PRODUKTARK

Minimaxx Push Kørestol
Robust, manuel kørestol med hjælpemotor udviklet til transport af
bariatriske brugere.
Minimaxx Kørestol med Push Motor er beregnet til brugere op til 200/325 kg.
Kørestolen bruges udendørs og indendørs på institutioner, plejecentre og i private
hjem. Findes med fire sædebredder.

OP TIL 200/325 kg

•

Robust, manuel kørestol med hjælpemotor

•

Skivebremser sikrer effektiv bremsning

•

Betjeningsvenligt kontrolpanel

•

Højde og breddeindstillelige fodstøtter

•

Kører op til 4km/t

•

•

Klarer op til 6 graders stigning ved 250 kg.

Mindsker arbejdsbelastningen hos
plejepersonalet

•

Kan monteres på allerede eksisterende
Minimaxx kørestol

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
Push Motor er beregnet til montering på en
Minimaxx Kørestol. En Minimaxx Kørestol Push
har en maks. brugervægt på 200 kg.
Minimaxx Push Kørestol kan bruges op til 325 kg,
men motorens effekt aftager, når bruger vejer
over 200 kg. Push motorens levetid forkortes
også, når brugervægten overstiger 200 kg.

Kørestolen bremser også, når Push motorens
gashåndtag slækkes.
Minimaxx Push Kørestol findes med fire
sædebredder, 56 cm, 61 cm, 66 cm og 71 cm.
Fælles for alle modeller er en sædehøjde på 43
cm og en sædedybde på 46 cm.

Minimaxx Push Kørestol bruges udendørs og
indendørs på institutioner, hospitaler, plejecentre
og i private hjem.

Totalbredden på alle modeller er 14 cm mere end
sædebredden.

Benstøtterne på Minimaxx Push Kørestol kan
bære 100 kg hver.

Valg af størrelse afhænger af brugers kropsform.
Kontakt os på 7025 2522 for råd og vejledning
inden bestilling.

Minimaxx Push betjenes ved hjælp af et
kontrolpanel, som er placeret på håndtaget.
Minimaxx Push er udstyret med skivebremser og
parkeringsbremse.

Valg af størrelse til bruger

Kontraindikationer
Der er ingen kontraindikationer forbundet med
brugen af produktet.

Om dette produktark
Dette produktark indeholder vigtige oplysninger
om anvendelsen af Minimaxx Push Kørestol og
målgruppen for kørestolen. Det indeholder også
en lang række specifikationer på Minimaxx Push
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 Push 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 Push motor.
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Minimaxx Push kørestol med universalbord.
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Konstruktion
Push Motor er en lille motor beregnet til
montering på en Minimaxx Kørestol. Minimaxx
Push motor kan mindske belastningsskader hos
plejepersonalet.
Minimaxx Push kørestol har en maks. brugervægt
på 200 kg. Minimaxx Kørestol Push kan dog
bruges op til 325 kg, men motorens effekt aftager,
når bruger vejer over 200 kg.
Push motorens levetid forkortes også, når
brugervægten overstiger 200 kg. Minimaxx
Kørestol Push bruges inden- og udendørs på
institutioner, hospitaler, plejecentre og i private
hjem.
Minimaxx Push er udstyret med skivebremser og
parkeringsbremse. Kørestolen bremser også, når
Push motorens gashåndtag slækkes.
Betjening
Minimaxx Push motor er beregnet til stigninger på
op til 6 grader ved 250 kg. Skivebremsesystemet
leverer en stor grad af sikkerhed ned ad bakke.
Kontrolpanelet er placeret på håndtaget. Øverst
på panelet ses status på batteriet. Nedenunder
findes ”bak” og ”frem” knapperne samt drejeknappen, der regulerer hastigheden (1-4 km/t).

Armlæn
Minimaxx Kørestol Push er udstyret med ekstra
lange armlæn, hvilket gør det nemt for bruger at
komme ind og ud af kørestolen. Sædehøjden er
lav og sikrer bruger nem adgang til kørestolen.
Ud over de aftagelige standard armlæn kan der
også monteres sportsarmlæn.
Fodstøtter
Fodstøtterne er designet til at kunne bære 100 kg
hver og kan indstilles i højde og bredde.
Fodstøtterne kan derfor tilpasses individuelt til
bruger.
Rygmodul
Minimaxx har to typer ryg. Et standard rygmodul
og en stropryg, som justeres ved hjælp af
velcrostropper.
Stropryggen giver brugere med en voluminøs
bagdel god lændestøtte.
Sædepude
Minimaxx leveres uden sædepude. Kontakt Cobi
Rehab på tlf. 70 25 25 22 i forhold til valg af
sædepude til bruger.

Ved behov for en øjeblikkelig standsning, trækkes
håndtaget. Det får Minimaxx Kørestol Push til at
stoppe med det samme.

Rengøring

Desinficering

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

Kørestolens stel, sæde, armlæn, ryglæn og motor
kan også desinficeres med fx ethanol 70 % eller et
klorprodukt 1000-1200 ppm.
Kørestolspuden kan skiftes ved overgang til ny
bruger.

Opbevaring og transport
Når Minimaxx Push ikke er i brug, bør den
opbevares tørt og i temperaturer mellem
-10° – 50°C. Dette gælder også ved
langtidsopbevaring.
Opbevar desuden Minimaxx Push mørkt og
dækket af et tæppe eller lignende.
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Transport
Minimaxx Push er (uden bruger) egnet til landog/eller lufttransport. Kørestolen tåler at blive
løftet op i rammen, hvis den skal transporteres
uden bruger i et køretøj.
Minimaxx Push må ikke fastspændes og bruges
som passagersæde i motoriseret køretøj.
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Specifikationer
Maksimum brugervægt ved effektiv push motor
Batteri

200 kg
24V 450W 4,5 amp.

Vægt batteri

9 kg

Samlet vægt på Push motor

23 kg

Hjulstørrelse

500mm x 200mm (massive dæk) x 2

Ladekapacitet

Off Board (1.8A)

Batterikapacitet

2 styks. 12V 12ah

Maks. hastighed

4 km/t

Maks. hældning under kørsel

6° ved 250 kg.

Baglæns kørsel muligt

Ja

Estimeret levetid

7 år

ISO-klassifikation

12 23 12 02

Risikoklasse

I

Grundlæggende UDI

5740000100001MU

Risikovurdering

EN/ISO 14971: 2012

Generelle krav og prøvningsmetoder

AS/NZS 3695.1:2011, ISO 7176-8

Overfladetemperaturen på Minimaxx Kørestol Push kan stige eller falde, hvis kørestolen udsættes for
eksterne kulde og varme påvirkninger.

Minimaxx kørestol med skivebremser.
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Bestilling og tilbehør
Model/Sædebredde/Sædedybde

Varenummer

Minimaxx Push, skivebremser og fodstøtter

0110-056-00

Minimaxx Push, skivebremser og fodstøtter

0110-061-00

Minimaxx Push, skivebremser og fodstøtter

0110-066-00

Minimaxx Push, skivebremser og fodstøtter

0110-071-00

Tilbehør
Push motor komplet

0110-999-010

Sportsarmlæn

0100-999-006

Bord universal

0100-999-001

Iltflaske Ø10 cm og dropstativ

0100-999-020

O2 holder

0100-999-021

Amputationsbenstøtte, højre

0100-999-015

Amputationsbenstøtte, venstre

0100-999-016

Stokkeholder

0100-999-022

Reservedele
Fodstøtte standard, højre

0100-999-010

Fodstøtte standard, venstre

0100-999-011

Minimaxx Push 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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