XXL-Rehab Transporter
Kørestol med fast ramme til transport af bariatriske brugere
XXL-Rehab Transporter er udviklet til indendørs transport på fx hospitaler.
Transporteren er vedligeholdelsesfri og nem at desinficere.
Udgangspunktet for designet har været nem adgang og sikker
hed for både bruger og plejepersonale. De 24” store drivhjul
gør stolen nemmere og mere retningsstabil at manøvrere rundt
for plejepersonalet. Kørestolen er udstyret med en kurv, som
brugerens ejendele kan ligge i under transport.
Bred indvendig og smal udvendig
XXL-Rehab Transporter har en sædebredde på 71 cm med et 5
cm højt skumsæde og en 7 cm åbning mellem sæde og arm
læn. Åbningen betyder, at vævet kan stikke ud her.
Robuste fodstøtter
Fodstøtterne kan bære op til 100 kg hver og kan indstilles i
både højden og i bredden, op til et ydre mål på 110 cm.
Det store ydre mål gør, at brugere med meget væv på inder
siden af lårene også kan bruge XXL-Rehab Transporter.

Funktionelle armlæn
De to armlæn på XXL-Rehab Transporter har en længde på
64 cm og stikker 7 cm frem foran siddefladen. Det gør det
nemmere for den bariatriske bruger at få fat på armlænet med
hænderne og sætte sig i kørestolen. Bariatriske brugere kan på
grund af vævshæmning have svært ved at få fat i almindelige
armlæn, når de skal sætte sig. Derfor er XXL-Rehab Transpor
ter udstyret med ekstra lange armlæn.
Armlænene er aftagelige og kan svinges ud til siden.
Ryglæn med frihøjde
Under ryglænet er der frihøjde ned til sædet på 32 cm, som
gør, at vævet i glutealregionen kan stikke bagud. Det betyder
bedre støtte i ryggen for den bariatriske bruger.

- Nem at desinficere
- Vedligeholdelsesfri
- Store 24” drivhjul med parkeringsbremse
- Robuste armlæn
- Kurv til personlige ejendele

MAX 325 kg
Aftagelige og
svingbare armlæn

Grundlægende UDI DI
5740000100009NC

Justerbart
ryglæn

Bremse
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Fodstøtter
justerbare i bredden

XXL-Rehab Transporter

Bruges til transport af bariatriske brugere på fx
hospitaler og institutioner.

325 kg

Sædebredde med standard armlæn

71 cm

Total bredde med standard armlæn

78 cm

Sædedybde

56 cm

Model XXL-Rehab Transporter

Sædehøjde

55 cm

Brandhæmmende sæde

Ja

Sædebredde

Sædedybde

Varenummer

HMI

UDI DI

Ryghøjde

48 cm

71 cm

56 cm

0182-071-000

102329

5740000102803

Afstand fra sæde til fodstøtter

40-42-44-46-48 cm

Fodstøtter breddejustérbare
(totalbredde)

58-110 cm

Afstand fra gulv til skubbebøjle

100 cm

Afstand mellem armlæn

54 cm

Højde på fodstøtter

40-48 cm

Afstand fra gulv til underside af sæde

44,5 cm

Total længde

129 cm

Vægt

30 kg

Hjul

Ø125 mm, faste

Drivhjul

24” faste,
punkterfrie, med
parkeringsbremse

Maksimal hældning på underlag

3°

Sæde/ryg/armlæn

Polyuretan

Ramme

Pulverlakeret krom
molybdæn stål

Fodstøttebelægning

PU skum

ISO - klassifikation

ISO 09 12 03

UDI DI

5740000102803

Grundlæggende UDI DI

5740000100009NC

Risikoklasse

I

Forventet holdbarhed

5 år

Hjælper skal fysisk og mentalt kunne
betjene kørestolen sikkert
(fx drive, styre og bremse den)

Ja

Temperatur (opbevaring og betjening)

-10° C til 60° C

Kørestolens overfladetemperatur kan
stige, hvis den udsættes for høj varme
(fx kraftigt sollys over en længere
periode). Kørestolens dele kan under
afkøles ved ekstrem kulde.

Ja

Destabiliseres kørestolen, hvis kurven
under sædet fjernes?

Nej

Kan kørestolen bruges som sæde i et
motorkøretøj?

Nej

Er kørestolen uden bruger egnet til
land- og lufttransport?

Ja

Produceret i overensstemmelse med

DS/EN 12182:2000

Brugervejledningen findes i PDF-form
og kan skaleres op til læsbar størrelse
for synsnedsatte personer

Ja

04-2020 XXL-Rehab Transporter

Brugervægt maks.

mauryathome.dk

XXL-Rehab Transporter Specifikationer

| Tlf. +45 7025 2522 | cobirehab.com

