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Elämäntyyliisi täydellisesti sopiva
Invacare MyOnHC on suunniteltu aktiiviselle käyttäjälle, joka etsii hinnaltaan
edullista ja käyttöominaisuuksiltaan hyvää tuolia, joka on helppo taittaa
kokoon käsittelyä, varastointia ja kuljetusta varten. Kahden patentoidun
ratkaisunsa ja kevyen rakenteensa myötä uusi MyOnHC merkitsee
käyttäjälle tuolia, johon voi luottaa. Sen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat:
■

Ainutlaatuinen kokoontaittomekanismi

■

Kiinteärunkoisen tuolin vakaus

■

Nopea ja portaaton säätö

■

Paljon mukautusvaihtoehtoja
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Ainutlaatuinen kokoontaittomekanismi
■

 yörätuolin innovatiivisen rakenteen
P
ansiosta runko taittuu erittäin pieneen
kokoon ja selkänoja taittuu istuimen päälle

■

 uolin kokoon taittaminen on helppoa, joten
T
se on vaivaton säilyttää ja kuljettaa

Kiinteärunkoisen tuolin vakaus

Tuolin säätö käyttäjän istuessa
■

■

■

 inutlaatuisen patentoidun teknologiamme
A
ansiosta selkänojan kulmaa voidaan säätää,
vaikka käyttäjä istuu tuolissa
 ortaaton säädettävyys tekee arvioinnista
P
ja sovituksesta nopeaa ja helppoa, mikä
takaa täydellisen sopivuuden käyttäjän
tarpeisiin
 uoliin merkitty asteikko helpottaa
T
selkänojan tarkan kulman asettamista

■

 atentoitu Vaakasuora "H-Shaped"P
taittomekanismi merkitsee parempaa
vakautta verrattuna muihin markkinoilla
oleviin tuoleihin

■

 utomaattinen lukitustoiminto varmistaa
A
istuimen turvallisen asennon ja tekee
tuolista erittäin vaivattomasti kelattavan ja
parantaa käyttöominaisuuksia
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Muokkaa mielesi mukaan
■

■

■

■

 aaja värivalikoima antaa käyttäjälle
L
mahdollisuuden muokata tuolia vastaamaan
omaa persoonallisuuttaan
 yOnHC voidaan myös muokata käyttäjän
M
tarpeiden mukaan, esimerkiksi valitsemalla
kiinteän rungon myötä aktiivisempi ilme
tai helpottamalla entisestään kokoon
taittamista ja kuljetusta kääntyvän mallin
avulla
 ahdella seuraavalla sivulla kerrotaan
K
tarkemmin MyOnHC : n tarjoamista
vaihtoehdoista
MyOnHC on myös yhteensopiva muiden
Invacare-tuotteiden kuten Alberlisävoimalaitteiden kanssa.

Palkittua tekniikkaa
■

■

I nvacare MyOnHC - tuoli on jo saanut
tunnustusta voittamalla suunnittelustaan
Red Dot Award for Product Design palkinnon
 aailman suurin tuotekilpailu Red Dot
M
Award myöntää myös arvostetuimpiin
kuuluvia suunnittelupalkintoja

Invacare

®

MUKAUTETTAVUUS
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JALKALAUTAVAIHTOEHDOT

➃
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➅
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TARVIKKEET

➆

JALKALAUTAVAIHTOEHDOT TARVIKKEET
MUKAUTETTAVUUS
➆ Selkänojan suojus
➀ Istuimen jäykkyyden ja syvyyden ➃ Sivulle kääntyvät jalkalaudat

säätö
Säädöt onnistuvat helposti hihnojen
avulla.

➁ Painopiste
100 mm:n painopisteen säätö
voidaan tehdä 25 mm:n portaittain,
hienosäätö jopa 12 mm.

➂ Kallistuskulma
Vakiosäädöt ovat 0-2° ja optiona 3 &
4° -säädöt tarvittaessa.

Jalkalaudat voidaan kääntää joko
sisään tai ulos.

➄ Kiinteä etuosa
Saatavana on 80º:n kiinteä eturunko
itsenäisille käyttäjille.

➅ Jalkalautavaihtoehdot

Mukana selkänojatasku ja
heijastinraita näkyvyyden
parantamiseksi.

➇ Aktiivinen kaatumisenesto
Sekä käyttäjän itsensä että avustajan
käytettävissä lisätukea varten.

Valittavissa on 70º, 80º tai 90º asteen ➈ Etupyörät
jalkalaudat, nostettavat jalkalaudat tai Pyörävalikoima 4” – 7”, myös tyylikäs
amputaatiotuki
alumiininen soft-roll-vaihtoehto
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KÄSINOJAT

➀

➁

➂

UUDET KÄÄNTYVÄT JA IRROTETTAVAT KÄSINOJAT

➅
KÄSINOJAT
➀ Lokasuojat
Tyylikkäät ja kevytrakenteiset
lokasuojat eivät juurikaan lisää tuolin
kokonaispainoa.

➁ Perinteinen korkeussäädettävä

➄

➆

➇

UUDET KÄÄNTYVÄT JA
IRROTETTAVAT KÄSINOJAT
➃ Uudet kääntyvät ja irrotettavat
käsinojat
Käyttäjän ulottuvilla, kääntyy
ulospäin siirtojen helpottamiseksi.

käsinoja
Korkeus säädettävissä liu'uttamalla
istuinputkea pitkin.

➄ Korkeudensäätö

➂ Hemi-käsinoja

➅ Vapautusvipu

Tämä vaihtoehtoinen käsinoja lisää
käyttömukavuutta korkeuden,
syvyyden ja kallistuskulman
säädettävyyden ansiosta.

➃

Yksinkertainen painike helppoja
säätöjä varten.

Vaikka käden toimintakyky olisi
rajoittunut, käsinoja on helppo
vapauttaa ja kääntää taakse.

➆ Taakse käännetty asento
Taakse käännetty käsinoja saadaan
pysymään paikallaan helpolla
ruuviasetuksella tuoliin asettumisen
helpottamiseksi.

➇ Käännettävä käsivarsipehmuste
Käsinojan asento voidaan kääntää
helposti toisin päin, jolloin samaa
käsinojaa voidaan käyttää lyhyellä ja
pitkällä käsivarsipehmusteella.
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TEKNISET TIEDOT

Invacare
MyOnHC

305 / 330 / 355 / 350 / 375 / 400 /
380 / 405 / 430 / 425 / 450 / 475 /
455 / 480 / 505 /
500 mm
530 mm

Invacare
MyOnHC

Swing away frame:
200-510 mm
Fixed frame:
300-530 mm

186-227 mm
186-266 mm
205-280 mm

0-9°

Front 360-535 mm in
Fixed 90°
Fixed 300 /325 /
Fixed front 80°
steps of 25 mm
Or stepless 90° 350 / 400 / 425 / Swing away legrest
Rear: 360-510 mm in
-15°/+15°
450 / 475 / 500 mm 70° / 80° & 90°
steps 25 mm
Adjustable 360-400 Elevating legrest
and 410-490 mm
0-80°

SW +180 mm
To
SW+ 250 mm

320 -380 mm

845 -1205 mm

670 -860 mm

701 -1108 mm

AD D-O N DRIVE
CO M P AT I BLE

Invacare MyOnHC

7°

1050 -1380 mm

100 & 130 kg

From 12,3 kg

From 8,3 kg

Tuote on testattu ja mitattu standardin EN 12183:2014 mukaisesti. Mitat voivat vaihdella 15 mm / 2°. Lisäksi pyörätuolimme
täyttävät standardien ISO 7176:2008 ja ISO 10542 vaatimukset, ja niissä on lisäominaisuuksia, jotka lisäävät käyttövarmuutta
ja -turvallisuutta moottoriajoneuvolla liikuttaessa. Pyörätuolin käyttäjien tulisi kuitenkin siirtyä ajoneuvon istuimelle ja
käyttää ajoneuvoon asennettuja turvajärjestelmiä aina, kun se on mahdollista. Tarkempia myyntiä edeltäviä tietoja tästä
pyörätuolista on verkko-osoitteessa www.invacare.eu.com. Kuvauksia tyypillisistä käyttäjistä, käyttötarkoituksesta,
säädöistä ja kuljetuksesta on käyttöohjeessa.

RUNGON VÄRIT

Dark Red

Pearl Grey

Pop Blue

Matt Black

Anthracite Black

Intense Yellow

VERHOILU

Pearl White

Vibrating
Orange

Electric Green

Hypnotic Purple

Invacare AB
Box 66
163 91 Spånga
Sverige
Tel: +46 8 761 70 90
Fax: +46 8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se
© 2015 Invacare International Sàrl
Alla rättigheter är reserverade för
Invacare.
All information i denna broschyr
stämmer vid tryckningstillfället.
Invacare förbehåller sig rätten att
ändra produktinformation utan
föregående meddelande.

Black Nylon /
Grey mesh

YKSITYISKOHDAT

MyOnHC - FI - 10/2015

Silver
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Tuolin värit voivat vaihdella verrattuna väreihin jotka näkyy tässä.

