

B60 74 cm
B30 67 cm
B12 63 cm

B60 79 cm
B30 72 cm
B12 68 cm

H Istuinkallistus 10°–35° 10°–35° 10°–35° 10°–35°

I Selkäosan kallistus 13°–38° 13°–38° 13°–38° 13°–38°

Paino B60 41 kg
B30 38 kg
B12 35 kg

B60 41 kg
B30 38 kg
B12 35 kg

B60 42 kg
B30 39 kg
B12 36 kg

B60 43 kg
B30 40 kg
B12 37 kg

Max.käyttäjäpaino 100 kg 120 kg 130 kg 140 kg
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Tekniset tiedot

 
|  e-moveDECON®

3995,-
e-Move

alv.0%

Hyödynnä 
kampanja-

tarjous!

Markkinoiden kapeimmat 
moottorikäyttöiset 
kelauksenkeventäjät!

Korvaa tavalliset kelarit 
sähkömoottorilla varuste-
tuilla 24":n kelausrenkailla. 
Leveys vain +1,8 cm/puoli! 
e-move kelauspyörät 
kommunikoivat keskenään 
ajotietokoneen avulla ja 
analysoivat käyttäjän 
kelausvoiman ja säätävät 
kummankin puolen kelaus-
herkkyyden käsivoimien 
mukaisesti. Kelausmatka 
yhdellä latauksella jopa 
42 km!
Valmistusmaa: Ruotsi

UUSI
MALLI!

 6 km/h Vakio-akulla 
18 km
Teho-akulla
42 km

Vakio-akku   
24V x  6,7Ah
Teho-akku   
25V x 11,8 Ah

Kokonaispaino
Vakio-akulla  
17 kg
Teho-akulla
18 kg

150 kg

Moottori 
2 x 24V 110W
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Tekniset tiedot

Kelausapu joystick- ja 
avustajan ohjauksella 

• Moottoroidut kelauksen-
keventäjät 24” kelaus-
pyörillä (tilauksesta 16”,  
20”, 22”, 25” tai 26”)
• Vakiona alumiini-
kelausvanteet
• Kaatumiseste
• Helppo ohjelmoida 
joystickillä
• sis. akut, akkulaturi
ja akkukotelolaukku 
• Akkujen kiinnitys selkä-
osaan tai istuimen alle

Valmistusmaa: Ruotsi

 
|  e-driveDECON ®|  e-move

Markkinoiden kapeimmat 
moottorikäyttöiset 
kelauksenkeventäjät!

Korvaa tavalliset kelarit 
sähkömoottorilla varuste-
tuilla 24":n kelausrenkailla. 
Leveys vain +1,8 cm/puoli! 
e-move kelauspyörät 
kommunikoivat keskenään 
ajotietokoneen avulla ja 
analysoivat käyttäjän 
kelausvoiman ja säätävät 
kummankin puolen kelaus-
herkkyyden käsivoimien 
mukaisesti. Kelausmatka 
yhdellä latauksella jopa 
42 km!
Valmistusmaa: Ruotsi

4995,-
e-Drive

alv.0%

Hyödynnä 
kampanja-

tarjous!

 6 km/h Vakio-akulla 
15 km
Teho-akulla
35 km

Vakio-akku   
24Vx6,7Ah
Teho-akku   
25Vx11,8 Ah

Kokonaispaino
Vakio-akulla  
16 kg
Teho-akulla
17,5 kg

125 kg
HD 150 kg

Moottori 
2 x 24V 120W
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Tekniset tiedot

 
|  EasywheelDECON®

Onko pyörätuolin kelaus 
ja esteiden ylitys vaikeaa? 
Eikö omat käsivoimat 
enää riitä?

DECON Easywheel kelauk-
senkeventäjät keventävät 
kelausvastusta kun omat 
voimat eivät riitä.

• Lisää pyörätuolin  
leveyttä vain 1 cm!
• Rengaskoot vakio 24”
tilauksesta 20” ja 22” 
• QR-pikakiinnitysakseleissa 
5 eri kiinnityskohtaa
• Saatavana paljon erilaisia 
kelausvanteita
• Toimitukseen kuuluu  
tyylikkäät vannesuojat

Valmistusmaa: Ruotsi

Rengaskoko  24”, 20”, 22”
Rengaspaine  6 bar / 600 kPa
Paino   2,865 kg 
Max. käyttäjäpaino  125 kg 
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|  Easywheel

Tekniset tiedot

 
|  AdventusDECON®

DECON Adventus nokka-
pyörä asennetaan pyörä-
tuolin jalkatukeen. 
• Helppo irrotttaa itselukit-
tuvan lukkokahvan avulla. 
• Sopii tuoleihin, joissa on 
yhtenäinen jalkatuki ja jalka-
tuen etu- ja takaputken 
etäisyys on 60-135 mm. 
• Vakiomalli valitaan, kun 
jalkatuki on 25-120 mm  
korkeudella
• Malli extra-korkeussää-
döllä, jossa korkeudensäätö 
on välillä 25-150 mm (3 eri 
säätökorkeutta) valitaan kun 
jalkatuki on yli 120 mm 
korkeudella.
• Kulkee mukavasti mukana 
pyörätuolin selkäosan 
poikkiputkeen asennettavan 
pidikkeen avulla (lisävaruste)

Valmistusmaa: Ruotsi

Vakioväri
Musta

Pituus   480 mm jalkatuen edessä
Korkeus   350 mm lattiatasosta 
Rengaskoko 12”
Rengaspaine 2.5 bar / 240kPa
Paino  2,32 kg  

Tilausvärit Sininen, Punainen, 
Valkoinen, Hopea, Titaniumharmaa 
hiekkapuhallettu harmaa ja
hiekkapuhallettu musta



24

Tekniset tiedot

SmartDrive MX2 on 
ainutlaatuinen sähköinen 
kevyt mukana kannettava 
kelausapu.
• Ajomatka on yhdellä 
latauksella noin 20 km
•  Helppokäyttöinen: 
Työnnä vain kelausvanteista 
käynnistääksesi, - jarruta 
pysäyttääksesi. Liikkuaksesi 
hitaasti, - työnnä kelausvan-
teista varovasti. Lisätäksesi 
vauhtia, - työnnä nopeam-
min.
• Sopii myös kokoontaitet-
tavaan pyörätuoliin, asennus 
lisävarusteena saatavan 
adapterin avulla 
• SmartDriveä voidaan 
ohjata myös älykkäällä  
Push Tracker -rannekkeella 
napauttamalla ranneketta 
esim. kelausvanteisiin.
Valmistusmaa: USA

 
|  SmartDriveMAX Mobility ®

UUTUUS 

2017

Moottori    36V 250W
Akku    Lithium-Ion
Nopeus (tasamaa)   n. 0-6 km/h
Nopeus (4º kallistus) n. 0-6 km/h
Paino    6,1 kg
Kelauspyörien koot 22”, 24”, 25”, 26”
Ajomatka   n. 19,8 km  
    (EN12184)
Max. käyttäjäpaino 150 kg

Laturi   
Kapasiteetti  100-240V AC,   
   50/60Hz, 1,8A max
Latausaika   Smart Drive 3 h, 
   ranneke 2,5 h
PushTracker
Patteri    Lithium-Ion
Nimellinen käyttöjännite 3,7 V
Sähkövaraus   180 mA-h
Langaton taajuus   2,4 GHz  
   (2,4000 - 2,4835 GHz)
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Tekniset tiedot

 
|  Spinergy 
  ZX-1

Spinergy®

UUTUUS 

2017

Spinergy ZX-1 on uusi 
vallankumouksellinen 
lisävoimalaite liikkuvaan 
elämäntapaan
•  Helppokäyttöinen: Avaa 
ZX-1:n kiinnityshampaat, 
peruuta tuoli ZX-1:n väliin, 
kiinnitä ZX-1 pyörätuolin 
runkoputkeen 
• Kaikki ohjaustoiminnot 
helppokäyttöisestä joy-
stickistä ohjaamalla.
•  Frogleg®-haarukat ja 
kaatumisenestomekanismi 
takaa turvallisen telakoinnin
• Sopii pyörätuoleihin,  
joissa vaakatasoinen 
camber-putki
• Lisävarusteena saatavana
kuljetuslaatikko, offroad-
renkaat, erilaisia joystickejä 
ja käsitukien pidennykset
Valmistusmaa: USA

|  SmartDrive

6,4 km/h Lyijy-akuilla 
8,5 km
Lithium-akuilla
14,5 km

Akut 
2 x 12 V / 15Ah

Paino 29 kg
Lyijy-akuilla  
37 kg
Lithium-akuilla
34 kg

113 kg

Moottori 
2 x 24V 320 W
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 |  ColibriInvacare ®

Värikästä, vaivatonta ja 
turvallista ajoa!

Invacare® Colibri on 
tyylikäs, värikäs, kevyt ja 
yksinkertainen micro-
kokoluokan sähkömopo 
käyttäjille, jotka halua-
vat viettää itsenäistä 
elämää. 
Ainutlaatuisen patentoi-
dun Invacare LiteLock™ 
-lukitusjärjestelmän 
ansiosta mopon voi hel-
posti purkaa osiin ilman 
työkaluja. Osina mopo 
mahtuu lähes minkä ta-
hansa auton tavaratilaan. 
Pienen kokonsa ansiosta 
Colibrilla on helppo liik-
kua kapeissa ja ahtaissa 
tiloissa. 

Valmistusmaa: Ranska

Tekniset tiedot
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Tekniset tiedot

 
|  Orion MetroInvacare ®

UUTUUS 

2017

|  Colibri

3-pyöräinen 
 

4-pyöräinen

510 mm 
 

510 mm

Comfort ja Delux e: 
470 mm  

Premium:  460 mm

Comfort ja Deluxe: 
470 mm  

Premium:  460 mm

Min. 440 mm  
Max. 510 mm 

Min. 440 mm 
Max. 510 mm

Comfort: 500 mm  
Deluxe: 490 mm  

Premium:  630 mm 

Comfort: 500 mm  
Deluxe: 490 mm  

Premium:  630 mm 

660 mm  
 

660 mm

1240 mm  
 

1270 mm 

103 kg  
 

110 kg

52 kg  

57 kg

136 kg 

136 kg

2 x 12 V/50 Ah 
(C20) AGM

2 x 12 V/50 Ah 
(C20) AGM

2250 mm  

260 0mm 

80 mm  

80 mm

78 mm  

78 mm

6°  

6°

54 km

54 km

10 km/h

6 / 10 km/h

kg

Istuinleveys Istuinsyvyys Istuinkorkeus Selkäosan korkeus Kokonaisleveys Paino

Painavin osa Max.käyttäjäpaino Akkukapasiteetti Kääntösäde
Max 

esteenylityskyky   Maavara

Ajomatka

Nopeus Moottorinteho  Kallistus

  Kokonaispituus

Nautitko tavata ystäviäsi 
ravintoloissa ja käydä 
vaikka shoppailemassa? 

Invacare® Orion Metro 
antaa vapauden ajaa joka 
paikkaan huoletta - lähelle 
tai vähän kauemmaksikin.
Uusi tyylikäs ja ergonomi-
nen design.
Orion Metro:n uudet 
toiminnallisuudet on suun-
niteltu sekä vanhojen että 
uusien mopojen käyttäjien 
tarpeet huomioon ottaen. 
Tuloksena syntyi lukuisilla 
käyttäjäystävällisillä omi-
naisuuksilla varustettu, 
turvallinen ja helppokäyttöi-
nen ajopeli. 
Orion Metro on täydel-
linen yhdistelmä muka-
vuutta, turvallisuutta ja 
luotettavuutta!

Valmistusmaa: Ranska
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|  Mini CrosserMedema ®

Tekniset tiedot

Istuinleveys Istuinsyvyys Istuinkorkeus Selkäosan korkeus Kokonaisleveys Paino

Max.käyttäjäpaino Akkukapasiteetti Kääntösäde
Max 

esteenylityskyky   Maavara

Ajomatka

Nopeus  Kallistus

  Kokonaispituus

Laadukas, pohjoismaisiin 
olosuhteisiin suunniteltu
Mini Crosser soveltuu erin-
omaisesti Suomen sääolo- 
suhteisiin. 
• Taloudellinen ja vahva 
moottori
• 70 km yhdellä latauksella
• Ainutlaatuinen säädettävä 
jousitus
• Vakiona Ergo-stuin
• Saatavana 3- ja 4-pyöräi-
nen malli sekä 4-pyöräinen 
HD-malli.  
• Tilauksesta lasten malli, 
M2-mallit ajotietokoneella 
sekä ohjauspylväätön malli 
Joystick-ohjauksella
• Portaaton istuinsyvyyden 
säätö selkäosaa siirtämällä
• Sähkösäätöinen istuin 
lisävarusteena

Valmistusmaa: Tanska

34 - 75 cm
HD 50-70 cm

32- 55 cm     69 cm 48 cm      68 cm   134 / 140 cm 115 /124 kg
151 kg / 168 kg

(akuilla)

70 km

175 kg  
HD 250 kg

75 Ah / 110 Ah 345 cm / 
172,5 cm

12 cm 11 cm 10º /  15º 10/13/15 km/h
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|  Mini Crosser

Tekniset tiedot

 
|  Kite LiNX

UUSI
MALLI 

2017

Invacare ®

LiNX on uusi ohjausjärjes-
telmä, joka oppii ajan mit-
taan käyttäjän ajotavat ja 
mahdollistaa käyttäjille uu-
denlaisen ajokokemuksen.

LiNXin yksinkertaisesti 
älykäs Simply Smart -tek-
niikka sisältää ohjelmointi- 
ja ylläpitopäivityksiä, jotka 
voidaan tehdä langattomasti 
ja reaaliajassa, mikä helpot-
taa huoltopalvelua. 

Helppokäyttöisten tilastotie-
tojen ja diagnostiikkatietojen 
ansiosta LiNX mahdollistaa 
ammattilaisille täydellisen 
näkyvyyden tuotteen käyttö- 
ja vikahistoriaan. 
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Uusi Low Rider
istuinjärjestelmä: 
 
• Saatavana 2 eri istuinkor-
keutta: 40,3 cm hissin kanssa 
ja 42 cm hissin kanssa.  Jos 
valitaan istuinkorkeus 40,3 cm, 
akkujen koko on 60 Ah ja 42 
cm korkeudessa 74 Ah akut.
• Kokonaisleveys vain 65 cm
• Leveys- ja syvyyssäädettävä, 
jatkettava Modulite™-istuin-
alusta
• Ultra Rail -liukukanava, 
jota voidaan käyttää helpot-
tamaan esim. lantionhihnan  
ja lonkatukien, asentamista.
• Moottoroidut LNX- ja 
Pivot Plus jalkatuet takaavat 
tasaisen liikkeen niveltyvällä 
alustalla.
• Optiona myös uudella 
LiNX-ohjausjärjestelmällä

Valmistusmaa: Ranska

 
UUTUUS 

2017

TDX SP2Invacare ®

      Low Rider

Tekniset tiedot

38-55 cm
Low Rider

Low Rider

Low Rider

Low Rider

41-51 cm    40,3 cm / 42 cm 56 cm 23-40 cm 27-47 cm 0º-30º

90º-120º 103 cm 110 cm 80 cm 65 cm 160 kg 60 Ah / 74 Ah

77 cm 75 mm 9º / 16º 340 W 39 km 172 kg8 km/h
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Uusi UltraLowMaxx 
istuinjärjestelmä: 
 
• Kallistus 170º
• Hissi +30 cm
• Kokonaisleveys vain 65 cm
• Leveys- ja syvyyssäädet-
tävä, jatkettava Modulite™ 
-istuinalusta
• Kokonaisleveys vain 65 cm
• Ultra Rail -liukukanava, 
jota voidaan käyttää hel-
pottamaan esim. lantio-
hihnan ja lonkatukien, 
asentamista.
• Moottoroidut LNX- ja Pivot 
Plus jalkatuet 
takaavat tasaisen liikkeen 
niveltyvällä alustalla.
• Optiona myös uudella 
LiNX-ohjausjärjestelmällä

Valmistusmaa: Ranska

 
UUSI
MALLI 

2017

TDX SP2Invacare ®

UltraLowMaxx

Tekniset tiedot

TDX SP2
      Low Rider



32

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Vahva isojen ihmisten 
sähkäri, joka ei jätä pulaan

• Storm4 Max on vahvistet-
tu Storm4 leveällä Max-
istuimella: istuinleveys 
49-61 cm.
• Max.käyttäjäpaino 220 kg
• Vahvistetut käsituet
voidaan asentaa useaan 
asentoon sekä säätää 
leveyssuunnassa
• Yhtenäinen, ylöskääntyvä 
jalkalauta tukee jalkojen eri 
asentoja. Se on tarpeeksi 
vahva, jotta käyttäjä voi 
ponnistaa itsensä tuoliin 
tai tehdä jaloilla paineen- 
tasausliikkeitä.
• Extra leveät, vahvistetut 
pohjetuet ovat yksilöllisesti 
kulma- ja syvyyssäädettävät.

Valmistusmaa: Ranska

 
|  Storm4 
  MAX

Invacare ®

Storm4 Max 490 - 610 mm 1 560, 595,  
630 mm 2

480, 510 mm 0 - 25°570 mm 3,4,   
630 mm 4

630 mm 7

1390 mm

220 kg

 
Istuinleveys

 
Istuinsyvyys Istuinkorkeus Selkäosan kulmaSelkäosan korkeus

Kokonaisleveys

 Pituus sis.jalkatuet

Max.käyttäjäpainoEsteenylityskykyKääntöhalkaisija Kallistu s Ajomatka

2080 mm3 50W6°(10,5 %)60 mmu p to 31 km 8 6 km/h

NopeusMoottorikapasiteetti

Storm4 Max

0°- 15° 5,
0°- 9° 6

360 - 480 mm

IstuinkulmaJalkatuen pituus



33

 
|  Four-X  
  Urban

Chasswheel ®

Tekniset tiedot

Runko- 

takuu
10 v.

|  Storm4 
  MAX

Vahvaa nelivetovoimaa
suomalaisiin ulko- 
olosuhteisiin!

• Urban on taajamiin suunni-
   teltu kapeampi ja lyhyempi
   Four-X malli (62 x 92 cm)
• Ainutlaatuinen 4-pyöräveto,   
   4-pyöräohjaus ja 4-pyörä-
   jousitus: ajo jopa maas-
   tossa tasaisen varmaa.
• Patentoitu joustorunko 
   takaa, että kaikki 4 pyörää  
   ovat kokoajan maassa
• Rungolla 10 vuoden takuu
• Joustava ja kääntyvä etu- 
   ja taka-akseli mahdollista-
   vat pienen kääntösäteen
• Vakiovarusteena koti-
   mainen Saver-istuin ja  
   yhtenäinen jalkalauta

Valmistusmaa: Suomi

135 / 150 kg
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Dolomite ®D |  Soprano

650 mm 760 mm 790 - 990 mm450 mm 620 mm 10 kg260 mm450 mm 160 kg 330 mm

DOLOMITE SOPRANO 
• isopyöräinen (260 mm), tukeva ja vakaa rollaattori
• soveltuu erityisen hyvin ulkokäyttöön,  
    myös päällystämättömille teille. 
• Kestävät, runkoon ingeroidut jarrut
• Pysyy pystyssä kokoontaitettuna
• Eteenpäin suunnatut käsikahvat
• Istuimen voi nostaa pystyyn, joka antaa lisää  
   kävelytilaa jaloille. 
• Sopii hyvin myös isommillekin käyttäjille:  
   maksimikuormitus 160 kg istuinkorkeus 62 cm
• Väri: shampanja
• erittäin laaja lisävarustevalikoima

Valmistusmaa: Ruotsi

Dolomite ®D |  Melody

DOLOMITE MELODY 
• 3 kokoa
• Kevyt, vaikka runko on valmistettu teräksestä 
• Helpot selkeät ja turvalliset säätötoiminnot
• Kestävät, runkoon ingeroidut jarrut
• Pysyy pystyssä kokoontaitettuna
• Eteenpäin suunnatut käsikahvat
• Istuimen voi nostaa pystyyn, joka antaa lisää  
   kävelytilaa jaloille. 
• Väri: shampanja
• erittäin laaja lisävarustevalikoima

Valmistusmaa: Ruotsi
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DOLOMITE FUTURA 
• 4 kokoa
• erittäin laajat säätöalueet 
• erittäin laaja lisävarustevalikoima

DOLOMITE FUTURA HP-työntökahvoilla
on suunniteltu erityisesti yksikätiseen käyttöön esi-
merkiksi halvauspotilaille.  
Ilmoita rollaattorin koko tilatessasi HP työntökahvat.
FUTURA HP oikea: yhdenkädenjarru vasemmalla
FUTURA HP vasen: yhdenkädenjarru oikealla

Valmistusmaa: Ruotsi

|  Jazz 610Dolomite ®D

|  Futura HPDolomite ®D|  Melody

DOLOMITE JAZZ 610 ja 510
• 2 kokoa 
• innovatiivinen ja kevyt kokoontaitettava runko antaa käve-
   lytilaa ja mahdollistaa myös säilytyksen pienessä tilassa.
• Korkeussäädettävissä työntökahvoissa selkeät merkinnät
• Muistitoiminnon avulla korkeudensäätö palautuu oikealla 
   korkeudelle avattaessa. 
• Käsikahvojen anatominen muotoilu vähentää  
   paineentunnetta.
• Moderni ulkonäkö sopii monenlaisille ihmisille. 
• Moderni, antrasiittirunko harmailla muoviosilla 
• Rungon sisään integroidut jarruvaijerit
• Pehmustettu istuin ja etukori
• Laaja lisävarustevalikoima

Valmistusmaa: Ruotsi
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Tekniset tiedot

Step Up kävelypöydät 
on suunniteltu antamaan 
mahdollisimman laajan 
kävelytilan jaloille. 

• Edestä korotettu runko 
antaa enemmän tilaa 
pidemmille askelille. 
Myös rungon sivuilla on 
hyvin tilaa leveyssuunnassa.
• 3 eri leveyttä ja mallia:
- manuaalinen kork.säätö
- hydraulinen
- sähkökäyttöinen
• Ergonomisesti leveys- 
ja syvyyssäädettävät 
käsikahvat ja käsivarsituet, 
vähentävät painetta  
käsivarsissa ja pitävät kädet 
25º kulmassa. 
• Saatavana myös käyttäjä-
jarrulla sekä hemijarrulla
Valmistusmaa: Ruotsi

|  Step UpDolomite ®D
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Front drive PT:  
vartalo- ja lantiotuki

Front drive PA:  
lantiotuki ja kyynärtuet

Posterior SA:  
lantiotuki, kyynärtuet ja 
taittoistuin

Vaihtoehdot

Grillo-kävelytelineet ovat 
suunniteltu lasten, nuorten 
ja aikuisten kävelyn harjoit-
teluun ja tuentaan. 
 
• Patentoitu korkeuden 
säätöjärjestelmä
• Monipuoliset säätömah-
dollisuudet
• Helppo taittaa kasaan ja 
kuljettaa mukana
• 8 mallia: 2 edessä työn-
nettävää, 5 posteriormallia 
ja Grillo Mini
• Koot Pieni S (1-2), medi-
um M (3-4) ja iso L (5) 
sekä Grillo Mini (0) 
• Kattava valikoima  
lisävarusteita
Valmistusmaa: Italia

 
|  GrilloOrmesa ®

Posterior PT:  
vartalo- ja lantiotuki,
käsikahvat ja valjaat

Posterior PA:  
lantiotuki, kyynärtuet
ja valjaat

Posterior S:  
lantiotuki ja käsikahvat

Grillo Mini:  
pöytälevy, lantiotuki,  
ohjaustanko ja valjaat 

Posterior P:  
lantiotuki, käsikahvat  
ja valjaat

|  Step Up
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Tekniset tiedot

 
|  Standy 
  Electro Wing+

Ormesa ®

UUTUUS 

2018

Standy Electro Wing+ 
aikuisten seisomatelineen 
jalustan saa leveämmäksi. 

Verkkovirralla toimiva 
Standy Electro Wing+ 
-seisomateline mahdollistaa 
sähköavusteisen nousun 
seisoma-asentoon suoraan 
pyörätuolista. 
• Säädettävät kantapidik-
keet, polvituet ja pöytälevy.
• 4 erilaista nostovyötä: 
- Standardi (24 x 85 cm)
- Standardi lantiotuella
- Leveämpi (25 x 103 cm)
- Leveämpi lantiotuella
•  Lisävarusteena jalan-
pidikeremmit, lantiotuki ja 
selkä-hartia-päätuki

Valmistusmaa: Italia

Mitta Standy Electro Wing+

A Kokonaisleveys 80 cm

B Jalustan ja pöytälevyn leveys 75 cm

C Leveys käsitukien välissä 59 cm

D Leveys polvitukien välissä 19-49 cm

E Leveys kantapidikkeiden välissä 27 / 35 cm

F Kokonaissyvyys 103-113 cm

G Jalustan syvyys 103 cm

H Pöytälevyn syvyys 60 cm

I Polvitukien syvyys 0-17 cm

J Kantapidikkeiden syvyys 0-22,5 cm

K Pöytälevyn korkeus 95 - 124 cm

L Käsitukien korkeus 89 - 108 cm

M Lantiotuen korkeus 70 - 104 cm

N Polvitukien korkeus 42 - 60 cm

Paino 62 kg

Max.käyttäjäpaino 120 kg
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Mini Standy DJ seisoma-
telineen patentoidun audio-
järjestelmän värähtely 
tuntuu seisomatelineen 
rungossa ja muissa osissa. 
Tämä antaa lapselle 
aistikokemuksen, joka 
stimuloi ja parantaa vuoro-
vaikutusta ympäristön 
kanssa. 
Mini Standy DJ:n tarkoituk-
sena on tehdä terapiasta 
viihdyttävää, jotta lapsen 
huomio ja motivaatio 
kohdistuvat terapiaharjoi-
tusten tekemiseen.
• Tehostaa liikettä
• Parantaa motivaatiota
• Viihdyttävä ja stimuloiva
• Saatavana olevat peli- 
sovellukset voi ladata  
ormesa.com verkkosivuilta

Valmistusmaa: Italia

 
|  Mini Standy 
  DJ

Ormesa ®|  Standy 
  Electro Wing+

UUTUUS 

2017

Tekniset tiedot

Download      

Free APPS!

Mitta Koko 1 Koko 2 Koko 3

A Leveys 60 cm 65 cm 68 cm

B Jalustan syvyys 66 cm 70 cm 73 cm

C Kokonaissyvyys 76 - 86 cm 78 - 88 cm 80 - 90 cm

D Pöytälevyn korkeus 49 - 73 cm 64 - 88 cm 75 - 100 cm

E Lantiotuen korkeus 44 - 56 cm 55 - 68 cm 65 - 85 cm

F Polvitukien korkeus 14 - 26 cm 14 - 36 cm 14 - 42 cm

G Rinnan ympärys 60 cm 65 cm 70 cm

Paino 22,6 kg 25,6 kg 28,5 kg

Max.käyttäjäpaino 35 kg 45 kg 55 kg

Käyttäjän pituus 75 - 105 cm 100 - 120 cm 115 - 150 cm

Alustaan on integroitu paneeli, 
jonka kautta Mini Standy DJ 
muuntaa video- ja äänisignaalit 
värähtelyksi. Musiikin värinä 
leviää runkoon, alustaan, 
polvityynyihin ja pöytälevyyn, 
joka voimistaa aistikokemusta.
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Tekniset tiedot

 
|  BugOrmesa ®

Bug-rattaissa on puhkea-
mattomat pyörät, rumpu-
jarrut, helppokäyttöiset 
lukkomekanismit ja iskunvai-
mentimet. Rattaiden istui-
men leveyttä ja syvyyttä 
sekä selkänojan korkeutta 
voi säätää.
• 3 eri alustavaihtoehtoa: 
-  4-pyöräinen 
-  3-pyöräinen juoksuratas 
-  sisäalusta
• 2 kokoa (1-2 ja 3-4)
• 4 väriä: sininen, keltainen, 
pinkki ja oranssi
• Hengittävä ja palosuojattu 
istuinverhoilu
•  Istuimen kallistus 40º 
ja korkeus-, leveys ja syvyys-
säätö 10 cm
• Kulma- ja korkeussäädet-
tävä työntökahva
• Kattava valikoima  
lisävarusteita
Valmistusmaa: Italia
 

Mitta Koko 1-2 Koko 3-4

A Istuinleveys 20-30 cm 25-36 cm

B Selkäosan korkeus 52-62 cm 60-75 cm

C Istuimen kok.leveys 37 cm 44 cm

D Istuinkorkeus 52 cm 55 cm

E Istuinsyvyys 20-30 cm 30-40 cm

F Jalkatuen korkeus 14-30 cm 30-40 cm

G Jalkatuen kulma 0º-35º 5º-30º

H Kokonaiskorkeus 101-111 cm 113-127 cm

I   Kokonaisleveys 57 cm 62 cm

J Työntökahvan kulma 35º 40º

Paino 18 kg 22 kg

Max.käyttäjäpaino 35 kg 45 kg
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Tekniset tiedot

Scanbeta lastensängyn 
mittasuhteet on suunniteltu 
erityisesti 3-12-vuotiaille
• 3 eri kokoa
• Vakiona lukitustoiminnolla   
   varustettu käsiohjain
• 4 sivulaitavaihtoehtoa: 
- alaslaskettavat
- Perspex-plexisivulaidat
- veräjäsivulaidat
- taitettavat veräjäsivulaidat
• Sivulaidoissa 2 eri  
  lukitusmekanismia
• 4 patja-alustavaihtoehtoa:
- kiinteä 
- moottoroitu selkäosa, 
  kiinteä jalkaosa
- moottoroitu selkäosa ja 
  manuaalinen jalkaosa
- moottoroitu selkä- ja reisi-
  osa ja manuaalinen jalkaosa
• Sivulaitojen pehmuste ja 
  patja lisävarusteena
Valmistusmaa: Ruotsi

 |  ScanbetaInvacare ®|  Bug
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Tekniset tiedot

 
|  Medley Ergo 
  Low

Invacare ®

Medley Ergo Low:n 
extra-matala makuualusta 
antaa maksimiturvallisuuden 
käyttäjille, joilla on riski 
pudota sängystä. 

Mallin voi säätää erittäin 
alas, mikä lisää käyttäjän 
turvallisuutta ja mielen-
rauhaa nukkumaan 
mentäessä. Tarvittaessa 
sänky voidaan nostaa 
hoitotoimenpiteisiin 
sopivalle korkeudelle. 

Matala malli lisää käyttäjän 
itsenäisyyttä, sillä siitä on 
helppo nousta itse pois  
tai mennä sänkyyn. 

Korkeudensäätöalueet 
2161 cm ja  2868 cm.

Valmistusmaa: Ruotsi

Medley Ergo

Medley Ergo  
Low

0 - 70°
Selkäosan
   kulma

0 - 70°

Ulkoleveys: 
1020 mm 
Sisäleveys:
900 mm

Ulkoleveys: 
1020 mm 
Sisäleveys:
900 mm

Ulkopituus: 
2240 mm
Sisäpituus:
2080 mm

Ulkopituus: 
2240 mm
Sisäpituus:
2080 mm

Kork.säätö:
400 - 800 mm/ 
330 - 730 mm

Kork.säätö:
280 - 680 mm/  
210 - 610 mm

Patja-alustan  
mitat:

800-230- 
300-670 mm

800-230- 
300-670 mm

0 - 24°
Reisikulma

0 - 24°
Reisikulma

64 kg

64 kg

kggkgkg

11°
Kallistus: optio 1

11°

0 - 11°
Jalkaosan 
  kulma

0 - 11°
Jalkaosan 
  kulma

Kuormitus 180 kg
Max.käyt.paino 

145 kg

145 kg

1/  Kallistusominaisuutta tulee käyttää 
vain terveydenhuollon ammattilaisten 
valvonnassa

NB/  Tuote ei sovellu alle 12 vuotiaiden 
käyttöön tai henkilöiden, joiden  
kehonpaino vastaa 12 vuotiaan tai 
pienemmän henkilön kokoa. 

Tuotteen painavin 
osa:  

17 kg

 
17 kg

Medley Ergo

Medley Ergo  
Low

Patja-alustan  
mitat: Selkäosan

   kulma

Kallistus: optio 1
Kuormitus 180 kg

Max.käyt.paino 
Tuotteen painavin 

osa: 
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Tekniset tiedot

Suomen myydyimmän 
nostimen isoveli

• Entistä helpompaa  
   liikuteltavuutta Ø125 mm 
   takapyörillä
• Sähköinen hätälasku  
   ja -nosto
• Näkyvä akunvarauksen 
   ilmaisin
• Pehmeä startti ja pysäytys
• Hiljaisempi käyttöääni säh-
   köisen jalastenlevityksen 
   koteloinnin ansiosta.

Valmistusmaa: Ranska

 
|  Birdie PlusInvacare ®

  * mitat 75 mm pyörillä

|  Medley Ergo 
  Low
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|  NostoliinatInvacare ®

Dress toileting High 

S-XL, polyester
Universal High+

S-XL, verkko, polyester tai spacer

Amputee Std

S-XL, polyester

Universal High 

XS-XL polyester, verkko tai spacer

Universal  Std 

S-XL, polyester, verkko tai spacer

Tekniset tiedot

• henkilöille, joilla kehon- 
ja päänhallinta on heikko
• tukee koko vartaloa 
ja päätä

Comfort High 

XS-XL, verkko tai spacer 
• henkilöille, joilla kehon- 
ja päänhallinta on heikko
• tukee koko vartaloa ja 
päätä

• henkilöille, joilla kehon- 
ja päänhallinta on heikko. 
• tukee koko vartaloa 
ja päätä

• henkilöille, joilla kehon- 
ja päänhallinta on hyvä
• tukee koko vartaloa ja 
hartioita

• henkilöille, joilla kehon- 
ja päänhallinta on heikko
• tukee koko vartaloa ja 
päätä

• erityisesti amputoiduille 
henkilöille, joilla kehon- 
ja päänhallinta on hyvä
• tukee vartaloa ja 
hartioita

200 kg**
XL koot 250 kg

95°
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Tekniset tiedot

 
|  Reliant 350Invacare ®

Stand Assist 

S-XL, polyester S-XL, polyester

Reliant 350 Stand Assist
-seisomaannostolaite

Reliant 350 Stand Assist:
• Kompaktin kokoinen  
• Helposti siirreltävä  
• Voidaan käyttää henkilöillä, 
jotka eivät pysty siirtymään 
ilman avustusta, mutta 
jotka pystyvät jonkin verran 
varaamaan painoa omille 
jaloilleen istuinasennosta 
toiseen siirryttäessä. 
• Vahva rakenne
• Turvalliset siirtymiset 
sekä potilaalle että hoita-
jalle. 
• Käytetään Stand assist 
tai Transfer Stand Assist 
-nostoliinan kanssa

Valmistusmaa: Ranska

Transfer Stand Assist • Käytetään seisomaan-
nostolaitteiden kanssa
• henkilöille, joilla kehon- 
ja päänhallinta on hyvä, 
pystyvät hieman varaa-
maan jalkojensa varaan ja 
pitämään kiinni kahvoista 
noston aikana

• Käytetään Reliant 350 
   nostimen kanssa
• Mahdollistaa yksinker-
   taisen istuvan asennon
• henkilöille, joilla kehon- 
ja päänhallinta on hyvä ja 
pystyvät 
pitämään 
kiinni nos-
ton aikana
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|  Ocean 2
  Ocean Vip

Aquatec ®

• Ruostumatonta terästä
•  Säädettävä istuinkorkeus 
ilman työkaluja
• Konepestävä, säädettävä 
selkäosa pikalukituksella
• Ylöskääntyvät käsituet 
• Korkeussäädettävät, irro-
tettavat, sivulle kääntyvät 
jalkatuet 
• Sivulle taittuvat, teks-
turoidut jalkalaudat ja 
kantaremmit 
•  VIP: istuinkallistus (0°- 
35°), kaasujousi ruostuma-
tonta terästä, 3 portainen 
istuinkorkeudensäätö
• Mallit pienet pyörät tai 
24”kelarit, alusastiakiinnik-
keillä tai ilman, pehmeä tai 
vakio istuin hygienia-aukolla
• Kaikki mallit voidaan 
varustaa jälkikäteen 24” 
kelauspyörillä ja/tai XL 
-malliksi (180 kg)
• Runsaasti lisävarusteita!

kggkgkg

Tekniset tiedot

51-61 cm

Ocean 2

Ocean Vip

Ocean 2

Ocean Vip

48 cm

50 cm

56 cm

59,5 cm

90 cm

106 cm

94-107 cm

108,5 -
118,5 cm

0°- 35°

14,5 kg

23,5 kg

150 kg

150 kg
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|  Ocean 2
  Ocean Vip

|  Ocean 
  E-Vip

Aquatec ®

Kuinka hyvin teillä 
otetaan huomioon hoito-
henkilökunnan työhön 
liittyvät tarpeet? 

Aquatec Ocean E-Vip 
sähköisesti kallistettava 
suihku- ja wc-tuoli mah-
dollistaa poikkeuksellisen 
miellyttävät työasennot 
ja työskentelyolosuhteet 
ilman selän taivutteluja ja 
raskasta kuormitusta.
• Ruostumatonta terästä
• Säädettävä istuinkorkeus 
• Vesitiivis ja laitos-
  konepestävä
• Ylöskääntyvät käsituet 
• Korkeussäädettävät,  
  irrotettavat, sivulle  
  kääntyvät jalkatuet 
• Sivulle taittuvat, teks-tu-
   roidut jalkalaudat ja  
   kantaremmit 
• Runsaasti lisävarusteita!

Tekniset tiedot

Aquatec  
Ocean E-Vip

50 - 105 cm 45 cm 73 cm 101 cm 107 cm – 162 cm 
 ( ilman päätukea )

39 kg 150 kg

kggkgkg

0° - 35°Aquatec  
Ocean E-Vip
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|  IirisCamp ®

13 kokoa*
36 x 40 cm-
51 x 45 cm

Korkeudet 
5 cm tai 7 cm

Pesu 60ºalk. 0,6 kg

60

150 kg

• Viskoelastinen, kevyt, edullinen perusistuintyyny
• Korkealaatuinen vaahtomuovi-memoryfoam yhdistelmä
• Keskisuuren painehaavariskin omaaville käyttäjille 

• Kosteutta läpäisemätön, hengittävä, neljään suuntaan venyvä ja  
   konepestävä inkontinenssipäällinen, jossa on luistamaton pohja,  
   kantokahva ja tarrakiinnikkeet. 

• Kaksi paksuutta 5 cm tai 7 cm
• 13 kokoa. *Saatavana tilauksesta myös erikoiskokoja. 

|  StileoAquatec ®

Aquatec® Stileo imukuppikahvat ovat tarkoitettu 
liikkumisen avuksi kylpyhuoneeseen.Tukikahvoissa 
on pitävä imukuppikiinnitys, joten kahva on helppo 
asentaa ilman työkaluja suoraan kaakeliin tai muulle 
tasaiselle pinnalle. Sopii sekä lyhytaikaiseen käyttöön 
tai pysyväksi ratkaisuksi. Ergonomisesti muotoiltu ja 
strukturoitu pinta antaa pitävän otteen. 2 kokoa.

• Pituus (A) 400 mm ja 500 mm. 
• Leveys (B) 35 mm
• Korkeus (C) 75 mm
• Kokonaispituus (D) 450 mm ja 550 mm 
• Kokonaisleveys (E) 100 mm
• Imukuppi Ø 93 mm
• Paino 0,5 kg ja 0,6 kg
• Väri valkoinen sinisen tehostevärein

(B)

(C)

(D)

(E)

(A)
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|  LibraMatrX ®

|  Lite ViscoFlo-tech ®|  Iiris

Lite Visco on korkeatiheyksi-
nen, käyttäjän muotojen 
mukaan lämpömuovautuva, 
matalaprofiilinen tyyny, joka 
tarjoaa erinomaisen muka-
vuuden ja samalla keventää 
painetta. 
Sopii käytettäväksi sekä 
tuolissa että pyörätuolissa 
ja mahdollistaa sivuilta 
siirtymiset.

Nesteitä läpäisemätön
päällinen
Kahteen suuntaan joustava, 
kosteuden läpäisevä ja hen-
gittävä päällinen,  liukumaton 
pohjamateriaali

Matrx Flo-tech™ 
Lite Visco             61 kokoa        7,8 cm                    1,26 kg                     100 kg                        80º

RoHS2

compliant

REACH
Compliant

2

1

27 kokoa
36 x 31 cm- 
56 x 56 cm

• Edistyksellinen design yhdistää foam- ja geelirakenteen ja antaa  
   korkeimman tason suojauksen hankausta ja ihoärsytystä vastaan
   sekä parhaat säädeltävyydet yksilöllisiin istuma-asentoihin. 
• Kaksikerroksisuus vähentää hankausta ja painetta.
• Tukee ja tasapainottaa lantiota
• Viisto Waterfall etureuna helpottaa hamstringlihasten kireyttä ja 
   helpottaa seisomaan nousuja ja siirtymisiä.
• Kaareutuva tyynyn takaosa: maximaalinen istuinpinta-ala täyttää 
   aukon tyynyn ja selkäosan välissä. 
• Takaosan leikkaus keventää häntäluun alueen painetta.
• 11 vaihtoehtoa täytevaihtoehdoiksi 
• Kevyt ja huoltovapaa
• 27 kokoa

• Viskoelastinen, kevyt, edullinen perusistuintyyny
• Korkealaatuinen vaahtomuovi-memoryfoam yhdistelmä
• Keskisuuren painehaavariskin omaaville käyttäjille 

• Kosteutta läpäisemätön, hengittävä, neljään suuntaan venyvä ja  
   konepestävä inkontinenssipäällinen, jossa on luistamaton pohja,  
   kantokahva ja tarrakiinnikkeet. 

• Kaksi paksuutta 5 cm tai 7 cm
• 13 kokoa. *Saatavana tilauksesta myös erikoiskokoja. 

|  Stileo
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|  AdjusterVicair ®

Vicair tarjoaa innovatiivisen lähestymistavan istuinasennon ja 
vartalon tuentaan: Jokainen istuintyyny, selkäosa ja patja koostuu 
sadoista SmartCells™-soluista, jotka ovat pieniä ilmatäytteisiä, 
pyramidin muotoisia soluja, jotka on jaettu istumisen kannalta 
strategisesti merkittäviin ”osastoihin” tuotteen sisällä.

Vicair Academy Adjuster tarjoaa korkealuokkaista paineen  
vähennystä sekä mahdollisuuden yksilöllisiin ratkaisuihin myös  
asiakkailla, joilla on hankalia funktionaalisia ja/tai anatomisia  
vartalon epäsymmetrioita. Tyyny koostuu viidestä osasta,  
joiden jokaisen solujen tiheyttä voi säätää. 
 
Valmistusmaa: Hollanti

242 kokoa*
10 varastokokoa
35x40-50x50 cm

Korkeus 
6 ja 10 cm

Päällinen 60º
Pehmuste ja 
SmartCells 
käsinpesu

alk. 0,4-1,2 kg

60

250 kg
* Tilauksesta myös
    erikoiskokoja

SmartCells™

|  Liberty & Liberty Profile

10 varastokokoa
35x40-50x50 cm

Paksuus 
8 cm

Päällinen 60º
SmartCells 
käsinpesu

  alk. 350 g

60

250 kg

Vicair Liberty on erittäin kevyt ilmatäytteinen istuintyyny matalan ja 
keskisuuren painehaavariskin potilaille. Libertyssä on ilmaventtiili, joka 
automaattisesti mukauttaa tyynyn paineen käyttäjän kehonpainon ja 
muotojen mukaiseksi. Helppo puhdistaa ja desinfioida. Paino 350 g. 
Paksuus 8 cm. 

Liberty Profilessa on integroitu vaahtopohja, johon on leikattu puoli-
ympyrä istuinluiden kohdalla. SmartCells ja vaahtotuki tukevat lantion 
asentoa ja tarjoavat paineen kevennyksen IT-Coccyx -alueelle. Toinen 
venttiili mahdollistaa entistä paremman sovittamisen kehon muo-
tojen mukaiseksi. Helppo puhdistaa ja  desinfioida. Paksuus 8 cm. 
Myös Profile on suunniteltu matalan tai keskisuuren painehaavariskin 
potilaille. 
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|  Adjuster

 
|  Painehaavapatjat

• Optimaaliset paineentasaus- ja painehaavojen ennaltaehkäisy- ja hoito-ominaisuudet (taso I-IV).
• Keskimmäisen pehmustekerroksen ja päällisen alhainen kitka 
   minimoi hankausta ja takaa optimaalisen upotuksen.
• Tehokas kivunlievitys
• Sopii erityisen hyvin liikkumattomille käyttäjille
• 36 dynaamisilla SmartCell- soluilla täytettyä “osastoa”
• Tuplalenkit kaikissa kulmissa - helppo kiinnitys sänkyyn
• Nesteitä läpäisemätön päällinen, konepesu 95º

INDIKAATIOT: Painehaavojen hoito (taso I-IV), reumatismi, 
palovammat, terminaalihoito, spastisuus, kyfoosi, 
kivun lievitys
KOOT:  80, 90, 105 ja 120 x 200 cm. 
Lisäksi saatavana lasten koko 68 x 140 cm.
 
Valmistusmaa: Hollanti

800 / 900 / 1050 /  
1200 mm

2000 mm 140 mm 8 / 9 kg

kggkgkg

250 kg Päällinen 95 º
SmartCells
käsinpesu

Vicair ®

     36-60 cm Päällinen 60º
SmartCells 
käsinpesu

    1,3 kg 150 kg

• Korkean riskin paineentasaus ja paine-
   haavojen ennaltaehkäisyominaisuudet
• Kevennys selkärangan alueella
• Helppo säätää käyttäjän istuessa SmartCell™ 
   soluja lisäämällä tai poistamalla
• Voidaan käyttää kokoontaitettavissa pyörä-
   tuoleissa, joissa on säädettävä istuinsyvyys 
• Päätukityyny lisävarusteena
• Neuromuskulaariset sairaudet, Skolioosi,  
   Kyfoosi, Lordoosi, Gibbus, Quadriplegia,  
   kivun lievitys
Valmistusmaa: Hollanti

|  MultifunctionalVicair ®
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     35x50 cm -
     50x60 cm
     10 cm välein

Päällinen 60º
Pehmuste 
käsinpesu

    alk. 1,3 kg 150 kg

Vitalbase Stabil on selän 
keskilinjaa hyvin tukeva tar-
rasäädettävä selkäosa, jonka 
sivuissa on hyvä tuenta. 
Vitalbase Super Stabil 
stabiloi selkää keskilinjaan 
erittäin voimakkaasti ja siinä 
on myös voimakkaampi 
sivuttaistuenta.
• Sivutuen korkeus 17 cm
• Vahvistetut kovikkeet 
sivuissa.  
• Säädettävä tarrakiinnittei-
nen lannerangantuki 
• Korkeudet 48 ja 60 cm.  
• Leveydet: 35/40/45/50/55 
• Päällinen hengittävä 
3D-kangas. Saatavana 
myös nesteitä läpäisemät-
tömällä Techma-flex 
ja lämpöä säätelevällä 
ClimaTherm-päällisillä sekä 
varapäälliset.
Valmistusmaa: Norja

|  Stabil & 
  Super Stabil

Vitalbase ®

Tekniset tiedot
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|  Stabil & 
  Super Stabil

|  SelkäosatMatrX ®

Elite Back

Elite Deep
Back

PB Back

PB Deep 
Back

MX1
Back

Matrxit ovat selän keskilin-
jaa hyvin tukevia selkäosia, 
joiden sivuissa on muotoil-
tu tuenta sekä innovatiivi-
set syvyys-, rotaatio- ja kul-
mansäätömahdollisuudet.
Mukana irrotettavat lisä-
lantiotuet ja hengittävä, 
kosteutta läpäisemätön, 
konepestävä päällinen. 
Elite Back 
• Std sivutuen kork. 8 cm
• 6 std korkeutta
PB Posture Back  
stabiloi voimakkaammin ja 
syvempi sivuttaistuenta.
• Std sivutuen kork. 13 cm
• 3 std korkeutta 
Elite Deep ja PB Deep 
stabiloivat selkää erittäin 
voimakkaasti ja niissä on 
kaikkein syvimmät sivut-
taistuennat 16 ja 18 cm.
MX1 Back 
• hiilikuituselkäosa
• 3 korkeutta

Tilaa töihin 

istuintyynyn ja 

selkäosan

valintaopas!

    Jaossa

    messuilla

       Hae!

Tekniset tiedot
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Tekniset tiedot

Perfecto2 V on taloudel-
linen happirikastin koti-  
ja laitoskäyttöön

• 5-litran kapasiteetti
• Hiljainen (alle 40 dB),  
   aiempaa kevyempi ja   
   pienempi
• Hapen puhtautta valvova  
   SensO2 -teknologia 
• Yksinkertainen käyttää
• Homefill™ -yhteensopiva
• Kestävä, tehokas ja  
   huoltovapaa
• Määräaikaishuoltoväli  
   3 vuotta
• Kosteutusmahdollisuus
• Lasten virtausmittari   
   lisävarusteena

 
|  PerfectO2 VInvacare ®

Perfecto 2 V

Syvyys Leveys Korkeus Paino

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Virtalähde Sähkönkulutus Äänitaso

305 mm 380 mm 585 mm 18.2 kg 230 V, 50 Hz  
(±10%)

320 W < 40dB(A)  
(TÜV certifioitu)

Rikastustaso

87 - 96%

Perfecto 2 V

Paine 
ulostulossa

Hapen 
virtausnopeus Käyttökorkeus ISO Compliant

34.5 kPa ± 10% 0.5 – 5.0 LPM 2500m asti          ISO8359, AMD1

 04
34

Huoltoväli
Ei edellytetä määräaikaishuoltoa 
ensimmäisen 3 vuoden aikana. 
Vain suodattimien vaihto ohjeiden 
mukaisesti. 

SensO2-System

Hapen puhtaus
Enemmän kuin 85%

- vihreä valo -

Normaali

73% ja 85% välillä

- keltainen valo -

Tarkista suodatin ja 
virtaus

alle 73%

- Punainen valo ja
äänimerkki - 

Ota yhteys huoltoon

Turvallisuus ja varoitukset

• Automaattisulake
• SensO2 Hapen puhtauden mittaus
• Kompressorin ylipaineventtiili
• Kompressorin ylikuumenemissuoja 

• Korkean ja matalan sisäisen paineen
hälytys

• Tallentuva vikahistoria
määräaikaishuoltoa varten

• Alhaisen happipitoisuuden hälytys -
merkkiääni
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|  PerfectO2 V
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Patamäenkatu 5
33900 Tampere

+358(0)9 350 76 310 
info@campmobility.fi

Ota yhteyttä!

Asiakaspalvelu: 09 350 76 310
Sähköposti:  info@campmobility.fi
Varaosamyynti:  varaosat@campmobility.fi

Kai Mustalahti
Myynti, sovitus
+358 400 478 220
kai.mustalahti@campmobility.fi

Matti Mikkonen
Myynti, sovitus
+358 400 183 253
matti.mikkonen@campmobility.fi

Kaisu Hyttinen
Myynti, sovitus
+358 400 410 865
kaisu.hyttinen@campmobility.fi

Markku Hyttinen
Myynti, sovitus
+358 40 125 4046
markku.hyttinen@campmobility.fi 

Taina Kosunen
Myynti, sovitus
+358 400 185 078
taina.kosunen@campmobility.fi 

Petteri Tontti
Varaosamyynti
+358 400 723 527
petteri.tontti@campmobility.fi 

Teemu Jokihaara
Huolto
+358 400 408 083
teemu.jokihaara@campmobility.fi


