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Independenta
,
la putere
Deoarece lucrăm cu și pentru persoanele cu dizabilități
locomotorii, înțelegem provocările de mobilitate cu care
se confruntă ﬁecare dintre clienții noștri. Vă prezentăm
aici produse de mobilitate de top pentru un plus de
independență în scaun rulant. Fie că aveți nevoie de un
scaun rulant ușor, de un plus de putere în deplasare, sau
de acces facil în clădiri sau vehicule, suntem aici pentru a
găsi împreună soluția care vă poate reda independența și
speranța într-un trai împlinit.
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Libertate de mișcare

Scaun rulant
TM
Panthera X
Panthera XTM este de departe cel mai ușor scaun rulant
pe care îl cunoaștem. Acesta este realizat din materiale
complexe cu ajutorul celei mai avansate tehnologii
disponibile.

Rezultatul este un scaun rulant extrem de ușor, care nu
face compromisuri la stabilitate și confort. Fiind noi înșine
utilizatori, putem spune cu certitudine că scaunul
Panthera XTM este pentru utilizatorii activi un vis devenit
realitate.
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2.1 kilograme
Greutatea de
transport de 2,1 kg
face ca scaunul
rulant PANTHERA
XTM să pară ușor ca
o pană. De aceea,
transferul scaunului
rulant în mașină
este ireal de facil.
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Bambino
este un scaun
rulant dedicat
copiilor între 5 și 13
ani, în timp ce
scaunul rulant
Micro este pentru
cei mai tineri
utilizatori, de la
aproximativ 1 an
până la 4 ani.

4,4 kilograme
Având greutatea
totală de 4,4 kg,
Panthera XTM este
extrem de ușor.
Nu cunoaștem un
alt scaun rulant
care să se apropie
de aceste
caracteristici.

Panthera AB proiectează, produce și
comercializează scaune rulante de calitate,
cu greutate mică și ușor de folosit, pentru
adulți și copii. Scaunul rulant Panthera este
realizat din ﬁbră de carbon, iar
componentele sunt proiectate pentru a face
scaunul rulant ușor, dar stabil și rezistent.
Modelele Panthera X și U3 light sunt
dedicate utilizatorilor activi avansați,
obișnuiți să utilizeze un echipament extrem
de manevrabil și rapid. Aceste scaune
rulante nu sunt dotate cu componente antirasturnare.
Modelele S3 si U3 sunt modelele standard,
ușoare și cu manevrare facilă, ideale pentru
un stil de viață activ. Scaunul S3 Swing are
suportul de picioare pliabil care ușurează
transferul în și din scaunul rulant.

Protecție la transport
Protejează componentele cele mai expuse, care
pot ﬁ deteriorate în timpul oprațiunilor de ridicare
a scaunului rulant (de ex. în și din mașină).

Mânere de împingere
Pot ﬁ montate pe tubulatura spătarului. Pentru cei
cu stabilitate redusă a trunchiului.

Pentru copii, sunt disponibile modelele
Bambino și Micro.
Oricare este scaunul rulant ales, acesta
permite utilizatorului să își realizeze
potențialul de a ﬁ activ, mobil și independent.

Roată pentru teren accidentat
Se montează ușor pe suportul de picioare.
Ușurează manevrarea scaunului rulant pe teren
accidentat.
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Putere

Sistemul
SmartDriveMX2+
Noul SmartDrive Mx2+, acum dotat cu brățară de control
inteligent, poate cu adevărat să schimbe vieți. Sistemul
vă poate ajuta la urcarea pantelor abrupte sau la
deplasarea pe covoare groase. Este ușor de folosit și vă
poate duce departe cu o singură încărcare.

Montați, porniți și redescoperiți independența!
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Este atât de simplu!
Două atingeri pentru
mărirea vitezei, o
atingere pentru
deplasarea la viteza
curentă, apoi din nou
două atingeri pe frână
pentru oprire. Aceste
operațiuni ușoare
redau utilizatorilor cu
abilități reduse puterea
de a activa motorul prin
atingerea încheieturii.

SmartDrive este un dispozitiv surprinzător
de puternic. Cu ajutorul său puteți urca
rampe abrupte și borduri. Vă puteți deplasa
cu ușurință chiar și pe covoare groase.
Sistemul este dotat cu opțiunea anti-rulare,
care vă permite să vă opriți în pantă și să
porniți din nou cu ușurință.

SPECIFICATII
Ÿ

Noua Brățară PushTracker Bluetooth LE
controlează dispozitivul SmartDrive

Ÿ

Opțiuni: mod de funcționare, viteza
maximă, sensibilitate, accelerare (unele
modele)

Ÿ

Distanța maximă (teren drept/ fără
rezistență): 19,8 km

Cu ajutorul brățării de control Push-Tracker,
SmartDrive poate ﬁ personalizat în privința
sensibilității la atingere, vitezei maxime de
rulare ș.a. Dispozitivul este echipat cu
moduri selectabile, pentru a vă satisface
nivelul de activitate și nevoile de deplasare.
Indiferent de modul ales, sistemul este
intuitiv și ușor de folosit.

Ÿ

Viteză maximă (teren drept): 8,9 km/h sau
6 km/h cu limitarea vitezei

Ÿ

Greutate totală: 6,1 kg

Ÿ

Baterie: Li-Ion (LiFePO4) - 36V & 3,4A - h

Ÿ

Motor: 250W, 36 V

Ÿ

Temperatura de funcționare: de la -25 la
50°C

Ÿ

Durata estimată de funcționare: 5 ani

Se mișcă odată cu utilizatorul și este atât de
ușor, încât veți uita că este prezent.
SmartDrive este compatibil cu un stil de
viață activ, vă oferă libertatea de a vă realiza
potențialul.
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Dinamism

Handbike
BATEC
Handbike-urile electrice Batec reprezintă o soluţie
compactă și eﬁcientă pentru provocările legate de
mobilitate:
√

Treceți de la mobilitate redusă la libertate de
mișcare, de la nevoia de ajutor la independență!

√

Obţineți un echipament de mobilitate de tip 2 în 1,
fără a renunţa la scaunul rulant manual.

√

Depășiți obstacolele si deplasați-vă pe teren
denivelat fără nicio problemă.

√

Anexați handbike-ul Batec în câteva secunde fără
să ﬁți nevoit să vă transferați.

√
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Disponibil și în variante pentru persoane cu
tetraplegie și hemiplegie.
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Viteză maximă

Viteză maximă

Viteză maximă

20 Km/h

25 Km/h

30 Km/h

Autonomie

Autonomie

Autonomie

22 km * cu baterie de 280Wh
40 km * cu baterie de 522 Wh

22 km * cu baterie de 280 Wh
40 km * cu baterie de 522 Wh

22 km * cu baterie de 280 Wh
50 km * cubaterie de 678 Wh

Motor

Motor

Motor

250 RPM cuplumaxim, motor fără perii
Putere nominala: 900 w
Putere maximă: 1050 w
Marșarier

250 RPM cuplumaxim, motor fără perii
Putere nominala: 900 W
Putere maximă: 1050 W
Marșarier

300 RPM cuplumaxim, motor fără perii
Putere nominală: 1200 W
Putere maximă: 1300 W
Marșarier

Baterie și încărcare

Baterie și încărcare

Baterie și încărcare

2 opţiuni: 36V - 280 W h sau

2 opţiuni: 36V– 280 Wh sau

2 opţiuni: 36/48V– 280 Wh sau

36V - 522 W h 4A

36V - 522 W h 4A

48V - 678 W h 3A

Cadru

Cadru

Cadru

Aluminiu 7005 T6
Cuvete negre 1.1/8
Sistem de prindere rapidă

Aluminiu 7005 T6
Cuvete negre 1.1/8
Sistem de prindere rapidă

Aluminiu 7005 T6
Cuvete negre 1.1/8 FSA Orbit Mx
Sistem de prindere rapidă

–
Ghidon

–

Cadru suport cu suspensie

Ghidon

Ghidon

Ghidon de aluminiu negru mat

Ghidon de aluminiu negru mat

Ghidon de aluminiu lat

Frână

Frână

Frână

Frână mecanică Avid BB5
Manete de frână cu frână de parcare
Disc frână Avid G2 180
-mm

Frână mecanică Avid BB5
Manete de frână cu frână deparcare
Disc frână Avid G2 180
-mm

Frână mecanică Avid BB7
Manete de frână cu frână de parcare
Disc frână Avid G2 200
-mm

Roată

Roată

Roată

Anvelopă antiderapantă 16 ” x 2.40”

Anvelopă antiderapantă 18” x 2.40”

Anvelopă antiderapantă 19” x 2.75”
Jantă neagră cu pereti dubli din aluminiu 19”

Jantă neagră cu pereti dubli din aluminiu 16”

Jantă neagră cu pereti dubli din aluminiu 18”

Alte dotări

Alte dotări

Alte dotări

Lampa frontală de 700 lumeni cu lumină de
poziţie

Lampa frontală de 700 lumeni cu lumină de
poziţie

Lampa frontală dublă de 1400 lumeni cu lumină
de poziţie

Stopuri dublecu LED pe cadrul suportului
Ecran LCD integrat cu ciclo
computer și loc
pentru baterie

Stopuri duble cu LED pe cadrul suportului
Ecran LCD integrat cu ciclo
computer și loc
pentru baterie
Port încărcareUSB
Claxon
Greutăţi QR detașabile

Stopuri duble cu LED pe cadrul suportului
Ecran LCD integrat cu ciclo
computer și loc
pentru baterie
Port încărcareUSB
Claxon
Greutăţi QRdetașabile

Greutate
15,9 Kg (fără baterie/greutăţi)

Greutate
16,7 Kg (fără baterie/greutăţi)

Port încărcareUSB
Claxon
—
Greutate
14,7 Kg (fără baterie)
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Dinamism

Handbike
PRASCHBERGER
Fie că alegeți deplasarea pe distanțe scurte sau
plimbările lungi, că vreți o plimbare relaxată sau aveți
chef de o cursă în viteză, cu handbike-ul Challenger de la
Praschberger puteți face orice alegere. Componentele lui
de înaltă calitate asigură atât funcționalitate, cât și
siguranță, pentru cei care își doresc un plus de mobilitate
sau își doresc să se implice în activități sportive.

Handbike-ul Challenger se poate anexa cu ușurință pe
orice tip de scaun rulant cu antrenare manuală și cadru
rigid. Cu el, sunteți gata să faceți față oricărei provocări.
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Caracteristici
Ÿ Schimbător SHIMANO cu 27 de trepte de
viteză
Ÿ Manete pentru schimbarea treptelor de
viteză si frânare poziționate pe mânere
ergonomice
Ÿ Sistem de montare rapidă
Ÿ Frână V-brake cu ampliﬁcator de frână
Ÿ Frână disc
Ÿ Roată față: 24 ″ sau 26 ″
Ÿ Lungime furcă: 650, 700, 750 mm
Ÿ Apărătoare lanț
Ÿ Stabilizator de direcție
Ÿ Frână de parcare

Dimensiuni și greutate
Ÿ Lungime: aprox. 90 cm
Ÿ Latime: aprox. 60 cm
Ÿ Înălțime: 100 - 120 cm
Ÿ Greutate: aprox. 12 kg

Accesorii
Ÿ Far cu halogen alimentat de baterii
Ÿ Apărătoare de noroi
Ÿ Stand pentru biciclete (parcare
securizată)
Ÿ Suport motor electric și multe altele
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Reducerea presiunii
Dacă aveți mobilitatea și sensibilitatea
afectate, reducerea presiunii este
esențială pentru prevenirea escarelor.
O saltea antiescară eﬁcientă, pentru
timpul petrecut în poziția culcat, și o
pernă de reducere a presiunii,
pentru timpul petrecut în poziția
așezat, contribuie la menținerea
sănătății și un stil de viață activ.
Specialiștii Motivation folosesc
sistemul computerizat BodiTrak ca
să identiﬁce zonele predispuse la
apariția escarelor și să recomande
cele mai eﬁciente perne pentru
reducerea presiunii. Programarea
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pentru testarea presiunii se face prin
echipa regională Motivation din zona
dvs.

BodiTrak pentru testarea computerizată
a presiunii exercitate în poziția așezat

Reducerea presiunii

Saltea antiescarã
ROHO
Salteaua ROHO DRY FLOATATION
creează mediul ideal de protecție și
vindecare bazându-se pe circulația
aerului, fără să ﬁe nevoie să o
conectați la curent electric. Alcătuită
din celule moi, interconectate,
salteaua se conformează exact
contururilor corpului, ajutând țesutul
moale să își păstreze forma, pentru a
maximiza procesul de vindecare și
pentru a preveni apariția escarelor.
Performanța, eﬁciența și calitatea
acestei saltele sunt inegalabile în
industrie.

Saltea antiescară ROHO DRY FLOATATION

Reducerea presiunii

Perne ROHO
Pernele ROHO sunt concepute pentru a veni în
întâmpinarea tuturor nevoilor Dvs., indiferent de lucrurile
pe care vreți să le faceți sau de suprafețele pe care vreți
să vă așezați. Tehnologia ROHO folosește celule
individuale cu aer, ceea ce vă permite să vă mișcați în
voie, fără să vă îngrijorați cu privire la reducerea
presiunii.
Pernele ROHO se adaptează corpului utilizatorului și au
aceleași proprietăți de redistribuire a greutății pe care le
are și apa. Se adaptează, astfel, nevoilor dvs. de mișcare
și contribuie la reducerea forțelor de frecare și forfecare
care acționează asupra țesuturilor și creează presiune.
Spre deosebire de alte tipuri de perne, perna ROHO se
mișcă odată cu dvs. și se adaptează constant nevoilor și
mișcărilor corpului.

22

Pentru toți aceia a căror sănătate, stare de bine sau
recuperare depinde de protecția pielii și poziționare,
perna ROHO reprezintă opțiunea ideală.

ROHO Quadtro Select
Neopren
Proprietățile de îngrijire
ale neoprenului
contribuie la confortul
dat de utilizarea pernei.

Odată ce ﬂuxul de aer
este controlat cu ISOFLO©,
acesta poate călători numai
între celulele dintr-o zona.

Opțiuni multiple
Alegeți cea mai bună pernă
pentru forma și cerințele utilizatorului,
indiferent de greutatea acestuia,
pornind de la o gama care include
dimensiuni diferite ale pernelor și
înălțimi diferite ale celulelor.

Poziționare
dinamică

Stabilitate
în poziția așezat
Dry Floatation®
Tehnologia Dry Floatation®
ajută la imitarea proprietăților
apei pentru a oferi condiții
optime de ședere.

Celule active
Fluxul de aer
între celulele individuale
face ca perna să se
conformeze formei utilizatorului
și să se adapteze
constant la mișcarea acestuia.

ISOFLO®
Controlul Memoriei
Controlați ﬂuxul de aer
în patru zone diferite,
pentru a personaliza perna
în funcție de nevoile
de poziționare și echilibru
ale utilizatorilor.

Protecție a pielii
și a țesutului

Valvă pentru
reglarea presiunii
Creați mediul ideal de ședere
pentru protecția pielii și țesuturilor,
prin reglarea pernei în conformitate
cu cerințele utilizatorului.

Confort

ROHO Standard

ROHO Hybrid

ROHO Smart

ROHO Dual Compartment

Reducerea presiunii

Perne pentru scaunul rulant
Stimulite®
Pernele Stimulite au la baza
tehnologia Total Pressure
Management, care asigură protecția
stratului de piele, reducerea presiunii,
poziționarea corectă și reducerea
forței de forfecare.
Aceste perne sunt alcătuite din celule
de tip fagure, perforate. Celulele
permit circulația aerului și evaporarea
umidității, ceea ce ajută la menținerea
integrității pielii și la păstrarea
temperaturii medii constante a
corpului.
Sunt durabile, ușor lavabile și nu au
nevoie de ajustări speciale, ceea ce le
face ușor de întreținut.
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Pernele Varilite au la bază o
tehnologie care îmbină beneﬁciile
spumei cu ale aerului, ceea ce le
face durabile si eﬁciente în
protejarea pielii.
Din structura lor fac parte trei tipuri
de spumă, cu diferite densități.
Acestea asigură reducerea presiunii
și o poziție corectă în scaunul rulant.
Unele modele includ un sistem de
valve ajustabile, iar altele, un sistem
cu eliberarea integrală a aerului,
pentru ca perna să se conformeze
nevoilor utilizatorului și să ofere
sprijin pe toată suprafața de ședere.
Sunt ușor de întreținut.

Stimulite Classic

Stimulite Sport
Simulite Contured
Stimulite Smart

Stimulte Slimline

Varilite EvolutionTM

Varilite Evolution WaveTM
Stimulite Kinder

Siguranță

Adaptare auto
HANDYTECH
Adaptarea auto le permite persoanelor cu dizabilitati să
conducă un autovehicul și contribuie astfel la o creștere
semniﬁcativă a autonomiei și a calității vieții.
Adaptarea Speed&Brake-E de la Handytech combină
accelerația electronica și frânarea manuală într-un singur
dispozitiv. Funcția de frânare este activată cu o mișcare
naturală de apăsare a manetei, în timp ce funcția de
accelerare este activată apăsând butonul de pe mâner,
aﬂat la nivelul degetului mare.
Neﬁind legată de coloana de direcție, adaptarea
Handytech SPEED & BRAKE - E oferă spațiu pentru
transferul din scaunul rulant pe scaunul șoferului și
păstrează în același timp caracteristicile de siguranță ale
vehiculului, cum ar ﬁ airbag-urile. Montarea adaptării nu
presupune modiﬁcări la părțile din plastic ale habitaclului.
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Adaptarea auto Speed&Brake-E de la Handytech poate ﬁ
efectuată pentru o gamă largă de autovehicule.
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§

Adaptarea poate ﬁ instalată pe vehicule
echipate cu scaun obișnuit pentru șofer.

§

Activarea adaptării poate avea loc în
primele 30 de secunde după ce
vehiculul este pornit, apăsând butonul
de activare. Dispozitivul este dezactivat
automat când mașina este oprită

§

Frânare: Apăsarea înainte a manetei cu
mâna dreaptă a șoferului permite o
frânare eﬁcientă și modulară, acționând
asupra pedalei de frână originale.

§

Accelerare: Apăsarea cu degetul mare
pe butonul de pe partea laterală a
mânerului permite activarea
acceleratorului original al vehiculului.

§

Două butoane care acționează
claxonul, respectiv, blocarea frânei
sunt situate în apropierea mânerului, la
capătul superior al manetei, într-o poziție
ușor accesibilă pentru degete.
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Tehnologie asistivã
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