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Ny förlängning av fotplatta till Azalea & Dahlia

Bendelare med nya artikelnummer

Nu finns en ny variant av fotplatteförlängare tillgäng-
lig för vår vinkelställbara fotplatta från 2019.
Den finns i två storlekar och passar både på höger 
och vänster sida. Den går även att montera framåt 
eller bakåt. 
Kontakta er lokala representant för en presentation 
av fotplatteförlängaren.

Artikelnummer är SP60128964, upp till sittbredd 
44cm och SP60128965 för sittbredd 49cm. Förläng-
arna säljs styckevis.

Nya artikelnummer på bendelare och dess komponenter.
Det gamla artikelnumret, för en komplett bendelare SP1449897, har er-
satts med SP1663114 Bendelare m fäste st. 

Nytt artikelnummer har också själva bendelaren. Det gammla artikel-
numret var 1444172 och ersätts med SP60124307.

Numer passar bendelaren bättre till lite högre dynor som används för 
bättre tryckavlastning eftersom bendelarens stolpe är något längre än 
tidigare, 225mm.
Givetvis fullt kompatibelt bakåt. Kontakta er lokala representant för en 
presentation. 



INVACARE INFORMERAR 

Manuella rullstolar & Sportprodukter

 MARS 2021

Küschall 2.0 ersätter tidigare modeller

Eftersom vi har ersatt alla Küschall-modeller med de uppdaterade 2.0- 
modellerna så hittar du numer de gamla Kuschall-modellerna under utgångna 
produkter där kan du finna bruksanvisningar och servicemanualer.
https://www.invacare.se/sv/help-support/discontinued-products

Hälsningar
Joakim Sköldfelt
Produktchef Manuella rullstolar och  Sportprodukter
jskoldfe@invacare.com, 070-598 84 05

Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!

Küschall K-serie 2.0

Küschall Champion  2.0
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Eldrivna rullstolar, Scootrar, Drivaggregat

MyLiNX är ett diagnostik- och serviceverktyg som 
sänder rullstolsdiagnostik i realtid. Det gör det möjligt 
för användare att bättre underhålla sin rullstol. MyLiNX 
är kompatibel med alla Invacares Bluetooth-aktiverade 
LiNX-kontrollsystem.

MDR-förordningen kommer att gälla från maj 2021. Den 
föreskriver lämpliga säkerhetsåtgärder för medicinsk 
utrustning med trådlös uppkoppling till en smartphone 
eller extern styrenhet. Detta för att skydda från intrång 
av obehörig tredje part (“hackare”).

Vår SMOOV one O10 och e-motion M25 kan båda 
ansluta till smartphones via våra Alber-appar. Det är 
därför vi har beaktat detta krav och ökat säkerheten. 
Detta innebär att kunderna är optimalt  
skyddade mot eventuella intrång som i värsta fall kan 
påverka beteendet i våra påskjutsmotorer.

När det gäller SMOOV one implementerades säkerhet-
suppdateringen redan i juli 2020 och för e-motion M25 
är alla nya enheter levererade efter 01.01.2021 utrusta-
de med QR-kod för cybersäkerhet.*

E-motion M25 är nu utrustade med en extra QR-kod på 
hjulnavet. För SMOOV en är detta klistermärke plac-
erat på undersidan av drivenheten. Dessa koder måste 
skannas när du ansluter till smartphone-appen (parn-
ingsprocessen) för första gången.

*Befintliga system levererade innan detta datum påver-
kas inte av den här uppdateringen. 

MyLiNX-app laddas gratis ned där appar finns

e-motion M25 & SMOOV one | cybergaranti
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NYHET - Platinum5 NXG

Vi har den stora äran att presentera nästa generations 
syrgaskoncentrator från Invacare, Platinum5 NXG. 

Denna nya koncentrator har en rad nya innovationer, bl a; 
Coolpressor™ som hjälper till att hålla kompressorn sval, 
vilket ger en ökad livslängd och driftsäkerhet.

SieveGuard +™ Ny design av kolonner som förlänger dess 
livslängd.

Dessutom en rad andra nyheter som vi gärna kommer 
ut och visar då vi är tillbaka i normalläge som skapar 
förutsättningar till fysiska möten.

PerfectO2 V & Platinum9 uppdatering

För att överensstämma med ISO 80601-2-69 gällande syrgaskoncentratorer som 
har uppvärmningsperioder längre än 2 minuter måste koncentratorn ange om 
syrgaskoncentrationen i den avgivna gasen inte har nått den kliniska nivån. 

När PerfectO2 V- & Platinum9 startas och sensorn värms upp för den första 
renhetskontrollen SensO2, som inträffar vid 5: e minuten, kommer den gula LED-
lampan att förbli tänd (bild A).

Efter den första renhetskontrollen och då en 85% O₂-nivån har uppnåtts, tänds 
den gröna LED-lampan och den gula släcks, vilket indikerar att enheten är i 
normalt driftläge. I enlighet med standarden, om syrgas renheten sjunker under 
85% under normal drift (när den gula lysdioden lyser) kommer ett återkommande 
hörbart larm att ljuda.

NYHET,  gul LED i uppstarts- 
fasen i enlighet med den nya standarden.

Grön LED vid start i enlighet 
med den tidigare standarden.

Bild A
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Eldrivna rullstolar, Scootrar, Drivaggregat & Oxygen

Hälsningar
Mikael Forsman
Produktchef Elrullstolar, Scootrar, Drivaggregat & Oxygen
mforsman@invacare.com, 08-5223 70 44

Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!

Vår trappklättrare Scalamobil S35 kan anpassas till rullstolen vid behov och göra 
det möjligt att övervinna trappor av alla slag med liten ansträngning. Inte ens 
spiraltrappor är något problem. 

Trappklättraren Scalamobil S35/S36 skyddar trappan tack vare ett intelligent och 
patenterat klättringssystem. Automatiska bromsar borgar för extra säkerhet. 

För denna typ av produkt samarbetar vi med ”Funka för livet i Sverige”. De håller 
utbildningar, utför service såväl som produktvisningar och är en utav våra åter-
försäljare av denna produkt. 

Besök dem på hemsidan:

https://www.yourvismawebsite.com/funka-for-livet-i-sverige-ab

För mer information om hur Scalamobil S35 fungerar, klicka in på länken;  
https://youtu.be/ZaGMLaw10-4

Scalamobil den mobila trappklättraren för din rullstol
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Personlyftar

Instruktionsfilmer för SB755 vårdsäng

Nu är första omgången instruktionsfilmer till SB755 tillgängliga på YouTube. För 
att på ett enkelt och överskådligt sätt hantera olika funktioner på vårdsängen 
SB755, så har säng-teamet på Invacare spelat in ett antal instruktionsfilmer.
Ta en titt och återkom gärna till oss om du saknar någon film som skulle göra din 
vardag enklare.

Se spellistan här: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRgduYzx3f_
NtYqQU0HEypJ1sq0pqAzXT

Hälsningar
Anna-Karin Eskilsson
Produktchef Sängar & Personlyftar
akeskils@invacare.com, 08-5223 7042

Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!
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Under våren 2021 har den nya rollatorn Gloss lanserats. Med sin lätta vikt, under  
7 kg och en handtagshöjd från 63,5 cm upp till 105 cm i kombination med en 
maximal brukarvikt upp till 160kg så har Gloss en fantastisk bredd för användare 
med olika behov.

Ta en titt på vår hemsida eller låt någon av våra säljare visa upp Gloss via Teams 
eller fysiskt möte om så tillåts.

Hopfälld blir rollatorn endast 19cm bred.

Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!

Hälsningar
Marie-Louice Tham
Produktchef Gång- och Hygienhjälpmedel
mltham@invacare.com, 08-5223 7020
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Monica Hernquist
Distriktsansvarig 
 Västra  Götaland,  
 Jönköping

Dan Emmertz
Distriktsansvarig 
Skåne,  Blekinge, 
Halland,  Kronoberg, 
 Kalmar

Martin Tornberg
 Distriktsansvarig 
Norrbotten, 
Västerbotten,
Västernorrland, 
 Jämtland

Johanna Koch
 Distriktsansvarig 
Stockholm, 
 Uppsala, Gotland,    
 Södermanland, 
Östergötland 

Håkan Johansson
 Distriktsansvarig 
Värmland,  
 Västmanland, 
Gävleborg,  
Dalarna, Örebro

Peder Tägtström
 Distriktsansvarig 
Västra Götaland, 
Jönköping, Kalmar, 
Västervik, Blekinge, 
 Kronoberg, Halland, 
Skåne, Gotland, 
Östergötland

Anna Landsmann
 Distriktsansvarig  
Uppsala, 
 Stockholm

Elrullstolar, Scootrar, Drivaggregat, Sitt- och Ryggsystem

Håkan Johansson
 Distriktsansvarig 
Dalarna, 
 Västmanland, 
 Södermanland, 
 Gävleborg, 
 Örebro,  Värmland

Manuella rullstolar, Dynor, Sitt- och Ryggsystem

Martin Tornberg 
 Distriktsansvarig
Norrbotten, 
V ästerbotten, 
 Västernorrland, 
J ämtland

jkoch@invacare.com
070-224 58 82

hjohanss@invacare.com
070-575 92 50

mtornber@invacare.com
070-347 63 96

demmertz@invacare.com
070-190 21 63

mhernqui@invacare.com 
070-340 32 53

ptagtstr@invacare.com
070-313 70 33

alandsma@invacare.com
070-396 91 01

hjohanss@invacare.com
070-575 92 50

mtornber@invacare.com
070-347 63 96
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Hitta din kontaktperson

Sängar, Personlyftar och Madrasser

Gång- och Hygienhjälpmedel

Bertil Lundh
 Distriktsansvarig 
 Stockholm, 
 Uppsala, Gotland, 
Västmanland, 
 Södermanland, 
Gävleborg, 
 Örebro,  Dalarna

Christina  Nilsson
 Distriktsansvarig 
Jönköping, 
 Blekinge, 
 Kalmar, Skåne, 
Kronoberg, 
 Östergötland, 
 Halland

Per Danielsson 
 Distriktsansvarig 
Västra Götaland, 
Värmland

Keith Kågström
 Distriktsansvarig 
Norrbotten, 
 Västerbotten,  
Västernorrland, 
 Jämtland

Keith Kågström
 Distriktsansvarig 
 Norrbotten, 
 Västerbotten, 
 Västernorrland, 
 Jämtland

kkagstro@invacare.com
070-533 07 08

Per-Olof Fallemark
 Distriktsansvarig 
Värmland,  Uppsala, 
 Västmanland, 
Södermanland 
Örebro , Gävleborg, 
 Dalarna

pfallema@invacare.com
070-204 67 60

Mats Adelros
Distriktsansvarig 
Halland,  Blekinge, 
Kronoberg, Skåne,  
Jönköping

Anton Enlund
Distriktsansvarig
Stockholm, 
Gotland, Kalmar, 
 Södermanland, 
Östergötland

madelros@invacare.com
070-677 33 80

aenlund@invacare.com
0720-70 52 71

Maths Fuxinger
Distriktsansvarig 
Västra Götaland

mfuxinge@invacare.com
0708-32 07 75

cnilsson@invacare.com
070-558 84 69

blundh@invacare.com
070-202 43 32

pdaniels@invacare.com
073-274 44 19

kkagstro@invacare.com
070-533 07 08
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Martin Tornberg 
 Distriktsansvarig
Norrbotten, 
V ästerbotten, 
 Västernorrland, 
J ämtland

mtornber@invacare.com
070-347 63 96

Anna Landsmann
 Distriktsansvarig  
 Stockholm, 
 Gotland,  Värmland, 
 Uppsala, 
 Västmanland, 
Södermanland, 
Örebro ,Gävleborg,
Dalarna

alandsma@invacare.com
070-396 91 01

Christina  Nilsson
 Distriktsansvarig 
Jönköping, 
 Blekinge, 
 Kalmar, Skåne, 
Kronoberg, 
 Östergötland, 
Västra Götaland, 
Halland

cnilsson@invacare.com
070-558 84 69

Key Account Managers

Johan Bergkvist
 Key Account Manager

jbergkvi@invacare.com
070-191 90 75

Christer Nyqwist
 Key Account Manager

cnyqwist@invacare.com
070-459 97 22 

Du vet väl att vi finns på Facebook, klicka förbi direkt och Gilla vår sida!

På vår Facebook-sida kan du följa oss på nära håll, se spän-
nande nyheter, läsa artiklar, delta i tävlingar och mycket mer.
Dessutom kommer vi att dela några av de många inläggen från 
vår bloggsida Passionate people!
Välkommen in!

www.facebook.com/InvacareSverige




