
 
 
 
 

 

 

 

  

Eclipse Tilt – bariatrisk kørestol 

Manuel kørestol i tidløst design beregnet til brugere op til 270 kg. 

Udstyret med tiltfunktion, som sikrer individuel optimal komfort og 

positionering. Mulighed for indstilling af højde og sædedybde. 

Eclipse Tilt Kørestol bruges på plejecentre og i private hjem til brugere med behov for 

en komfort kørestol med trykaflastende sæde. 

 

 

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner 

om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182. 

 

PRODUKTARK 

OP TIL 270 kg 

Scan eller klik på koden og find 

produktet på HMI-basen. 

 

• Bruges i rehabiliteringen af den mobile 

bruger. 

• Mulighed for justering af sædedybde og 

hældning samt ryglænets vinkel. 

 

• Forlængede armlæn (tilkøb), der gør det 

lettere at komme ind og ud af kørestolen. 

• Desinficerbar. 

• Passer til de fleste døråbninger.  

https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=72210
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=72210
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Eclipse Tilt Kørestol er designet til indendørs brug 

på fx hospitaler, institutioner og i plejeboliger.  

Kørestolen kan også bruges i private hjem og 

udendørs.  

Eclipse Tilt Kørestol er beregnet til brugere op til 

270 kg, der har begrænset stand- og 

gangfunktion. 

Eclipse Tilt Kørestol er udstyret med en 

tiltfunktion op til 30˚, som sikrer optimal komfort, 

støtte og positionering af bruger.  

Den tilsigtede operatør af Eclipse Tilt Kørestol er 

en sundhedsuddannet fagperson, fx en terapeut, 

sygeplejerske eller andet plejepersonale. 

Tilsigtede operatør kan også være en bruger med 

truncusstabilitet og funktionsevne til selv at kunne 

drive, styre og bremse kørestolen. 

Eclipse Tilt Kørestol kan bruges i omgivelser med 

en temperatur fra 0-40°C og i en luftfugtighed 

mellem 20-75%. 

Ibrugtagning  

Når Eclipse Tilt Kørestol tages i brug, bør bruger 

sammen med terapeut eller en anden 

sundhedsfaglig medarbejder udføre en række 

forskellige række-, fremadbøjnings- og 

forflytningsøvelser for at forstå sikkerheds-

grænserne for kørestolen. 

Kontraindikationer 

Brugere med nedsat kognitive funktionsevner skal 

overvåges og guides i forbindelse med brugen af 

Eclipse Tilt Kørestol. 

Eclipse Tilt Kørestol er ikke egnet til den 

udadreagerende bruger. 

 

 

 

Anvendelse 

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger 

om anvendelsen af Eclipse Tilt Kørestol og 

målgruppen for kørestolen. Det indeholder også 

en lang række specifikationer på Eclipse Tilt 

Kørestol.  

Den nyeste version af dette produktark finder du 

på vores website. Tjek om den version, du sidder 

med nu, er det nyeste.  

Hvis du har brug for et produktark, som er skrevet 

med en større skriftstørrelse, findes det i PDF-

form på cobirehab.com, som kan skaleres op i 

skriftstørrelsen. 

 

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på 7025 2522 

eller på cobi@cobi.dk, hvis du ønsker flere 

oplysninger om Eclipse Tilt Kørestol. 

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre 

produktspecifikationerne uden forudgående 

varsel. 

 

 

Om dette produktark 
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Konstruktion 

Eclipse Tilt Kørestol er en manuel fastramme 

kørestol opbygget af en stærk stålramme, som 

giver maksimal styrke, stivhed og lang 

holdbarhed. Den er designet, så størstedelen af 

brugers vægt hviler på drivhjulene.  

Forhjulene er placeret foran sædebunden for at 

hindre, at kørestolen vælter fremover. 

Dækkene er massive, hvilket gør fremdrift og 

styring let.  

Eclipse Tilt Kørestol er udstyret med anti-tip 

støtter bag til, så bruger kan stige ind og ud af 

kørestolen uden risiko for at vælte. Sædepladen 

er massiv og giver bruger et godt afsæt fra 

kørestolen. 

Eclipse Tilt Kørestol er udstyret med en 

tiltfunktion op til 30˚, som sikrer optimal komfort, 

støtte og positionering af bruger. Eclipse Tilt 

Kørestol kan uden problemer tilte brugere op til 

270 kg.  

Tiltning af Eclipse Tilt Kørestol foregår ved hjælp 

af tilt grebet på siden af skubbehåndtaget.  

Elevérbare fodstøtter (tilkøb) 

Eclipse Tilt Kørestol kan monteres med forskellige 

rygsystemer, som tilgodeser de forskellige 

kropsformers behov. Stropryggen er konstrueret, 

så brugere med en voluminøs bagdel får god 

lændestøtte. 

Eclipse Tilt Kørestol har justerbar sædedybde, 

sædehøjde og sædevinkel, hvilket giver store 

tilpasningsmuligheder for den enkelte bruger.  

Eclipse Tilt Kørestol leveres som standard uden 

fodstøtter, men swing-away fodstøtter eller 

elevérbare fodstøtter med lægpuder kan tilkøbes. 

Eclipse Tilt Kørestol kan udstyres med 

forlængede armlæn, som gør det nemmere for 

den selvhjulpne bruger at sætte og rejse sig fra 

stolen. 

Armlænene kan forstærkes yderligere. 

Eclipse Tilt Kørestol leveres uden sædepude, men 

Cobi Rehab forhandler forskellige typer 

sædepuder. 

 

 

 

 

 

 

 

Fodstøtter vinklet ud. 

Eclipse Tilt med forlængede 

armlæn (tilkøb). 

Eclipse Tilt tiltet. 
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Transit Tie-Down System beslaget må kun 

bruges med godkendte fastspændingssystemer, 

som overholder EU 214/2014. 

Justering af rygramme 

Justér sædedybden og rygvinklen, så de passer til 

sædets ønskede højde og hældning.  

Cobi Rehab eller anden forhandler kan tilpasse 

højden af rygrammen ved at forkorte rørene til 

ønsket længde med en nedstryger eller rørskærer. 

Justering af polstring 

Stropperne på bagsiden af rygpolstringen kan 

justeres ved enten at løsne eller stramme dem.  

 

 

Justering af armlænenes højde 

Armlænets højde kan justeres ved hjælp af en 

udløserknap på forsiden af armlænet. 

Justering af drivhjulsakslens position 

Drivhjulets placering kan justeres fremad eller 

bagud. 

Justering af ryglænets vinkel 

Vinklen mellem sæde og ryglæn kan indstilles i en 

vinkel på 90°-122°.  

Justering af sædehøjde i forhold til gulv 

Eclipse Tilt Kørestolens sædehøjde kan justeres i 

forhold til gulvet fra 16” til 18”. 

 

Justeringsmuligheder  

 

Eclipse Tilt Kørestolens stel, sæde, 

skubbehåndtag og ryglæn skal rengøres med 

vand og et almindeligt rengøringsmiddel. 

Kørestolspuden kan skiftes ved overgang til ny 

bruger. 

 

Desinficering 

Kørestolens stel, sæde, armlæn og ryglæn kan 

også desinficeres med fx ethanol 70 % eller et 

klorprodukt 1000-1200 ppm.  

 

Rengøring 

 

Når Eclipse Tilt Kørestol ikke er i brug, bør den 

opbevares tørt og i en temperatur mellem 

-10° – 50°C.  

Ved langtidsopbevaring gælder samme 

temperatur. Eclipse Tilt Kørestol bør desuden 

opbevares mørkt og dækket af et tæppe eller 

lignende. 

Transport 
Eclipse Tilt Kørestol er (uden bruger) egnet til 

land- og/eller lufttransport. Eclipse Tilt Kørestol 

kan ikke klappes sammen, da den har en fast 

ramme. 

Kørestolen tåler at blive løftet op i rammen, hvis 

den skal transporteres uden bruger i et køretøj. 

Eclipse Tilt Kørestol er crash testet. Det betyder, 

at den må bruges som sæde for bruger i køretøj. 

Kørestolen fastgøres i motoriseret køretøj ved 

hjælp af et Transit Tie-Down beslag (tilkøb).  

De fire beslag er markeret med Transit Tie-Down 

symbolet og har fire punkter. Kørestols sædet skal 

køres helt i bund for at mindske risiko for skader. 

Opbevaring og transport 
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Maks. brugervægt 270 kg 

Risikoklasse  I 

Grundlæggende UDI DI  13829 

Forventet holdbarhed  Minimum 7 år 

Crash testet Ja, i henhold til ISO 7176-19 

Sædedybde 410 - 560 mm 

Sædebredde 550 - 820 mm 

Sædehøjde 410 – 510 mm 

Stropryg  Polypropylene 

Rygvinkel 90° - 122° 

Totallængde med benstøtter 870 mm 

Totalbredde Sædebredde + 250 mm 

Vægt kørestol 40 kg 

Hældning ned ad bakke  Maks. 10°  

Hældning op ad bakke Maks. 10°  

Hældning sideværts Maks. 10°  

Drivhjul 24” (580 mm x 30 mm) massive PU dæk 

Forhjul 125 mm nylon med PU 

Stelmateriale Stål 

Skubbebøjle, indstillige  Ja 

Hjulgafler HD stålgaffel 

Fodstøtterør 6061-T6 Aluminium 

Fodplade 6061-T6 Aluminium/nylon med glasfiber 

Sammenklappelig Nej 

Risikovurdering EN/ISO 14971: 2012 

Generelle krav og prøvningsmetoder ISO 7176-1, -3, -5, -7, -8, -16 og -19 

 

Specifikationer 
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Model/Sædebredde/Sædedybde  Varenummer 

Eclipse Tilt ekskl. fodstøtter/55 cm/ 41-56 cm 0121-055-000 

Eclipse Tilt ekskl. fodstøtter/61 cm/ 41-56 cm 0121-061-000 

Eclipse Tilt ekskl. fodstøtter/66 cm/ 41-56 cm 0121-066-000 

Eclipse Tilt ekskl. fodstøtter/72 cm/ 41-56 cm 0121-072-000 

Eclipse Tilt ekskl. fodstøtter/82 cm/ 41-56 cm 0121-082-000 

Tilbehør 0121-050-000 

Iltflaskeholder Ø10 cm 0120-999-021 

IV holder (dropstativ) 0120-999-020 

Nakkestøtte 0120-999-103 

Bord universal (til sædebredde 55-72 cm) 0100-999-001 

Ryglænsforlængelse 0120-999-033 

Armlæn forlænger højre 0120-999-078 

Armlæn forlænger venstre 0120-999-077 

Fodstøtte standard swing-away højre 0120-999-008 

Fodstøtte standard swing-away højre 0120-999-009 

Fodstøtter elevérbar højre 0120-999-006 

Fodstøtter elevérbar venstre 0120-999-007 

Beslag til biltransport (Transit Tie-Down System) 0120-999-065 

For reservedele kontakt Cobi Rehab på tlf. 7025 2522 eller cobi@cobi.dk 

Bestilling og tilbehør 



 
 

 | 2022-05 Produktark Eclipse Tilt Kørestol   7 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORHANDLER 

Cobi Rehab 
Fuglebækvej 1D 

DK-2770 Kastrup 
Danmark 

+45 7025 2522 

cobirehab.com 

 

FABRIKANT 

PDG Mobility 
PDG Product Design Group Inc. 

#103-318 East Kent Avenue South, 
Vancouver 

BC V5X 4N6 

Tel.: (604) 323-9220 
Fax: (604) 323-9097 

E-mail: info@pdgmobility.com 
www.pdgmobility.com 

 

mailto:info@pdgmobility.com
http://www.pdgmobility.com/

