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Delta – innendørs transportstol
Delta stolen er spesielt godt egnet brukere som er helt eller delvist immobile.
Denne brukergruppen har økt risiko for trykksår og Delta-stolen kan avhjelpe
dette problemet. «Regulated Motion» er et system som gir brukeren bevegelse
i stolen, og kombinert med trykkavlastningsmateriale integrert i alle kontaktflater,
minsker dette risikoen for trykksår. Med «Regulated Motion» integrert i stolen, kan
man bruke håndkontrollen til å programmere stolen til å endre posisjon automatisk over en gitt tidsperiode og dermed oppnå variasjon i trykket på utsatte deler
av kroppen.
Delta stolen er et optimalt hjelpemiddel for pleiere og brukere!

Delta 400 Regulated Motion
Varenummer 7007

Universal hodestøtte.
Skyvehåntak.

Styreenhet med store knapper.
REFLEXION
materiale i hele
stolen for brukerens
kontaktflate.

Sidestøtter.
Mulighet for 4
setebredder.
Beskyttende
plastskjermer.

Justérbart fotbrett,
høyde og vinkel.
Lett å manøvrere. 100 mm hjul.
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«Regulated Motion»
Effektiv og uanstrengt bevegelse!
Leveres med elektrisk- eller
gass-styring.
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Bruksområder

Teknisk spesifikasjoner

-

Gummihjul som sparer underlaget.
Stolen fås også med store hjul.

Justérbar hodestøtte.

Spesialsykehus
Sykehjem
I hjemmet
For de som er sittende i lengre
perioder
- For de med risiko for trykksår
(decubitus)
- Ulike nevrologiske og fysiske
lidelser

Rygghøyde 800

Setebredde

Funksjoner
- Regulated Motion, gass styring
eller elektrisk styring av tilt og
fotbrett
- Integrert trykkavlastende
Reflexion materiale
- Multi -stillbar hodestøtte
- Universal hodepute
- Stillbar setelengde
- Stillbart fotbrett i høyde og 		
vinkel
- Integrerte sidestøtter
- Stretch Vyflex materiale på alle
overflater med brukerkontakt
- Store knapper på kontroll enhet.
- Skjermer som reduserer skade
på utsatte deler ved transport

Justérbart fotbrett.

Ryggen justeres med gass via håndtak
bak på stolen.

Hodepute.

Legg- og fotstøtte kan reguleres
i alle posisjoner.
Sidestøtter.
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*Justerbart fotbrett

Delta med elektrisk styring
Gjør det mulig for pleier og bruker å
styre funksjonene i stolen automatisk.
Dette gjelder tilt og heving av fotbrett.
Delta med gass-styring
Ved manuell betjening brukes gassregulering.

