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- med  deg i fokus

Elektriske 
rullestoler





Vår visjon

– med deg i fokus

Nordisk Helse Design jobber for å  fremskaffe de beste 
løsninger innen hjelpemidler for brukere eller for deg som 
betjener hjelpemidler i arbeidsdagen.
Vår søken etter produkter med et attraktivt design, både 
ergonomisk og funksjonelt og med høy kvalitet og gode 
brukeregenskaper for pasient og pleiepersonell  gjøres for 
at din hverdag skal bli enklere.

Tilpasset deg

– spesialløsninger

Vi ser løsninger der andre ser problemer, og arbeider for å 
gi mennesker i en vanskelig situasjon en bedre og enklere 
hverdag. Med mer enn 30 års erfaring av spesialtilpasninger  
og løsninger, har vi den kunnskap, kompetanse og erfaring 
som skal til for å finne de beste løsningene 
- med deg i fokus!
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Det unike justerbare designet til KISS gjør at 
små voksne og barn kan vokse med seteenheten. 
Systemet inkluderer ramme, rygg- og sittepute, 
nakkestøtte, sidestøtter, benstøtter, fotplater og 
armlener.  
Oppbyggingen av skummet i seteenheten gir optimal 
komfort.

KISS er den perfekte løsningen for deg somtrenger 
høy sittekomfort sammen med elektriske funksjoner.  

KISS er den ultimate løsningen for deg som liten 
voksen eller for deg som fremdeles vokser og har 
behov for ekstra støtte og komfort.

Sete og rygg

Det unike KISS systemet gjør at man enkelt kan justere 
både bredde og lengde på setet og i tillegg høyde på 
ryggen, og på den måten vokse med setesystemet. 
Setepute og ryggpute leveres i hele 21 størrelser for best 
mulig komfort og tilpasning.  KISS leveres med ryggpute 
Standard. Som tillegg kan KISS leveres med Contour 
ryggpute.

Nakkestøtte 

Nakkestøttene tilbys i to modeller, Basic Standard 
eller Kurvejusterbar som kan justeres rundt brukerens 
hode og nakke. Modellene kan justeres 360°, høyde- 
og dybdereguleres, samt reguleres venstre/høyre 
med glideskinne og låsemekanisme. Nakkestøttene er 
avtagbare. Som tillegg kan den leveres med ”flip back” 
feste, slik at den kan foldes tilbake mot ryggens bakside.

Støtter og abduksjonskloss

Sidestøttene for overkropp og hofte/lår består av 
selvlåsende braketter som gjør det enkelt å finne den 
rette størrelsen tilpasset brukerens behov til overkropp, 
hofte og lår.  De kan vinkeljusteres 0° til 20°, og reguleres 
i høyden for å finne den beste posisjonen for støtte.  
Støttene leveres i 2 størrelser.
Støtter for overkropp og hofte/lår er bygget opp 
med mykt PU skum og kan leveres trukket med 
vannavstøtende stoff.  Støttene leveres med avtakbare 
braketter slik at de enkelt kan fjernes. Som tillegg kan vi 
levere braketter som er avtakbare og kan vippes ut.

Armlener

Som standard leveres KISS seteenhet med oppvipp- og 
høydejusterbare armlener.  Disse, sammen med Ergo 
armlenepute, gir mulighet til å dybdejustere med 2,5 cm.  
Som tillegg kan vi levere  avtakbare T- armlener, høyde-  
og dybdejusterbare eller oppvipp-, høydejusterbare og 
vinkelkompenserende armlener. Armlenene er 24-35 
cm høyderegulerbare og inntil 10 cm dybderegulerbare 
avhengig av modell og armleneputer. 

Armleneputer

Armleneputer kan leveres i 3 ulike modeller; Ergo, 
Comfort og Contour.  Armlenene har forskjellig bredde 
og lengde, noe som vil innvirke på dybdejustering. Som 
standard leveres KISS med Ergo armlenepute. 
De kan enkelt reguleres i høyden ved å benytte 
seteenhetens glideskinner for å finne den beste 
posisjonen for støtte til brukeren. Støtter for overkropp 
og hofte/lår er bygget opp med mykt PU skum og kan 
leveres trukket med vannavstøtende stoff.

Benstøtter og fotplater

I KISS inngår også benstøtter og fotplater. Normalt 
leveres KISS med  10-80° elektrisk benstøtte, 
lengderegulerbar, sving- og avtakbar og delte, 
vinkelregulerbare fotplater. I tillegg kan vi levere manuelle 
benstøtter i 5 modeller og 3 ulike fotplater.
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Leon gir deg en jevn og stabil 
kjøring, selv utendørs på grovt 
underlag. Leon er utstyrt med 4 
hjuls uavhengig fjæring for ekstra 
komfort og ultimat kjøreglede. 
Smal akselavstand sørger for 
smidig manøvrering, svingradius 
og fremkommelighet. Sammen 
med KISS setesystem er Leon en 
overlegen elektrisk rullestol selv 
for de mest aktive brukere. 

Prisforhandlet rullestol for barn og små voksne

Sidestøttene for overkropp og 
hofte/lår består av selvlåsende 
braketter som gjør det enkelt 
å finne den rette størrelsen 
tilpasset brukerens behov for 
støtte til overkropp, hofte og 
lår. KISS lar deg tilpasse hele 
seteenheten etter brukerens 
boksende behov. Valg av blant 
annet armlener, benstøtter, 
fotplater og hodestøtte, gjør KISS 
til det beste valget for brukere i 
vekst. Leon kan også leveres med 
standard sitteenhet.

Det unike justerbare designet 
gjør at brukeren kan vokse med 
seteenheten. Systemet inkluderer 
ramme, rygg- og sittepute, 
nakkestøtte, sidestøtter, benstøtter, 
fotplater og armlener.  Oppbyggingen 
av skummet gir optimal komfort 
og trekket er vanntett, fukt og  
damp gjennomtrengelig, og har 4 
veis stretch. KISS er den perfekte 
løsningen for den som har behov 
for høy sittekomfort og elektriske 
funksjoner.  

Spesifikasjoner

Fjæring Alle hjul

Motorkaft normal/
max

600W

Batterier min /max 60Ah*2

Forhjul/bakhjul 9”/14” luftfylte

Maks helning 8°

Hinderhøyde 6 cm

Svingradius 78 cm

Maks hastighet 10 km/t

Rekkevidde 35 km

Lengde/bredde 102/62 cm

Maks brukervekt 140 kg

Vekt m/batteri 120 kg

Vekt u/ batteri 78 kg

±1cm ±0.5kg
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Seteplate bredde/dybde 30-41 cm* Justerbar 10 cm bredde  /15 cm dybde

Seteplate lengde 46 cm*

Setepute bredde/dybde • Bredde 30 cm = dybde 30 cm, 33,5 cm, 36 cm, 38,5 cm og 41 cm
• Bredde 36 cm = dybde 33,5 cm, 36 cm, 38,5 cm, 41cm og 43,5 cm
• Bredde 41 cm = dybde 36 cm, 38,5 cm, 41cm, 43,5 cm og 46 cm

Ryggplate høyde/bredde 30-46 cm* Justerbar 5 cm bredde

Ryggplate høyde 41 cm*

Ryggpute bredder/
høyde

30 cm, 36 cm, 41 cm / 41 cm*

Ryggpute • Standard*
• Contour

Ryggvinkel • 0° - 80° elektrisk
• 0°-30° i trinn av 5°  manuell ryggvinkel regulerbar*

Tilt • -2° til 45° elektrisk* 
• 0° til 9° manuell justerbar tilt

Løft • 46 - 53,5 cm  elektrisk
• 42 cm, 44,5 cm, 47 cm og 49,5 cm, manuell justerbart

Løft og setevinkel Elektrisk løft (30 cm) og setevinkel (0° - 45°), kombinert med 48 cm opprinnelig høyde

Armlener • Avtakbare T- armlener, høyde- og 
dybdejusterbare

• Oppvipp- og høydejusterbare  *
• Oppvipp-, høydejusterbare 

vinkelkompenserende

24-35 cm høyderegulerbare og inntil 10 cm 
dybderegulerbare avhengig av modell og armleneputer

Armleneputer • Ergo: 30x6 cm*
• Comfort: 35x6 cm 
• Contour: 37x7cm

• Ergo: 2,5 cm dybdejusterbar* 
• Comfort: 10 cm dybdejusterbar
• Contour: 5 cm dybdejusterbar

Nakkestøtte Trinnløs høyde- og dybde, venstre og høyre justering, avtakbar og nedfellbarkan justeres 360°

Nakkestøttepute • Basic standard 20x10, cm trinnløs høyde og dybde, høyre og venstre, 360° justerbar*
• Kurvejusterbar rundt hodet 12x18 cm, trinnløs høyde og dybde, høyre og venstre, 360° justerbar

Sidestøtter overkropp 0-20° vinkeljusterbare, avtak- og/eller utvippbare • Lengde:15 cm, Høyde: 8 cm,    Tykkelse: 2 cm
• Lengde: 25 cm, Høyde:10 cm   Tykkelse: 2 cm

Lår/hoftestøtte 0-20° vinkeljusterbare, avtak- og/eller utvippbare • Lengde: 15 cm, Høyde: 8 cm,    Tykkelse: 3 cm
• Lengde: 25 cm, Høyde: 10 cm   Tykkelse: 3 cm

Abduksjonskloss Trinnløs dybde og sideregulerbar, avtakbar og 
nedfellbar i posisjoner

• Størrelse: 8x8 cm, valgfritt trekk
• Størrelse: 10x10 cm, mykt skum

Benstøtte 10-80° elektrisk benstøtte, lengderegulerbar, sving- 
og avtakbar

Manuelle dybderegulerbare benstøtter:
• 75° utsvingbare, lengde 40-50 cm.*
• 90° rette, lengde 28-37 cm
• 10° til 90° manuelle hevbare
• 85° til 95°  faste sentermonterte 
• For amputerte høyre og/eller venstre

Fotplater Delte, vinkelregulerbare* • Oppvipp, standard
• Oppvipp, vinkeljusterbare
• Oppvipp, vinkel og dybdejusterbare (12cm/18 cm)

Posisjoneringsstropper • Standard hoftebelte
• 2 delt hoftebelte justerbart, bredde 2,5 cm
• Polstret H belte, lite

Joystick feste • Standard høyre eller venstre
• Parallellforskyver høyre*
• Parallellforskyver venstre

Valgmuligheter
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Spesifikasjoner

Setebredde 42 og 47 cm

Setedybde 41 cm/46 cm 

Setehøyde front 50 cm

Rygghøyde 36 cm/46 cm

Armlenehøyde 25 cm – 32 cm

Benstøtte 39 -51 cm

Fjæring Bak

Motorkaft normal/
max

200W / 420W

Batterier 50Ah * 2 stk

Forhjul/Bakhjul 8”/ 12” Luftfylte

Maks helning  10°

Hinderhøyde 5 cm

Svingradius 82 cm inkl benstøtte

Maks hastighet 6 km/t

Rekkevidde 30 km

Lengde/bredde 110/ 59 og 64 cm

Maks brukervekt 115 og 130 kg

Vekt m/batteri 70 kg

Vekt u/batteri 35 kg

KP-25.2
En smidig, mellomstor modell

KP-25.2 gir deg friheten og 
handlingsrommet du alltid har 
ønsket deg. Rullestolen kan 
enkelt foldes sammen, dette gjør 
at du kan få  den med deg på en 
enkel og grei måte. Kort sagt, er 
dette en moderne, pålitelig og 
brukervennlig elektrisk rullestol 
som du kan ta med deg hvor som 
helst – når som helst.

Den tyngste delen på KP-25.2 
veier mindre enn 33 kg. Stolen 
har aluminiumsfelger, meget lett 
aluminiumsramme og batteriene 
er enkle å fjerne når stolen skal 
foldes sammen. KP-25.2 får enkelt 
plass i bagasjerommet i en bil.

En smidig mellomstor modell som 
er perfekt til bybruk og mindre 
steder. KP-25.2 har en total bredde 
på 59cm. Det kompakte designet 
gjør inn- og utstigning enkelt selv i 
små heiser og trange rom. Oppvipp 
– og høydejusterbare armlener, 
høydejusterbare og utsvingbare 
benstøtter og justerbare fotplater.

±1cm ±0.5kg
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Spesifikasjoner

Setebredde 44 cm

Ryggvinkel Man. 5° - 19°

Setehøyde front 54 cm

Benstøtte 38 - 46 cm

Fjæring Bak

Motorkaft normal 200W 

Batterier min /max 22Ah / 36 Ah * 2 stk

Forhjul/Bakhjul 200X50/ 12” 

Maks helning 8°

Hinderhøyde 5 cm

Svingradius 75 cm

Maks hastighet 6 km/t

Rekkevidde 28 km

Lengde/bredde 103/ 63 cm

Maks brukervekt 115 kg

Vekt m/batteri 50/61,5 kg

Vekt u/ batteri 35/37 kg

Ergo Nimble ble utviklet for å lage 
en elektrisk rullestol som kunne 
fraktes med i bagasjerommet. Den 
er svært enkel å folde sammen, og 
vekten gjør det enkelt å plassere 
den i bilen.  Det kompakte 
designet gjør Ergo Nimble ideel 
for små rom og og korte turer. 
Den lette konstruksjonen gjør det 
enkelt å ta med seg stolen.

Ergo Nimble har oppvippbare 
og høydejusterbare armlener, 
justerbar ryggvinkel. og utsvingbare 
og avtagbare benstøtter. Stolen 
kan enkelt demonteres i tre deler 
uten bruk av verktøy, og plasseres i 
bagasjerommet til en bil eller settes 
bort til lager. 

Ergo Nimble er bakhjulsdrevet, 
primært for innendørs bruk. Den er 
liten og nett og tar seg  enkelt frem 
på små plasser.  Stolen har patentert 
S-Ergo sitteenhet. for optimal sits 
samt trykk- og vektfordeling.

S-Ergo sitteenhet er ergonomisk 
utformet etter kroppens naturlig 
kurver. Dette resulterer i at vekten  
effektiv vekt- og trykkfordeling ved å 

effektivt spres over et større område. 
Man oppnår stabilisert sittestilling og 
reduserer skli.

Tradisjonell sitteenhet S-Ergo sittenhet

±1cm ±0.5kg
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Spesifikasjoner

Setebredde fast 40cm / 44 cm / 48 cm

Setedybde justerbar 45 cm/ 48 cm/ 51 cm

Setehøyde front 54 cm

Ryggvinkel elektrisk 80° - 120°

Rygghøyde 46 cm

Armlenehøyde 19 cm - 27 cm

Benstøtte 32 cm - 46 cm

Fjæring Front

Motorkaft normal/
max

600W - 900W

Batterier 50Ah * 2 stk

Forhjul/Bakhjul 6” / 12”Luftfylte

Maks helning 10°

Hinderhøyde 5 cm

Svingradius 67 cm

Maks hastighet 9 km/t

Rekkevidde 28 km

Lengde/bredde 102 / 63 cm

Maks brukervekt 135 kg

Vekt m/batteri 89-91 kg

Vekt u/batteri 57 kg

Ergo Stand med ståfunksjon er en 
kompakt elektrisk rullestol til hjelp 
i de daglige aktiviteter innendørs 
og ved kortere avstander.
Stolens setesystem bidrar til 
å hindre utvikling av trykksår 
Justering av ryggvinkel sørger for 
god hvileposisjon. Ergo Stand kan 
kjøres i stående posisjon.  

Ergo Stand har 3 setebredder og 
dybder, 5 høyder på armlene, 4 
nivåer på knestøtte kombinert med 
7 høyder på fotplate, nettopp for å 
kunne gi deg en best mulig opplevelse 
når du står oppreist. Knestøttene 
er justerbare i høyde for å kunne 
tilpasses bruker best mulig, i tillegg 
til justering i dybde og bredde. 
Elektrisk ryggvinkel  80° - 120°,  
gir mulighet for reposisjonering og 
behagelig hvileposisjon.

Ergo Stand kommer som standard 
med ergonomiske oppvippbare 
armlener. Brede ergonomiske puter 
på armlener sørger for stabil og 
behagelig plassering av arm og 
støtte til albue. 
Stolen er er utstyrt med en 
separat sikkerhetsenking, adskilt fra 
hovedsystemet. Dette gir brukeren 
mulighet til selv å komme tilbake til 
sittende stilling uavhengig av status 
på motor eller joystick.

±1cm ±0.5kg
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*

Ledsagerstyring,
Quick Release

X X X

*Se egen 
katalog 
for Leon

kantklatrer
Ekstra hjelp over hindre og 
fortauskanter X

Hodestøtte, justerbar
Foldbar og avtagbar,  gir 
optimal høyde-, dybde- og 
vinkelregulering

X X

Lys sett
Lys for Ergo Stand

X

Koppeholder, sammenleggbar

X

Parallellforskyver

X X X

H-belte 

X X X

Amputasjonspute, elektrisk 
rullestol

Håndtak

X

Joystic grep 
T grep X X X

Tilbehør 
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Joystic grep
Myk ball X X X

Joystic grep
L-grep X X X

Joystic grep
Sopp-grep X X X

*Se egen 
katalog 
for Leon

Joystic grep
Kort grep X X X

Joystic grep
Kule grep X X X



Gigstads vei 22 | 3511 Hønefoss
tlf 99 31 61 00 | post@nhd.as

www.nhd.as


