Leon med KISS setesystem
Leon er en solid, morsom og stabil rullestol med det unike justerbare
KISS setesystemet som kan vokse med brukeren.
KISS lar deg tilpasse hele seteenheten etter barnets løpende behov.Valg
av armlener, benstøtter, fotplater, nakkestøtte med mer, gjør KISS til det
beste valget for brukere i vekst.
Leon har en eksepsjonelt smal akselavstand som sørger for smidig
manøvrering og fremkommelighet også på små plasser og trange rom.
VR2 kontrolleren sørger for enkel betjening av stolen. Leon kan leveres i
3 tøffe metalliske farger.
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Hvem kjenner ikke historien om Peter Pan,
gutten som ikke ville vokse opp, som ikke
ønsket endringer.
Dessverre for Peter Pan, men heldigvis for oss, er
ikke verden slik.Vi må hele tiden utfordre oss selv, ha
drømmer om fremtiden, hva den vil bringe og ha tro
på oss selv.
Noen drømmer er oppnåelige, mens andre kun
forblir drømmer, men uten troen på disse ville
ikke verden gått videre.
Enkelte ganger er det slik at løsningen til akkurat dine
utfordringer ikke er optimale det er nettopp slike utfordringer vi er gode på.
Utfordringer har aldri vært noen hindring for oss,
tvert i mot er det det som skaper utvikling og bedre
løsninger.
Troen på oss selv, hva vi kan utrette og hvilke
utfordringer vi kan beseire er den viktigste
drivkraften et menneske kan ha. Uansett
utgangspunkt, hvor man kommer fra, eller
hvilke drømmer vi har hvis du tror sterkt nok og holder fast ved dine
drømmer kan du også

fly...

Nordisk Helse Design
v/ Jan Braseth

KISS
Vi presenterer setesystemet KISS rehab.
Det unike justerbare designet gjør at du som junior kan
vokse med seteenheten. Systemet inkluderer ramme,
rygg- og sittepute, nakkestøtte, sidestøtter, benstøtter,
fotplater og armlener.
Oppbyggingen av skummet i seteenheten gir optimal
komfort og trekket er vanntett, fukt og damp
gjennomtrengelig, med 4 veis stretch.

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

Sete og rygg

Armlener

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.

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, høydeog dybdejusterbare eller oppvipp-, høydejusterbare og
vinkelkompenserende armlener. Armlenene er 24-35 cm
høyderegulerbare og inntil 10 cm dybderegulerbare avhengig av
modell og armleneputer.

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.

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

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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Valgmuligheter
KISS leveres i standard konfigurasjon dersom annet ikke er avtalt. Standard konfigurasjon er markert med *
Se KISS hovedkatalog for ytterligere informasjon og størrelser.
Seteplate bredde/dybde

30-41 cm*

Seteplate lengde

46 cm*

Setepute bredde/dybde

•
•
•

Ryggplate høyde/bredde

30-46 cm*

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

•
•
•

Justerbar 10 cm bredde /15 cm 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
Justerbar 5 cm bredde

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

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

•
•
•

Armleneputer

•
•
•

Nakkestøtte

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

Nakkestøttepute

•
•

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, svingog 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*

•
•
•

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

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

Oppvipp, standard
Oppvipp, vinkeljusterbare
Oppvipp, vinkel og dybdejusterbare (12cm/18 cm)
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Leon
Leon er en morsom stol bygget for fart og spenning
og er utformet for å utnytte fordelene ved en
bakhjulsdrevet rullestol.
Leon er bygget for hurtighet uten å gå på akkord
med stabilitet eller kontroll.

Leon gir deg en jevn og stabil kjøring
selv utendørs på grovt underlag.
Høy ytelse på bakhjulsdrift gir en
kontinuerlig akselerasjon.

Sammen med KISS setesystem er dette en overlegen
elektrisk rullestol for selv de mest aktive brukere,
og vil gi deg stor glede i hverdagen - både utendørs
og innendørs. Leon kan leveres i 3 tøffe farger: Metallic
Red, Kelvin Blue og Silver Black.

Leon er utstyrt med 4 hjuls
uavhengig fjæring for ekstra
komfort og ultimat kjøreglede.
Smal akselavstand sørger for
smidig manøvrering, svingradius og
fremkommelighet.

Leon leveres som standard med VR2
kontroller med parallellforskyver for
enkel og lett forståelig betjening.

Spesifikasjoner

±1cm ±0.5kg

Setehøyde front

46 cm

Maks hastighet

10 km/t

Fjæring

4 hjuls fjæring

Rekkevidde

35 km

Motorkaft

600W

Hinderhøyde/

7 cm

Batterier

55Ah x 2 stk

Klaring underlag

7 cm

Kontrollenhet

VR2 60A

Svingradius

78 cm

Forhjul

229mm ( 9”) Luftfylte

Total lengde/bredde

102 cm / 62 cm

Bakhjul

336mm (14”) Luftfylte

Maks brukervekt

140 kg

Maks helning

6°

Vekt m/batteri

120 kg

Leon leveres i standard konfigurasjon med KISS setenhet dersom annet ikke er avtalt. Som tilbehør kan Leon leveres med Standard
seteenhet Standard seteehhet er kompatibelt med elektrisk tilt og elektrisk ryggvinkel.
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Tilbehør
Leon KISS tilbyr en rekke tilbehør for å kunne tilpasse stolen maksimalt til den enkelte bruker.
Joystick grep
T-grep

Myk ball

L-grep

Sopp grep

Kort grep

Batteri 55AH

R-Net kontroller

Batteri 80AH

Farge på chassis:

Lader 10A

Metallic Red

Lyskit LED

Kelvin Blue

Bord nedfellbart flybord

Silver Black

Bord nedfellbart vinkeljusterbart

Kurv

Krykkeholder

Standard seteenhet

IV holder

Ledsagerstyring

Holder for oksygentank

Leggreim støtte

Holder for mobiltelefon

Leggpute delte benstøtter

Holder for tablet

Leggpute senter benstøtte

USB lader

Inkontinenstrekk

Contour nakkestøtte

Setepute Guardian gel

Contour ryggpute

Sidestøtter overkropp

Sidestøtter lår

Speil

Plansete

Trekk for oppbevaring

Hoftebelte standard

Kompakt 3.00 - 8 dekk for drivhjul

Kompakt 2.80/2.50-4 framhjul

Programvaremodul ers P&G Powermodul R-net

Programvaremodul P&G VR2 90 Ah

Programvaremodul ers P&G Gyro R-net

Programvaremodul ers P&G Aktuatormodul R-net

Løst bryterpanel

Kule grep

Bilfeste stoldel
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