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Justerad infästning till vaddyna Azalea

Vadstödsdynan har upplevts som för rörlig, nästan 
lös, i sin infästning. Som informerats om tidigare ska 
den göras trögare. Den förändringen är nu gjord 
och rullstolar som tillverkas sedan i slutet av v16 ska 
ha mera friktion och mindre ”spel” i infästningen. Se 
bifogade bilder som visar skillnaden i tröghet mel-
lan nya och gamla infästningen.
Det som är förändrat är att den hylsa med gäng 
som man skruvar fast själva vadstödsdynan i har 
gjorts några mm kortare. 

Bild 2, tv, visar på hur mycket hylsan har stuckit ut och bild 3, th, på hur det ska se ut framöver. 
Det är inga skillnader på dynan eller i hur mycket dynan kan röras utan enbart hur lätt den rör 
sig. 

Bild 1, visar hylsan, inringat i blått. Resultatet blir att man då kan dra åt vaddynan så den blir 
både stabilare och trögare i sina rörelser.

Bild 4, visar samma hylsa men motsatt sida
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Artnr 1536613 tillfällig produktförändring

Vi vill meddela att det tillfälligt kan bli ett annat däck på artiklarna 1536542 och 
1536613. Det råder brist på däck från vår underleverantör och för att undvika 
förseningar på kompletta rullstolar så kan det bli ett annat däck monterat på 
hjulet. 
Vi gör allt för att inte behöva byta däck men vill informera om utifall det ändå 
skulle bli nödvändigt. 

Det däck som ersätter är av märket Maxxis, med samma dimension. De visuella 
skillnaderna är att färgen är lite mörkare grå och att det svarta bandet på sidan 
saknas. På bilderna nedan ses det nya däcket till höger i bild. 
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Äldre modell av vinkelställbara benstöd till Produkt?

Vår underleverantör har beslutat sig för att sluta tillverka delar till de vinkel-
ställbara benstöden som ersattes under våren 2019. 
Dessa benstöd har inte levererats på kompletta rullstolar sedan 2019. 

Det gäller artikelnummer 1513007 och 1513006.  
Bild nedan, till vänster 

Alla beställningar kommer därför ersättas med SP60122669 och SP60122670. 
Bild nedan, till höger

Vi ber om ursäkt för de problem detta kan skaoa för er.

Gammalt benstöd, utgått Nytt benstöd, ersätter

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

Välkommen in på vår hemsida för att läsa mer!
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Under slutet av maj / början av juni kommer det en uppdatering på de extra höjd-
ställbara körhandtagen till Viamobil V25. 
Istället för metall upptill på de extra körhandtagen byts denna del ut till en glas-
fiberförstärkt plast.
Den nya versionen av de extra körhandtagen är fullt bakåtkompatibla med äldre 
Viamobil V25. 

Alla artikelnummer för reservdelarna (par, vänster, höger) förblir desamma.

Uppdaterade höjdställbara körhandtag, Viamobil V25
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I vårt senaste Invacare Informerar #1 2021 nämndes att med den nya MDR-förord-
ningen som börjar gälla nu i maj 2021, krävs det säkerhetsåtgärder för medicinsk 
utrustning med trådlös uppkoppling till en smartphone eller extern styrenhet. 
Detta för att skydda från intrång av obehörig tredje part (“hackare”).

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

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

På samma sätt har kontrollenheten till SMOOV one och ECS-fjärrkontrollen till e-
motion M25 dessa QR-koder fastsatta på baksidan. Dessa koder bör inte tas bort. 
Kontrollenheter och ECS-fjärrkontroller som levereras från fabriken tillsammans 
med en ny enhet är redan anslutna till drivenheterna, inget förändras och inga yt-
terligare steg krävs. 

Men när man byter ut eller kompletterar med en styrenhet till en O10 eller M25 
krävs motsvarande smartphone-app för en engångs-sammankopplingsprocess. 
Under denna sammankopplingsprocess måste QR-koden på kontrollenheten eller 
ECS-fjärrkontrollen skannas via smartphone. De gamla och nya versionerna (med 
och utan QR-kod) är inte kompatibla med varandra. 

*Befintliga system levererade innan detta datum påverkas inte av den här uppda-
teringen.

e-motion M25 & SMOOV one intrångsskydd
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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. 

Till Scalamobil så finns även ett universalfäste, Scalaport X7, detta gör att man 
kan nyttja samma trappklättrare för flera olika rullstolsmodeller. 

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 till din rullstol

https://www.yourvismawebsite.com/funka-for-livet-i-sverige-ab
https://youtu.be/ZaGMLaw10-4
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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

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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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


