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Att glida ner när man sitter i rullstol är ett stort problem och 
samtidigt svårt att mäta.
Tills nu! Vi introducerar iShear: en smart lösning som kan 
mäta den totala skjuvkraften, ett mätinstrument som hjälper 
till att utvärdera positionen av användaren i ett sittsystem  

Den�optimala�lösningen�för�anpassning�och�vid�långvarig�
användning.
iShear hjälper dig att visualisera glidkrafter när du anpassar 
rullstolen. Med iShear kan du också utbilda rullstolsanvän-
dare och vårdgivare om den optimala användningen av 
rullstolen. 

iShear hjälper dig att 
finna ett optimalt 
sittande

*  Total�Shear�Force�(TSF):�Den�totala�skjuvkraften�i�sätesplanet�mätt�med�iShear�är�den�framåt
-och�bakåtriktade�kraften�parallellt�med�sitsen.�Mätningen�är�mellan�dynan�och�sitsen.� shear genius. 
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VÄRLDENS FÖRSTA

Enkel�installation
Allt du behöver är iShear 
och en mobil enhet.
Ladda ner appen- iShear 
gratis, och därefter kan 
du sätta igång.
“It’s shear genius”

BESTÄLL�NU
Kontakta  din återförsäljare  

Invacare AB

shear genius. 

Världens första kliniska hjälpmedel för att 
mäta skjuvkrafter i sittande. 
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�iShear�mätinstrument
·  För rullstolar från 35 upp till 50 cm 

(Bredd och djup)
·  Bluetooth-anslutningen mellan  

iShear och den mobila enheten
· Upp till 8 timmar loggning över tid 
· iShear placeras under sittdynan

iShear�Appen
· Realtidsmätningar
· Spara, exportera och dela mätningar
· Jämför flera mätningar
· Lägg till anteckningar per mätning
· Ladda ner gratis app

Positionera dina 
brukare i en perfekt 
position
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24-10-2016  17:36:12

Dhr. de Vries
24-10-2016  17:36:12

Mw. Haan
24-10-2016  17:36:12
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24-10-2016  17:36:12
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Back Delete Compare

5

10

15

20

25

30

35

40

0

-5

-10

-15

Back

Dhr. de Vries 24-10-2016  17:36:12
L: 12.1Kg  R: 15.2Kg  T: 27.3Kg

Upside down in wheelchair. Drinking tea.
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