Activa

- Ideel rehabiliteringskørestol

Alle greb kan placeres efter behov
Dermed er stolen velegnet til hemiplegikere
Benstøtte der kan vippes op under stolen af bruger
Ingen benstøtte der sidder i vejen og den bliver aldrig forlagt
Stropryg, hvis vinkel kan justeres trinløst af bruger
Sikrer optimal tilpasning til brugers ryg
Mulighed for ekstra tilbehør
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Activa er den ideelle kørestol, når brugeren har behov for selv at kunne gå kørestolen frem. Den
lave sæde- højde kombineret med den unikke benstøtte, gør kørslen nem for brugeren.
Benstøtten er midterophængt og kan af brugeren trækkes op under sædet, så den ikke generer
ved gå-aktivitet. Benstøtten er endvidere fastmonteret og kan derfor aldrig blive væk.
Activa er konstrueret med vinkeljusterbar stropryg. Bruger kan selv justere ryggen fra aktiv til
hvileposition. Alle betjeningshåndtag, d.v.s. for rygvinkel, bremse og benstøtte, kan være placeret
enten i højre eller venstre side. Dette sikrer at brugeren altid får en optimal udnyttelse af
kørestolens funktioner.
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Benstøttehåndtag
Brugeren kan via håndtaget vippe benstøtten frem.
Benstøttens vinkel kan trinløst justeres efter behov

Ryggen
Har stropper som let kan indstilles til brugerens
ryg. Højdejusteres nemt efter brugers behov

Greb
Betjenes af bruger til trinløst at ændre ryggens
vinkel

Fodplader
Kan vippe uafhængigt af hinanden vippes 90° op.
Dermed skabes der plads til at bruger med den
ene fod, kan gå frem med stolen. Hælstop og
polstrede lægstøtter kan fås som tilbehør

Drivhjul
Kan i stelsiden balanceres fremad eller bagud.
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Stel:Stålrør, pulverlakeret, øvrigt metal korrosionsbeskyttet.
Sædeenhed: Fastramme
Plansæde: Træ med gummigjorder. Betræk i skai. Justerbar i dybde og vinkel
Sædepude: Koldskum, brandhæmmende, 7 cm høj.
Ryg: Enhånds brugerbetjent vinkeljustering opbygget at gjorder
Rygpolstring: Koldskum brandhæmmende.
Kørehåndtag: 2 stk højdejusterbare
Armlæn: Kunststof, højde/vinkeljustering, opklappelige
Benstøtte: Enhånds brugerbetjent vinkeljustering. Opklappelig, højdejusterbar.
Fodplader: Stål med rillegummi, justerbare i vinkel og højde. Individuelt opklappelige.
Drivhjul: 22” højtryksdæk
Svinghjul: 7” punkterfrie.
Bremser: Enhånds brugerbetjent, monteret i højre eller venstre side.
Antitip: Justerbare i højde og opklappelige.
Stof: Microﬁber, ﬂammehæmmende.
Værktøjspose
Brugsvejledning.

Måleskema
Målt i mm, hvis ikke andet er angivet
·Tolerance på + 10 mm og + 1 grad
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Sædebredde
Sædehøjde excl. pude
Sædedybde
Ryghøjde ekskl. pude
Armlænshøjde fra plansæde
Bredde mellem armlæn
Benstøttelængde fra plansæde/målt uafhængig af hjulstr .
Kørehåndtagshøjde
Total højde /klar til brug
Total bredde /klar til brug
Total længde ekskl./inkl. benstøtter
Rygvinkel
Sædevinkel
Benstøttevinkel
Fodpladevinkel
Transportvægt/u. løsdele
Brugervægt - standardudgave

Small

Medium

Large

X-Large

400

450
500
550*
22” hjul ~ 390
3 indst. på hhv. 415, 440 og 465 m.værktøj
450 ► 580 /trinløs m.værktøj
245 ► 350 /indst. med 7,5 mm interval
400
450
500
550
300 ► 435 m. 7.5 mm interval
22” hjul ~ 870 ► 1180 /trinløs
22” hjul ~ 850
600
650
700
750
680/910
-4° ► +20° /trinløs
3 indst. på hhv. -2° , 0° og +3° m. værktøj
85 ° ► 143 ° /trinløs
+81° ► +99°
26 kg
27 kg
28 kg
29 kg
Max: 120kg.

*Kan leveres med en sædebredde fra 510 til 710 mm

Fabrikant & forhandler:
Pro Comfort
Broholmvej 9
DK-5463 Harndrup
Tlf. +45 70 23 50 10
Fax +45 70 23 50 12
E-mail: info@procomfort.dk
www.procomfort.dk

HMI Numre
Small 40 cm
Medium 45 cm
Large 50 cm
X-Large 55 cm

19597
19598
19599
41067

Alle informationer er tilstræbt at være korrekte på trykketidspunktet. Pro Comfort A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspeciﬁkationer uden foregående varsel.

