
Basic Vandret - med brugerbetjent hvile- og tilt funktion

Ryg, sæde og benstøtter kan gå helt til vandret

Funktionen er trinløs og elektrisk betjent af bruger ved brug af en knap

Utallige muligheder for at regulere siddestillingen
Ideel til personer uden / med ringe siddefunktion, og til træning af siddestilling

I sædeenheden er der fuld længdekompensering

Støtten i ryg/sæde altid vil være korrekt

Mulighed for ekstra moduler og tilbehør



Basic Vandret - med brugerbetjent hvile- og tilt funktion

Basic Vandret´s elfunktion; sæde/ryg/benstøttefunktion, betjenes af bruger eller hjælper via

håndbetjeningen. Håndbetjeningen er flytbar og der kan monteres forskellige typer af holdere 

for håndbetjening.

Ryggen har aftageligt betræk, aftagelige/udskiftelige rygvulster og rygskum således, at man på

stedet hos brugeren, er i stand til at korrigere støtten i ryglænet. På ryggen er der monteret en

lang højdejusterbar køre- bøjle, der giver et godt greb for hjælpere under transport af

kørestolen.

Sædet består af et plansæde, med indbygget aflastning af sædeknogler og haleben. Sædepuden 

er aftagelig og udskiftelig, hvis der ønskes en anden kvalitet/type. Som standard følger

benstøtterne sædet og ryggens vinkling med hensyn til position. Der er indbygget

længdekompensering i benstøtten. Længdekompenseringen indstilles individuelt til den enkelte

bruger.
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Basic Vandret - med brugerbetjent hvile- og tilt funktion

Basic Vandret

Er modulopbygget således at man kan tage dele af

og bygge på, afhængigt af behovet.

Her vises højdeløft som kan bringe brugeren op i

samme højde som en seng. Det er en lettelse i en

forflytningsituation

Rygvulster
Leveres med eller uden rygvulster i
forskellige størrelser og udformninger. Kan
også leveres som højde-/dybde-justerbare
Stropryg
Basic Vandret kan leveres med stropryg

Sikrer optimal tilpasning til brugers ryg

Siddestillingen

Ændres elektrisk af bruger eller hjælper ved brug

af håndbetjeningen. Håndbetjeningen er flytbar

og der kan monteres forskellige typer af holdere

for håndbetjeningen

Benstøtter

Kan svinges ud til siden ved at trække i

udløserhåndtaget (pil 1) og derefter tages af.

Polstrede lægstøtter er justerbare i vinkel, højde

og dybde.

Drivhjul

Kan i stelsiden indstilles i to højder og balanceres

fremad eller bagud.
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Stel: Stålrør, pulverlakeret, øvrigt metal korrosionsbeskyttet.

Sædeenhed: Justerbar i dybde og vinkel.

Sæde/ryg/ ben-støttefunktion: Regulerbar via håndbetjening.

Plansæde: Træ med gummigjorder. Betræk i skai.

Sædepude: Koldskum, brandhæmmende, 7 cm høj.

Ryg: Justerbar i vinkel
Rygpolstring: Koldskum i forskellige kvaliteter, brandhæmmende.
Rygvulster: Granulat og koldskum, brandhæmmende.

Kørebøjle: Stålrør med PV-skum.

Armlæn: Polstrede, højde/ vinkeljustering. Opklappelige og forskydelige

Benstøtter: Svingbare, aftagelige, højdejusterbare.

Lægstøtter: Polstrede, justerbare i højde, dybde, bredde.
Fodplader: Slagfast plast, justerbare i vinkel og højde.

Drivhjul: 22” punkterfrie m/ plastdrivringe.

Svinghjul: 8” punkterfrie.
Bremser: Justerbare, lette at betjene

Antitip: Justerbare i højde.

Stof: Microfiber, flammehæmmende.  

Håndbetjening: (HB 41) for regulering af sæde/ryg/benstøtte
Lader: Mascot 8714

Værktøjspose.

Brugsvejledning.

Måleskema

*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

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

Small Medium Large X-Large

A Sædebredde 400 450 500 550*
B Sædehøjde excl. pude 22” hjul ~ 450
C Sædedybde 3 indst. på hhv. 450, 475 og 500 m.værktøj
D Ryghøjde ekskl. pude 840
E Armlænshøjde fra plansæde 230 ► 350 /indst. med 7,5 mm interval
F Bredde mellem armlæn 400 450 500 550
G Benstøttelængde fra plansæde/målt uafhængig af hjulstr. 22” hjul 370 ► 505/indst. m. 7.5 mm interval
H Kørehåndtagshøjde 22” hjul ~ 920 ► 1060 /trinløs
I Total højde /klar til brug 22” hjul ~ 1270
J Total bredde /klar til brug 620 670 720 770
K Total længde ekskl./inkl. benstøtter 22” hjul 820/1020
L Rygvinkel Målt ved standardindstil ling for sæde-

/rygfunktion.

Se iøvrigt særskilt oversigtsskema.

Min. i aktiv: + 8° Max. i hvile: +90°
M Sædevinkel Min. i aktiv: +2° Max. i hvile: +6°
N Benstøttevinkel 120 ° ► 180 ° /trinløs
P Fodpladevinkel +90° ►  +120° / m. værktøj

HMI Numre

Small 40 cm 28889

Medium 45 cm 28890

Large 50 cm 28891

X-Large 55 cm 41070

Målt i mm, hvis ikke andet er angivet

Tolerance på ± 10 mm og ± 1°


