Optima

– med fokus på omsorg

Total længdekompensering
Sikrer brugeren optimal sidestilling, ligesom cher undgås
Sæde/ryg med benstøttefunktion og tilt (hjælperbetjent)
Ryg og benstøtter justeres mod vandret og sædet kipper bagover. Der
opnås en hvilefunktion i kørestolen som trinløst kan reguleres.
Stropryg, hvis vinkel kan justeres trinløst af hjælper
Sikrer optimal tilpasning til brugers ryg
Mulighed for ekstra moduler og tilbehør

Optima

– med fokus på omsorg

3
2

4

1

5

Med Optima har vi udviklet en enkel og funktionel komfortkørestol, der lever op til tidens krav om
siddekomfort og løsninger, der har fokus på brugere og hjælpere. Stolen er blevet til gennem
mange års opsamlet know-how i tilpasning af kørestole til mennesker med et meget stort behov
for god siddekomfort. Optima er helt igennem et kvalitetsprodukt hvad angår valg af materialer,
stolens ﬂeksibilitet og muligheder.
Optima er udstyret med to funktioner i sædeenheden:
1. Sæde/ryg, benstøttefunktion og tilt, hvor ryg og benstøtter justeres mod vandret og sædet
kipper bagover. Der opnås en hvilefunktion i kørestolen som trinløst kan reguleres af en
hjælper.
2. Tiltfunktion, hvor sædeenheden kan tilte dels bagover dels forover. Tilt forover giver en
optimal arbejdssituation for bruger, ligesom det letter ind- og udstigningen af kørestolen.
I hele sædeenheden er der længdekompensering.
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Greb
Til centralbremse sidder så den let kan betjenes af
bruger.
Til personalets brug kan der monteres en
fodbremse bag på kørestolen (tilbehør)

Ryggen
Har stropper som let kan indstilles til brugerens
ryg.

Funktionerne
Betjenes af hjælper via håndtag. Håndtagene
bruges til tilt og sæde/ryg/benstøtte funktionen
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2 delte lægstøtter
Er til stor fordel for personalet. Brugerens ben skal
ikke løftes over lægstøtten når benstøtten skal
tages af/svinges ud til siden. Ved at trække i
udløserhåndtaget (pil 1) vipper lægstøtten tilbage
(pil 2) og man kan nu løfte foden fri fra fodpladen.
Herefter kan Benstøtterne ved at trække i
udløserhåndtaget (pil 3) svinges til siden/tages af

Drivhjul
Kan i stelsiden balanceres fremad eller bagud
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Stel: Stålrør, pulverlakeret, øvrigt metal korrosionsbeskyttet.
Sædeenhed: Justerbar i dybde og vinkel.
Sæde/ryg/ benstøttefunktion og tilt: Regulerbar via håndtag på kørebøjle.
Plansæde: Træ med gummigjorder. Betræk i skai.
Sædepude: Koldskum, brandhæmmende, 7 cm høj.
Ryg: Justerbar i vinkel, opbygget med gjorder.
Rygpolstring: Koldskum i forskellige kvaliteter, brandhæmmende.
Kørebøjle: Stålrør med PV-skum.
Armlæn: Polstrede, højde/ vinkeljustering. Opklappelige.
Benstøtter: Svingbare, aftagelige, højdejusterbare.
Lægstøtter: Polstrede, justerbare i højde, dybde,bredde.
Fodplader:2- delte. Stål med rillegummi, justerbare ivinkel og højde.
Drivhjul: 22” højtryksdæk m/ plastdrivringe.
Svinghjul: 7” punkterfrie.
Bremser: Centralbremse, brugerbetjent.
Antitip: Justerbare i højde.
Autobespænding: 4. punkt
Stof: Microﬁber, ﬂammehæmmende.
Værktøjspose.
Brugsvejledning.

Måleskema
Målt i mm, hvis ikke andet er angivet
Tolerance på ± 10 mm og ± 1°
·Tolerance på ±10 mm og ±1°
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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
Målt for sam tlig e inds tillingsm ulig heder
Rygvinkel
og uden brug af tiltfunktionen.
Sædevinkel
Se iøv rigt særskilt ove rsig tsskema.
Benstøttevinkel
Fodpladevinkel
Transportvægt/u. løsdele
Brugervægt - standardudgave

Small

Medium

Large

X-Large

400

450
500
550*
22” hjul ~ 480
3 indst. på hhv. 450, 475 og 500 m.værktøj
630
245 ► 350 /indst. med 7,5 mm interval
430
480
530
580
335 ► 470/indst. m. 7.5 mm interval
22” hjul ~ 900 ► 1020 /trinløs
22” hjul ~ 970
620
670
720
770
22” hjul ~1040/1350
Min: + 4° ► +37°/trinløs Max: +22° ► + 59° trinløs
Min. -3°
Max: +10°
117 ° ► 160 ° /trinløs
+90° ► +120° / m. værktøj
33 kg
34,5 kg
36 kg
37,5 kg
Max: 120kg.

*Kan leveres i XL- størrelse 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

21750
21751
21752
41069

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

