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Det perfekta valet
för din livsstil

Invacare MyOn HC
Invacare MyOnHC är designad för den mer
aktive användaren som vill ha en stol med
god körprestanda. Den kan lätt fällas ihop
och blir därför enkel att hantera, förvara
och transportera. Det finns två patent för
MyOnHC och den har en lätt konstruktion
som ger användarna en stol de kan lita på.
Bland de viktigaste funktionerna finns:
•
•
•
•

Unik hopfällningsmekanism
Stabilitet som påminner om en
fastramsstol
Snabb, steglös justering
Mycket konfigurerbar

Unik hopfällningsmekanism
■

 tolens innovativa design gör att ramen blir
S
betydligt mindre och ryggstödet kan fällas över
sitsen, vilket gör stolen kompakt

■

 tt fälla ihop stolen gör man i ett handgrepp och
A
den kan då enkelt förvaras och transporteras

Stabilitet som liknar en fastramsstol
■

 en patenterade H-formade horisontella
D
hopfällningsmekanismen, ger ökad stabilitet
jämfört med andra hopfällbara stolar på
marknaden

■

 en självlåsande funktionen garanterar en säker
D
sittposition och gör att stolen blir lätt att köra,
med förbättrade körprestanda

Justering av stolen när användaren sitter kvar
■

 år unika, patenterade teknik gör att ryggstödets
V
vinkel kan justeras samtidigt som användaren
sitter kvar i stolen

■

 en steglösa justeringen gör att stolen snabbt
D
och enkelt kan ställas in, vilket ger en perfekt
passform för användaren

■

 n inbyggda gradering gör att ryggstödsvinkeln
E
kan ställas in på ett mer exakt sätt

Invacare MyOn HC
Gör den personlig
■

 et finns många olika färger att välja
D
bland, vilket ger användaren frihet
att designa stolen utifrån sin egen
personlighet

■

MyOnHC kan konfigureras utifrån
användarens behov, från att välja ett
mer aktivt utseende med den fasta
ramen till swingaway versionen som
gör den ännu enklare att fälla ihop
och transportera

■

 å de följande två sidorna beskrivs
P
utbudet av tillval som är tillgängliga
för MyOnHC

■

 yOnHC är också kompatibel med
M
andra Invacare-produkter, bland
annat Alber-sortimentet med
drivaggregat.

Prisbelönt
■

 yOnHC från Invacare är prisbelönt
M
och har tilldelats Red Dot Award för
produktdesign

■

 riset Red Dot Award är inte bara
P
den största produkttävlingen i
världen, utan också ett av de mest
prestigefyllda designpriserna

ATT KONFIGURERA

Sits där spänning och
sitsdjup kan justeras

Balansering

Camber

Kan justeras totalt 100 mm i steg om
Justeringar kan göras
12 mm.
med hjälp av remmar som
är enkla att använda.

Standardjusteringar är på 0–2°, med
justeringar på 3 och 4° som tillval, om
så krävs.

BENSTÖDSALTERNATIV

Benstöd som kan
Fast frontram
svängas bort, swingaway
En fast frontram på 80°
Benstöden kan svängas
är tillgänglig för mer
antingen inåt eller utåt.
självständiga användare.

Urval av benstödsalternativ
Välj mellan benstöd på 70, 80 eller 90°,
vinkelställbara eller bensstöd för amputerade

TILLBEHÖR

Ryggstödsöverdrag

Aktivt tippskydd

Framhjul

Har en ryggstödsficka
och ett reflexband för
ökad synlighet.

Kan fällas fram av både användaren
och vårdgivaren.

Ett urval av länkhjul mellan 4 och
7 tum är tillgängliga, inklusive
det eleganta och lättrullande
aluminiumhjulet

ARMSTÖD

Däckskydd
De eleganta däckskydden är lätta,
vilket bidrar till att rullstolens totala
vikt kan hållas så låg som möjligt.

Konventionella armstöd
som kan justeras i höjd
Djupet kan justeras
genom att de förflyttas
på sitsskenan.

Hemi-armstöd
Detta tillvalsarmstöd ger användaren
ytterligare komfort då armstödets
höjd, djup och vinkel kan justeras.

NYA FÄLLBARA OCH LÖSTAGBARA ARMSTÖD

Nya fällbara och löstagbara armstöd

Höjdjustering

Åtkomliga för användaren och fälls bakåt vilket är till hjälp när
användaren vill förflytta sig.

Med en enkel tryckknapp kan höjden
lätt justeras.

Låsspak

Position för bakåtfällning

Vändbar armstödsdyna

Armstödet kan lätt
frigöras och fällas bakåt
också av personer med
begränsad funktion i
händerna.

En enkel inställning med en skruv gör
att armstödets position kan fixeras för
enkel åtkomst när det fälls bakåt.

Armstödets position kan lätt
vändas och ge en kort och en lång
armstödsdyna i ett.

Tekniska data
Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida,
www.invacare.se
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Sittbredd

Sittdjup

Sitsvinkel

305 / 330 / 355 /
380 / 405 / 430 /
455 / 480 / 505 /
530 mm

350 / 375 / 400
/ 425 / 450 /
475 / 500 mm

0-9°

Intervall
ryggstödsvinkel

Ryggstödshöjd

Hjulbas

Bredd ihopfälld

Totallängd inkl
fotplatta

Totallängd utan
benstöd

150-265 mm
205-280 mm
250-375 mm

SW +180 mm
till
SW+ 250 mm

320 -380 mm

845 -1205 mm

670 -860 mm

Max lutning vid
användning av
parkeringsbroms

Svängradie

Max brukarvikt

Vikt

Transportvikt

Mått ihopfälld 1

7°

625 mm

100 & 130 kg

Från 12,3 kg

Från 8,3 kg

Swing away ram:
200-510 mm
Fast ram:
300-530 mm

Invacare
MyOn HC

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

Benstödsvinkel

Fram 360-535 mm i
Fast 90°
Fast 300 /325 /
Fast front 80°
steg om 25 mm
Eller steglös 90° 350 / 400 / 425 /
Swing away
Bak: 360-510 mm i
-15°/+15°
450 / 475 / 500 mm benstöd 70° /
25 mm intervaller
Justerbar 360-400
80° & 90°
och 410-490 mm
Vinkelställbara
benstöd 0-80°

Intervall
armstödshöjd

Benstödslängd

Invacare
MyOn HC

Sitthöjd

Totalhöjd

701 -1108 mm

1. Mått ihopfälld
Höjd = 450 - 720 mm
Djup = 620 - 1020 mm
Bredd = 320 - 380 mm

RAMFÄRGER
Dark Red

Pop Blue

KLÄDSEL
Black Nylon /
Grey mesh

Anthracite
Black

Pearl White

Electric Green

Hypnotic
Purple

Pearl Grey

Matt Black

Intense Yellow

Vibrating
Orange

ACCENT FÄRGER
Silver

Blue

Purple

Stolens färger kan skilja sig jämfört med färgerna som visas här.
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