PRODUKTARK

Minimaxx Kørestol
Sammenklappelig og robust, manuel kørestol udviklet til den bariatriske
bruger.
Minimaxx Kørestol er beregnet til brugere, der vejer op til 325 kg. Kørestolen bruges
udendørs og indendørs på hospitaler, institutioner og plejecentre. Findes i fire
sædebredder.

OP TIL 325 kg

•

Stærk konstruktion

•

Skivebremser (tilkøb)

•

Sammenklappelig

•

Flere typer armlæn

•

Flere sædebredder

•

Højde og breddeindstillelige fodstøtter

•

Justerbar stropryg (tilkøb)

•

Desinficerbar.

Scan eller klik på koden og find
produktet på HMI-basen.

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner
om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Anvendelse
Minimaxx Kørestol anvendes til bariatriske
brugere, der har fysikken og de kognitive evner til
at drive kørestolen frem på sikker og forsvarlig
vis.
Minimaxx Kørestol har en maks. brugervægt på
325 kg. Kørestolen kan bruges udendørs og
indendørs på institutioner, hospitaler og
plejecentre.
Benstøtterne på Minimaxx Kørestol kan bære 100
kg hver.
Kørestolens drivhjul kan justeres i forhold til
brugeres tyngdepunkt. Skubbehåndtagenes
udformning gør det lettere for plejepersonale at
manøvrere kørestolen rundt.

Fælles for alle modeller er en sædehøjde på 43
cm og en sædedybde på 46 cm.
Totalbredden på alle modeller er 14 cm mere end
sædebredden.
Valg af størrelse til bruger
Valg af størrelse afhænger af brugers kropsform.
Kontakt os på 7025 2522 for råd og vejledning
inden bestilling.
Kontraindikationer
Der er ingen kontraindikationer forbundet med
brugen af produktet.

Minimaxx Kørestol findes i fire sædebredder, 56
cm, 61 cm, 66 cm og 71 cm.

Om dette produktark
Dette produktark indeholder vigtige oplysninger
om anvendelsen af Minimaxx Kørestol og
målgruppen for kørestolen. Det indeholder også
en lang række specifikationer på Minimaxx
Kørestol.
Den nyeste version af dette produktark finder du
på vores website. Tjek om den version, du sidder
med nu, er det nyeste.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på 7025 2522
eller på cobi@cobi.dk, hvis du ønsker flere
oplysninger om Minimaxx Kørestol.
Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre
produktspecifikationerne uden forudgående
varsel.

Hvis du har brug for et produktark, som er skrevet
med en større skriftstørrelse, findes det i PDFform på cobirehab.com, som kan skaleres op i
skriftstørrelsen.

Minimaxx kørestol med sportsarmlæn.
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Minimaxx kørestol med universalbord.

2

Konstruktion
Minimaxx kørestol er designet ud fra målet om at
skabe en kørestol med stor vægtkapacitet og lav
egenvægt.
I produktionen af kørestolen er der anvendt den
type rør-teknologi, som også anvendes til MTBcykler og landevejscykler. Derfor vejer Minimaxx
kørestolen kun 9% af dens egen vægtkapacitet.
For- og baghjulenes placering bevirker, at
kørestolen er let at køre. Baghjulene bærer
størstedelen af brugers vægt, hvilket gør det
nemmere for plejepersonale at skubbe kørestolen.
Forhjulene sidder langt fremme, hvilket mindsker
risikoen for tipning.
Den lave sædehøjde gør det nemt at komme ind
og ud ad kørestolen og at drive kørestolen frem.
De højdejusterbare skubbehåndtag er designet, så
plejepersonalet nemt kan bruge sin krop til at
dreje og skubbe kørestolen. De polstrede håndtag
har en vinkel, som lægger mindst muligt pres på
håndled og skuldre.
Foldemekanisme
Minimaxx kørestol er let at klappe sammen og
transportere. Foldemekanismen er nem at
aktivere og giver samtidig stor støtte til sædet.
Foldemekanismens design gør kørestolen meget
stabil i udfoldet tilstand.

Armlæn
Ekstra lange armlæn gør det nemt for bruger at
komme ind og ud af kørestolen.
Ud over de aftagelige standard armlæn kan
Minimaxx også monteres med sportsarmlæn, som
kan være en hjælp ved forflytninger og aktivitet
ved bord, hvor kørestolen kan skubbes længere
ind under bordet.
Fodstøtter
Fodstøtterne kan bære op 100 kg hver og kan
indstilles i højde og bredde, hvilket gør det muligt
at tilpasse dem individuelt til bruger. Udover
standard fodstøtterne, der følger med, kan der
tilkøbes amputationsbenstøtter (højre og
venstre).
Rygmodul
Minimaxx har to typer ryg. Et standard rygmodul,
der ikke kan justeres og en stropryg, som justeres
ved hjælp af velcrostropper.
Stropryggen kan blandt andet give brugere med
en voluminøs bagdel god lændestøtte.
Sædepude
Minimaxx kørestol leveres uden sædepude.
Kontakt Cobi Rehab på tlf. 70 25 25 22 i forhold til
valg af sædepude til bruger.

Skivebremser
Minimaxx kørestol kan også leveres med
skivebremser, så der kun skal få kræfter til at
bremse kørestolen. På skivebremserne er der
også tilføjet en parkeringsbremse, og kørestolen
har som standard også hjullås.

Rengøring

Desinficering

Minimaxx Kørestolens stel, sæde, skubbehåndtag
og ryglæn skal rengøres med vand og et
almindeligt rengøringsmiddel.

Opbevaring og transport
Når Minimaxx ikke er i brug, bør den opbevares
tørt og i temperaturer mellem -10° – 50°C.
Dæk den yderligere med et mørkt tæppe eller
lignende ved langtidsopbevaring.

Kørestolens stel, sæde, armlæn og ryglæn kan
også desinficeres med fx ethanol 70 % eller et
klorprodukt 1000-1200 ppm.

Transport
Minimaxx er (uden bruger) egnet til land- og/eller
lufttransport. Kørestolen tåler at blive løftet op i
rammen, hvis den skal transporteres uden bruger i
et køretøj.
Minimaxx kan klappes sammen, da den ikke har en
fast ramme.
Minimaxx må ikke fastspændes og bruges som
passagersæde i motoriseret køretøj.
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Specifikationer
Maks. brugervægt

325 kg

Risikoklasse

I

Grundlæggende UDI DI
Forventet holdbarhed
Sædedybde

5740000100001MU
Minimum 7 år
460 mm

Sædebredde

560 / 610 / 660 / 710 mm

Sædehøjde

430 mm

Ryghøjde

510 mm

Total bredde foldet (sammenklappet)

410 mm

Totalhøjde med/uden skubbehåndtag

1100 / 1003 mm

Totallængde uden benstøtter
Totalbredde

700 mm
800 / 850 / 900 / 950 mm

Vægt kørestol

27 kg

Armlæn/fodstøtter aftagelige

Ja

Fodstøtter og skubbehåndtag højdejusterbare

Ja

Brandhæmmende betræk

Ja

Drivhjul (med quick release)

24”, massive

Indstilligt balancepunkt

Ja

Fast sæde

Ja

Svinghjul

125 mm nylon/PU

Stelmateriale

Pulverlakeret krom molybdæn stål

Sæde/ryg

Polyester

Armlæn

Polyuretan

Fodstøtter

PU-skum

Sammenklappelig
Risikovurdering
Generelle krav og prøvningsmetoder

Ja
EN/ISO 14971: 2012
ISO 7176-5, -7, -8, -11 og -16

Overfladetemperaturen på Minimaxx Kørestol kan stige eller falde, hvis kørestolen udsættes for
eksterne kulde og varme påvirkninger.
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Bestilling, tilbehør og reservedele
Model/Sædebredde/Sædedybde

Varenummer

MiniMaxx Standard inkl. fodstøtter/56 cm/ 46 cm

0100-056-000

MiniMaxx Standard inkl. fodstøtter/61 cm/ 46 cm

0100-061-000

MiniMaxx Standard inkl. fodstøtter/66 cm/ 46 cm

0100-066-000

MiniMaxx Standard inkl. fodstøtter/71 cm/ 46 cm

0100-071-000

MiniMaxx med skivebremser inkl. fodstøtter/56 cm/ 46 cm

0109-056-000

MiniMaxx med skivebremser inkl. fodstøtter/61 cm/ 46 cm

0109-061-000

MiniMaxx med skivebremser inkl. fodstøtter/66 cm/ 46 cm

0109-066-000

MiniMaxx med skivebremser inkl. fodstøtter/71 cm/ 46 cm

0109-071-000

Tilbehør
Sportsarmlæn

0100-999-006

Bord universal

0100-999-001

Iltflaskeholder Ø10 cm

0100-999-021

Stokkeholder

0100-999-022

Amputationsbenstøtte, venstre

0100-999-016

Amputationsbenstøtte, højre

0100-999-015

Reservedele
Fodstøtte standard, højre

0100-999-010

Fodstøtte standard, venstre

0100-999-011

Minimaxx kørestol med skivebremser.

Minimaxx kørestol med
amputationsbenstøtte.
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FORHANDLER OG
FABRIKANT
Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com
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