XXL

Mestring • Trygghet • Trivsel

Se og kjøp våre produkter på hepro.no

Arctic 17/60
Arctic 17/60 er vår nye løftestol spesielt tilpasset større brukere.
Stolen leveres med nyutviklet 2-lags skum som sikrer veldig god
sittekomfort, også ved lengre opphold i stolen.
Vi ønsker at du selv skal mestre din hverdag, og da er det viktig
at våre produkter er forståelige og brukervennlige. Vi har derfor
forenklet betjeningen på den nye Arctic 17 med kontrastfarger,
piktogrammer og tekst som gjør stolens funksjoner godt synlige
og enkle å forstå.

Posisjoneringsløsninger
for overvekt
Overvekt er et økende problem for stadig flere, og medførende
tap av styrke og funksjon kan skape et behov for hjelpemidler
som bidrar til å bevare mobilitet og uavhengighet. Hepro vet at
hjelpemidlenes kvalitet, vektkapasitet og tilpasningsmuligheter
er viktig for den overvektige brukeren. Vi er derfor stolte av
å være leverandør av kvalitetsproduktene fra den danske
hjelpemiddelprodusenten Cobi Rehab, som har mange års
erfaring med bariatri.
Formålet til Cobi er at den bariatriske brukeren skal få hjelp til
rehabilitering gjennom ergonomisk tilpassede hjelpemidler av høy
kvalitet. Alle XXL-Rehab-hjelpemidlene har en sterk konstruksjon
og kan brukes av brukere opptil 325 kg. Produktene er ergonomisk
utformet for å gi brukeren god støtte og komfort, men også for å
sørge for at omsorgspersonell blir avlastet i forbindelse med løft
og forflytning.
Produktene er brukervennlige, ergonomiske og legger til rette
for selvstendighet i hverdagen. Snakk med din ergoterapeut,
fysioterapeut eller fastlege for å kartlegge dine behov og finn det
produktet som best hjelper deg til å ivareta din uavhengighet, og
som gir deg muligheten til å bo hjemme.

Trygghet er noe av det viktigste vi kan tilby deg som bruker av
våre produkter. Vi har derfor videreutviklet vår løftemekanisme
for å gjøre stolen enda mer robust, stabil og trygg. Arctic 17/60
leveres også med ekstra sokkelplate for ytterligere stabilitet.
Velg mellom modellene Synkron, Standard eller Tilt - med eller
uten sving.
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Arctic 17/60

4

Dusj/toalettstol

5

Dusj- og toaletstol med hjul eller drivhjul

6

Rise & Tilt Dusjstol

7

Tilt Dusjstol
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Minimaxx

Øvre rygg kan enkelt
høyde- og vinkelreguleres
Armlenene er enkle å
regulere - både i høyde
og bredde
USB-port integrert
i venstre armlen
Trekk mellom
fotstøtte og sete for
minimal klemfare
Ekstra sokkelplate for
økt stabilitet

Beskrivelse

Mål

Maks brukervekt (lasteevne)

260 kg

Setehøyde foran min.

47 cm

Setehøyde foran maks.

57 cm

Setehøyde i oppreist stilling skråløft foran

55-62 cm

Setehøyde i oppreist stilling skråløft bak

73-80 cm

Setedybde min.

43 cm

Setedybde maks.

53 cm

Setebredde

60 cm

Rygghøyde

81-99 cm

Armleneavstand min. (innvendig)

60 cm
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Minimaxx med hjelpemotor
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iCHAIR

Armleneavstand maks.

70 cm

Armlenehøyde min.

6 cm

S4

Armlenehøyde maks.

22 cm

Armlene bredde

13 cm

Eclipse

Stolens største bredde

87 cm

Stolens største lengde

182 cm

Tilt (ved tiltstol)

12o

Stolens vekt

79 kg
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14
15

Eclipse tilt

16

Komfortpute
Viscokomfortpute

17

Rullator King
Rullator Support

18

High walker
Gåramme

Modell

19

Stokk
Albuekrykke

Art. nr.

HMS-nr.

Post

Rangering

Synkron sving (stoff)

29428

240519

3

1

Synkron sving (hud)

29429

240520

3

1

Standard (stoff)

29446

240521

5

1

Standard (hud)

29447

240522

5

1

Standard sving (stoff)

29448

240541

9

1

Standard sving (hud)

29449

240542

9

1

Tilt (stoff)

29466

240531

7

1

Tilt (hud)

29467

240532

7

1

Tilt sving (stoff)

29468

240551

11

1

Tiilt sving (hud)

29469

240552

11
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Dusj- og toalettstol

Modell med drivhjul

Art. nr.

HMS-nr.

61 cm setebredde

51378

175118

71 cm setebredde

51670

61 cm setebredde, butterfly-armlen

51673

71 cm setebredde, butterfly-armlen

51674

Modell med fire små hjul

Art. nr.

HMS-nr.

61 cm setebredde

51377

184544

71 cm setebredde

51379

184505

61 cm setebredde, butterfly-armlen

51671

175703

71 cm setebredde, butterfly-armlen

51672

162338

Beskrivelse begge modeller

Bredde
61 cm

Bredde
71 cm

Dusj/toalettstol

Maks brukervekt (lasteevne)

325 kg

325 kg

Setebredde med std armlener

61 cm

71 cm

Totalbredde med std armlener

68 cm

78 cm

Armlenene er konstruert slik at de går forbi/utenfor setet. Dette
gjør det enkelt å få et godt grep både når du skal reise deg, eller
sette deg. Konstruksjonen på armlenene gjør også stolen romslig
når du sitter i den. Setedybden kan reguleres for å best mulig finne
den beste sittestillingen for deg.

Setebybde

56 cm

56 cm

Setehøyde

55 cm

55 cm

Ryggstøtte

32-52 cm

32-52 cm

Avstand sete - fotstøtte

40-42-4446-48 cm

40-42-4446-48 cm

Bredde fotstøtte

58-110 cm

58-110 cm

Seteputene taes enkelt av for rengjøring. Du trenger ikke verktøy
for å fjerne toalettbøtten for rengjøring.

Avstand ledsagerhåndtak - gulv

100 cm

100 cm

Bredde mellom armlener

54 cm

54 cm

Høyde ryggstøtte

48 cm

48 cm

Høyde fotstøtte

40-48 cm

40-48 cm

Avstand gulv - underside sete

44,5 cm

44,5 cm

Modell med drivhjul Total lengde

129 cm

129 cm

Modell med fire småhjul Total lengde

117 cm

117 cm

Totalvekt

27 kg

30 kg

Med hjul eller drivhjul

Fotstøttene kan justeres både sideveis, samt opp og ned.
Armlenene er ekstra lange for å gi ekstra god støtte ved ut- og
innstigning i stolen. Du kan velge mellom stol med standard
armlener, eller butterfly-armlener (se bilder til høyre nede). Stol
med butterfly-armlener vil gjøre stolen betydelig bredere.
Setet er delt på midten for enklest mulig utførelse av hygieneoperasjoner.

Med fire hjul
Denne dusjstolen har fire hjul, hvorav to av disse har individuelle
bremser.

Sete med åpen åpning

Sete med lukket åpning

184368

Fremhjul

12,5 cm

12,5 cm

Modell med drivhjul Bakhjul

24’’

24’’

Modell med fire småhjul Hjul

12,5 cm

12,5 cm

Artikkelnummer

51216

51217

HMS-nummer

160279

169993

Beskrivelse

Dimensjoner
Cobi XXL 61

Dimensjoner
Cobi XXl 71

Maks brukervekt (lasteevne)

325 kg

325 kg

Setebredde

61 cm

71 cm

Total lengde

80-101 cm

80-101 cm

Setedybde

40-52 cm

40-52 cm

Setehøyde

44-59 cm

44-59 cm

Ryggstøtte høyde

37 cm

37 cm

Avstand undersiden av sete - gulv

33-48 cm

33-48 cm

Artikkelnavn

Art.-Nr.

HMS-nr.

Avstand bøtte - gulv

21-36 cm

21-36 cm

Butterfly armlen

51992

192222

Bredde utside av fremre ben

69 cm

79 cm

Toalettbøtte med lokk

51667

Total høyde

79-94 cm

79-94 cm

Dusjsete helt

51685

Totalvekt

14 kg

15 kg

Fothviler høyre

51818

Bredde utside av armlen

73 cm

83 cm

Fothviler venstre

51819

Amputasjonsbenstøtte høyre

51820

Amputasjonsbenstøtte venstre

51821

Toalettbøtte med lokk (følger med)
Toalettbøtte med lokk (reservedel)

51667

51667

Standard armlener

Butterfly armlener

Tilbehør begge modeller

Med drivhjul
Denne dusjstolen har små forhjul og drivhjul bak. Dette sørger for
bedre retningsstabilitet og gir en smidigere fremkomst.
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Rise & Tilt Dusjstol
Cobi Rise & Tilt Dusjstol er utviklet for brukere med vekt opp til
325 kg, og skal være til hjelp ved forflytning, dusj og toalettbesøk.
Kombinasjonsstolen har innebygget løft og tiltfunksjon, tilpasset
bariatriske brukere, som løfter og tilter i separate operasjoner.
Tiltfunsjonen tilter bakover opp til 30° og gir helsepersonell god
tilgang ved hygiene- og hudpleie. Hev/senkfunksjonen legger
til rette for ergonomisk forsvarlige arbeidsstillinger og bidrar til
øyekontakt mellom pleiepersonalet og brukeren. Dette gir god
kommunikasjon og trygghet underveis i hygieneprosedyren.

Løft

Tilt

Tilbehør Rise & Tilt
Artikkelnavn

Art. nr.

HMS-nr.
192222

•
•
•
•
•
•

El-heis og tiltfunksjon opp til 30°
Mulighet for ekstra brede butterfly armlener
Bremser på alle 4 hjul
Unik løftefunksjon
Håndbetjening gir pleieren full kontroll
Høy rygg og robuste armlener

Artikkelnummer

51214

Artikkelnavn

Dimensjoner

Maks brukervekt

325 kg

Setedybde justerbar

42/48/54 cm

Total lengde (laveste posisjon)

140 cm

Total bredde

74 cm

Setebredde

66 cm

Setehøyde

51-69 cm

Elektrisk setetilt bak

0-30o

Setetilt uavhengig av høydeinstillingen

Ja

Bredde mellom standard armlener

61 cm

Bredde mellom butterfly armlener

76 cm

Bredde toalettåpning

Ø 24 cm, 35 cm lang

Artikkelnummer

51994

Elektrisk setehøyderegulering

55-100 cm

HMS-nummer

192221

Avstand underside sete - gulv

44,5 cm

Avstand ledsagerhåndtak - gulv

100 cm

Beskrivelse

Dimensjoner

Avstand sete - fotstøtte

39-42-45-48 cm

Avstand sete - armlen

22 cm

Vekt

46 kg

Løftekapasitet på fulladet batteri

Ca. 15 ganger

Svingradius

156 cm

Hjuldiameter (med bremse)

15 cm

Hjul låsbare

Ja, 4 stk.

Armlener til side svingbare

Ja

Fotstøtte foldbare

Ja

Fotstøtte svingbare

Ja

Fotstøtte avtagbare

Ja

Fotstøtter høydeinstillbare

Ja

Nakkestøtte

Ja

Betjening

Via fjernkontroll

Batteri levetid

2-3 år

Ramme

Pulverlakkert krom
molybden stål

Tilt Dusjstol
Cobi dusjstol tilt har en 32 graders tiltposisjon og vektkapasitet på
325 kg. Den er designet for å gi en behagelig dusjopplevelse, også
i mindre rom.
Tilten gjør intimhygiene mer tilgjengelig og effektiv.

Maks brukervekt

325 kg

Setedybde

42/48/54 cm

Total lengde (laveste posisjon)

140 cm

Total bredde

74 cm

Setebredde

66 cm

Setehøyde

51-69 cm

Bredde fotstøtte

58-110 cm

Høyde fotstøtte

40-48 cm

Elektrisk tilt

0-32o

Bredde mellom standard armlener

61 cm

Bredde mellom butterfly-armlener

76 cm

Toalettåpning

Ø 24 cm, lengde 35 cm

Elektrisk setehøyderegulering

55-100 cm

Artikkelnavn

Art. nr.

HMS-nr.

Avstand underside sete - gulv

44,5 cm

Butterfly-armlen par

51992

192222

Avstand ledsagerhåndtak - gulv

100 cm

Toalettsete åpning 24x35 cm

51993

192223

Avstand sete - fotstøtte

39-42-45-48 cm

Justerbar nakkestøtte

51843

Avstand sete - armlen

22 cm

Toalettbøtte med lokk

51667
51818

Tilbehør Cobi dusjstol tilt

Butterfly-armlen par

51992

Justerbar nakkestøtte

51843

Toalettbøtte med lokk

51667

Fotstøtte høyre

51818

Sete/rygg/armlen

Polyuretan

Vekt

39 kg

Fotstøtte høyre

Fotstøtte venstre

51819

IP-klassifikasjon

IPX6

Løftekapasitet på fulladet batteri

Ca. 20 ganger

Fotstøtte venstre

51819

Amputasjonsbenstøtte høyre

51820

158 cm

Amputasjonsbenstøtte høyre

51820

Amputasjonsbenstøtte venstre

51821

Vaskbar, også i vasketunnel.
20oC IEC 60601-2-52

Svingradius

15 cm

Amputasjonsbenstøtte venstre

51821

IPX6

Hjuldiameter
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Minimaxx

Minimaxx

Med hjelpemotor

Minimaxx er en anvendelig rullestol som enkelt legges sammen
for transport. Stolen kommer i fire ulike bredder, med eller uten
skivebrems.

Minimaxx er en anvendelig rullestol som enkelt legges sammen
for transport. Stolen kommer i 4 ulike bredder med skivebrems og
pushmotor.

Stolen er designet slik at de bakre drivhjulene bærer mest av
vekten. Dette gjør at rullestolen er enkel å dytte, samt at en unngår
tippefare. Ledsagerhåndtakene er designet slik at ledsager enkelt
kan manøvrere stolen uten å anstrenge håndledd og skuldre.

Stolen leveres med en motor som hjelper en evtl. ledsager å få
rullestolen fremover. Motoren bidrar også opp bakker opp til 5o
helling. Skivebremsene sørger for at stolen ikke ruller avgårde i
nedoverbakke. Motoren er svært enkel å betjene. Du kan velge
mellom kjøring fremover eller i revers, samt at du kan bestemme
hastigheten fra 1 km/t til 5 km/t.

Velger du en Minimaxx med skivebrems får du også parkeringsbrems som låser hjulene ved behov.
Puter bestilles separat, se tilbehør på side 16.

Cobi Minimaxx

Art.-Nr.

HMS-nr.

Hjulene på stolen er konstruert på en måte som gjør den svært
sikker, og det er veldig liten risiko for tipping. Armlenene er ekstra
lange for å gjør inn- og utstigning av stolen enklest mulig.
Puter bestilles separat, se tilbehør på side 16.

56 cm setebredde

51886

174976

61 cm setebredde

51840

231034

Cobi Minimaxx med hjelpemotor

Art.-Nr.

HMS-nr.

66 cm setebredde

51887

56 cm setebredde

51922

210836

71 cm setebredde

51841

61 cm setebredde

51923

56 cm setebredde, med skivebrems

51888

66 cm setebredde

51924

61 cm setebredde, med skivebrems

51889

166296

71 cm setebredde

51925

66 cm setebredde, med skivebrems

51890

197116

71 cm setebredde, med skivebrems

51891

Beskrivelse

Dimensjoner

Maks brukervekt

325 kg

198849

Beskrivelse

Dimensjoner

Setebredde

56/61/66/71 cm

Maks brukervekt

325 kg

Totalbredde

Setebredde + 22 cm

Setebredde

56/61/66/71 cm

Totalbredde sammenlagt

35 cm

Totalbredde

Setebredde + 22 cm

Total høyde

103 cm

Totalbredde sammenlagt

35 cm

Total lengde u/ fotstøtte

70 cm

Total høyde

103 cm

Setedybde

46 cm

Total lengde u/ fotstøtte

70 cm

Setehøyde

43 cm

Setedybde

46 cm

Høyde ryggstøtte

51 cm

Setehøyde

43 cm

Vekt

27 kg

Høyde ryggstøtte

51 cm

Vekt motor

23 kg

Vekt

27 kg

Vekt batteri

9 kg

Tilbehør Cobi Minimaxx med hjelpemotor

Tilbehør Cobi Minimaxx
Artikkelnavn

Art.-Nr.

Sommerfugl-armlene
Armlene SPORT
IV holder og O2 holder
Bord (for setebredde 55-72 cm)

HMS-nr.

Artikkelnavn

Art.-Nr.

HMS-nr.

51894

Butterfly-armlen

51894

51895

Armlene SPORT

51895

51896

IV holder og O2 holder

51896

51897

Bord (for setebredde 55-72 cm)

51897

Stokkholder

51926

Stokkholder

51926

Benstøtte breddejusterbar (høyre)

51927

174977

Benstøtte breddejusterbar (høyre)

51927

174977

Benstøtte breddejusterbar (venstre)

51928

174978

Benstøtte breddejusterbar (venstre)

51928

174978

Amputasjonsbenstøtte (høyre)

51929

Amputasjonsbenstøtte (høyre)

51929

Amputasjonsbenstøtte (venstre)

51930

Amputasjonsbenstøtte (venstre)

51930
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Tilbehør

iCHAIR XXL
For en aktiv livsstil

iCHAIR XXL 19 er en sterk og pålitelig rullestol til innendørsog utendørs bruk. Stolen overbeviser med smarte elektriske
funksjoner og nytt design som tar hensyn til sitteergonomi og
kjørekomfort.
Med oppheng av bakhjulene oppnår man ideell kjørekomfort over
lengre avstander. Rullestolen har svært god framkommelighet og
møter hinder på en behagelig måte.
iCHAIR XXL 19 kan tilpasses den enkelte og leveres med et
ergonomisk setesystem i ulike dimensjoner. Stolen har gode
justeringsmuligheter med elektrisk ryggregulering, elektrisk tilt og
vinkelregulerbare fotplater. Armlener og styre kan også tilpasses
for å oppnå tilpasset kjøreergonomi, og med benstøtter med 60
graders vinkel og brede armlenepad får man god støtte.
Stolen leveres som standard med en brukervekt på 250 kg. Dersom
man ønsker elektrisk seteheis kan dette levers som tilbehør, med
en brukervekt på 180 kg. Man kan også få elektriske benstøtter
som tilbehør. iCHAIR XXL 19 har servicevennlige løsninger som
gjør at service på rullestolen tar kort tid.

Bagasjebærer

Kontroller

Led lys

Krykkeholder

Ledsagerstyring

Med festeanordning

Med prioriteringsbryter

Art. nummer

HMS-nummer

Art. nummer

HMS-nummer

Art. nummer

HMS-nummer

20138

249691

20139

249692

21166

249745

Elektrisk tilt

Art.nummer

20008

HMS-nummer

249751

NAV-avtale

Post 19

Beskrivelse

Dimensjoner

Maks. brukervekt (lasteevne)

250 kg

Setebredde

53-77 cm

Setedybde

43-60 cm

Setehøyde fremme (uten/med pute)

46-56 cm /53-63 cm

Rygghøyde

53-57 cm

Elektrisk tilt (i grader)

0°-18°

Elektrisk ryggregulering

-10° - +50°

Legglengde

37-51 cm

Armlenhøyde

17-28 cm

Lengde med fotbrett

115 cm

Lengde uten fotbrett

85 cm

Benstøtte vinkel, lengderegulerbar og
utsvingbar ( i grader)

60°

Bredde på understell

67 cm

Høyde uten hodestøtte

102-115 cm

Art. nummer

HMS-nummer

Art. nummer

HMS-nummer

Art. nummer

HMS-nummer

Transportlengde

85 cm

20190

249758

20191

249759

20119

249672

Transporthøyde min.

65 cm

Hindertaking

6 cm

Tillat helling

13 %

Svingradius

95 cm

Maks. hastighet

6,5 km/t*

Batteri

73 Ah x 2

Motorstyrke

2 x 350W

Transportvekt

130 kg

Kjørelengde

30-35 km

Fronthjul

26x70 (10“)

Bakhjul

35,6x75 cm (14“)

*Avhengig av temperatur, terreng, brukervekt, lufttykk i hjulene,
batteritype og tilstand.

USB ladekontakt

Sikkerhetsbelte

Ergosete

Hofte
Art. nummer

HMS-nummer

Art. nummer

HMS-nummer

20148

249699

21153

299734

Benstøtte
Høydejusterbar, svingbar

Vertikal U-grep
For joystick

Modell

Setedybde Art. -Nr.

HMS-nr.

MIC 53

53 cm

20177

249722

MIC 56

56 cm

20178

249723

MIC 60

60 cm

20179

249724

Horisontalt T-Grep

Fotplate

For joystick, justerbart

Hel

Horisontal T-grep

Ergosete

For joystick

Setedybde 60 cm

Art. nummer

HMS-nummer

Art. nummer

HMS-nummer

Art. nummer

HMS-nummer

20117

249670

20118

249671

20196

249731
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HEPRO S4

En kraftig scooter med god retningsstabilitet og
komfort, også i ulendt terreng

Tilbehør iCHAIR

Hepro S4 er en elektrisk sooter med et fint og moderne design,
beregnet for utendørs bruk. Den har meget gode kjøreegenskaper
og god retningsstabilitet. S4 har meget god fjæring, og god
benplass, som gir en fantastisk kjørekomfort.

Konisk grep

Kulehåndtak 38 mm

For joystick

For joystick

Den kraftige motoren gir veldig god trekkraft. Den gode fjæringen i
setet og hjulene gir høy komfort over hinder og på ujevne underlag.
Scooteren er utstyrt med et sete med høy rygg og faste sideputer,
rotasjon og glideskinne. Det brede styret, med trinnløs innstilling,
gjør at man bruker lite krefter på å svinge.

T-Grep 80 mm
For joystick

Art. nummer

HMS-nummer

Art. nummer

HMS-nummer

Art. nummer

HMS-nummer

20120

249673

20121

249674

20122

249675

LED-lysene gir godt kjørelys som dimmes ned når du stopper.
Bremselysene tennes når motoren bremser hastigheten.
Scooteren er utstyrt med en LCD-skjerm med mange funksjoner
som klokke, km-måler m.m.
Hepro S4 leveres med kurv, krykkeholder, 2 speil, 2 batterier, 2
integrerte USB-ladeutganger og lader.

HMS-Nr.

Art.-Nr.

Artikkelnavn

080710

10549

Regntrekk, poncho

022120

10551

Presenning sete

156323

11412

Presenning

011605

10753

Setebelte universal

10047

202833

11357

Varekasse 22 liter /m nøkkelås - /u festebrakett

HMS-nummer

202812

209686

12397

Vareboks med nøkkellås 21 l med festebrakett

NAV-avtale

Post 1

202838

11437

Sitteenhet Roodin BR 24, setebredde 60 cm

11438

Sitteenhet Roodin BR 22, setebredde 55 cm

Hepro S4 er klassifisert i klasse C etter standard EN-12184 som
betyr at det er en scooter beregnet for utendørs bruk.

Artikkelnummer

Akselgrep, vertikalt 80mm
For joystick

Softball 70 mm

Brytergrep 38 mm

For joystick

For joystick

Tilbehør

Art. nummer

HMS-nummer

Art. nummer

HMS-nummer

Art. nummer

HMS-nummer

Mål og vekt

Parameter

202837

20123

249676

20124

249677

20125

249678

Maks. brukervekt (lasteevne)

200 kg

202836

12833

Sitteenhet Captain HW 20, setebredde 50 cm

Høyde

142 cm

243914

12834

Sitteenhet Captain HW18, setebredde 45 cm

Bredde

68 cm

217563

11790

Rullatorholder

Lengde

165 cm

202825

12854

Krykkeholder

Setehøyde

43-49 cm

213869

12400

Krykkeholder dobbel

56 cm

12516

Vindskjerm, klart glass, komplett med feste

Tilbehør iCHAIR
NAV

Art.-Nr.

Artikkel

NAV

Art.-Nr.

Artikkel

Setebredde

249661

20107

Bluetooth styring av PC mus eller android

249698

20147

Pelotter, bolstøtte, hengslet

Setedybde

48 cm

202841

12850

Veske til Medico lader

61 cm

249662

20108

Fjernstyrt av/på bryter

249703

20154

MiC 53 Inko trekk sete

Seterygg høyde

202818

12852

Fotgass

249663

20109

Pikko-bryter, grønn

249707

20158

MiC 53 Inko trekk rygg

Nakkestøtte

19-29 cm

067344

10902

Bakhjul med grovt mønster, komplett venstre

Bakkeklaring

12 cm

066509

10668

Bakhjul med grovt mønster, komplett høyre

Anbefalt helling

10o

066514

10656

Pigghjul, komplett høyre bak

Maks. hastighet

10 km/t

197637

11712

Pigghjul, komplett venstre bak

Batteri

2x12V 80Ah

066505

10654

Pigghjul, komplett fronthjul

Motor

1400W

Kjørelengde

45 km*

164821

11440

Fotplateforhøyer

Vekt inkl batteri

155 kg

202834

12855

Programmeringsenhet, overgang til ladekontakt

158785

61777

Lader Medico 10Ah

007459

10526

Oksygenflaskeholder

249664

20110

Pikko-bryter, gul

249711

20162

Setepute MiC 53

249687

20134

Speil, høyre

249715

20166

Ryggpute MiC 53

249688

20135

Speil, venstre

249729

20184

Setepute MiC 53

249689

20136

Refleks bak

249730

20185

Setepute MiC 56

249690

20137

Varseltrekant for seterygg

249755

20187

Benstøtte, forsterket

249692

20139

Krykkeholder

249760

20192

Skospenne

249693

20142

Sikkerhetsbelte, ekstra langt

249731

20196

Ergosete setedybde 60cm

249697

20146

Pelotter, bolstøtte

249740

21158

Startsperre for R-Net

*Avhengig av temperatur, terreng, brukervekt, lufttykk i hjulene, batteritype
og tilstand.
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Eclipse

Cobi Eclipse

Art. nr.

50 cm setebredde

51931

55 cm setebredde

51932

198231

61 cm setebredde

51369

161726

66 cm setebredde

51370

Stålrammen gjør Eclipsen til en veldig sterk og slitesterk rullestol.
Rammen er designet slik at mesteparten av vekten blir båret på
bakhjulene som gjør styringen veldig enkel.

72 cm setebredde

51933

82 cm setebredde

51934

92 cm setebredde

51935

Du kan justere setedybden, setehøyden og vinkel på sete mot gulv
og sete mot rygg. Fremhjulene er plassert foran setet for å gjøre
den mer stabil og tippesikker.

102 cm setebredde

51936

112 cm setebredde

51937

Stolen leveres i 9 ulike bredder. Puter bestilles separat, se tilbehør
på side 16.

Beskrivelse

Dimensjoner

HMS-nr.

174121

Eclipse Tilt
Eclipse Tilt kan tiltes 30o for optimal komfort og posisjonering i
rullestolen. Stålrammen gjør det til en veldig sterk og slitesterk
rullestol. Rammen er designet slik at mesteparten av vekten blir
båret på bakhjulene som gjør styringen veldig enkel.
Du kan justere setedybden, setehøyden og vinkel på sete mot
gulv og sete mot rygg. Armlenene kan også taes av ved behov.
Fremhjulene er plassert foran setet for å gjøre den mer stabil og
tippesikker.

Cobi Eclipse Tilt

Art. nr.

50 cm setebredde

51945

55 cm setebredde

51946

61 cm setebredde

51947

66 cm setebredde

51948

72 cm setebredde

51949

82 cm setebredde

51950

Beskrivelse

Dimensjoner

Maks. brukervekt (lasteevne)

270 kg

Setebredde

50-82 cm

Totalbredde

Setebredde + 25 cm

Maks. brukervekt (lasteevne)

270 kg (450 kg)

Setebredde

50-112 cm

Totalbredde

Setebredde + 18 cm

Total lengde u/ fotstøtte

87 cm

Total lengde u/ fotstøtte

87 cm

Setedybde

41-56 cm

Setedybde

41-56 cm

Setehøyde

36-51 cm

Setehøyde

41-51 cm

Høyde ryggstøtte

65-75 cm

Høyde ryggstøtte

65-75 cm

Vekt

30 kg

Vekt

32 kg

Stolen leveres i seks ulike bredder.
Puter bestilles separat, se tilbehør på side 16.

HMS-nr.

213428

Tilbehør Eclipse Tilt

Tilbehør Eclipse
Artikkelnavn

Art. nr.

Hodestøtte regulerbar
Bord (for setebredde 55-72 cm)
Ledsagerbrems umontert

51956

HMS-nr.

Artikkelnavn

Art. nr.

51951

Hodestøtte regulerbar

51951

51897

Bord (for setebredde 55-72 cm)

51897

Ledsagerbrems umontert

51956
51961

215415

HMS-nr.

215415

Ledsagerbrems montert

51961

Ledsagerbrems montert

Utbyggingssett: 5-16 cm Eclips

51943

Utbyggingssett: 5-16 cm Eclips

51943

Forsterkning til 450 kg brukervekt

51938

Forsterkning til 450 kg brukervekt

51938

Benstøtte utsvingbar (høyre)

51939

174122

Benstøtte utsvingbar (høyre)

51939

174122

Benstøtte utsvingbar (venstre)

51940

174123

Benstøtte utsvingbar (venstre)

51940

174123

Benstøtte vinkelreg. (høyre)

51941

Benstøtte vinkelreg. (høyre)

51941

Benstøtte vinkelreg. (venstre)

51942

Benstøtte vinkelreg. (venstre)

51942

Oksygenholder

51990

Oksygenholder

51990

Vinkelstillbar rygg

51987

Vinkelstillbar rygg

51987

Ryggforlenger + 25 cm

51988

Ryggforlenger + 25 cm

51988
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Komfortpute

Rullator King

Denne puten er utviklet spesielt for tunge brukere som har behov
for avlastning over tid. Puten er lagd i viskoelastisk skum på
toppen og fjæring satt i under skummet.

Med en vektkapasitet på 325 kg er Rullator King en av de sterkeste
rullatorene på markedet. Den er både funksjonell og har et lett og
diskret design. Den kommer seg gjennom døråpninger og er enkel
å legge sammen for transport og oppbevaring i f.eks. bil.

Den patenterte oppbyggingen av puten sørger for at trykket sprer
seg til en større overflate og sikrer trykkavlastning. Vi leverer
puten i tre ulike bredder som alle er 12 cm høy og 45 cm dyp.
Puten leveres med inkontinenstrekk som kan taes av og vaskes.

Rullator King har et stort sete, ekstra sterke rør og 8’’ hjul som
gir ekstra sikkerhet, stabilitet og komfort. Rullatoren har en stor
støtteflate som gjør at det er minimal risiko for fall, også når man
setter seg på den. Bremsene er lett tilgjengelig og enkle i bruk
som sikrer god og trygg bevegelighet.

Artikkelnavn

Artikkelnummer

Artikkelnummer

51842

Komfortpute 61x45 cm

51971

HMS-nummer

173406

Komfortpute 66x45 cm

51972

Komfortpute 72x45 cm

51973

Beskrivelse

Dimensjoner

Maks. brukervekt (lasteevne)

325 kg

Beskrivelse

Dimensjoner

Setedimensjoner

35,5x50,8 cm

Maks. brukervekt (lasteevne)

325 kg

Bredde mellom håndtak

61 cm

Setebredde

61-71 cm

Totalbredde

71 cm

Setedybde

45 cm

Setehøyde

50 cm

Høyde

12 cm

Høydejustering (2,5 cm intervall)

77,6-99 cm

Vekt

2 kg

Vekt

15,7 kg

Visco komfortpute

Rullator Support

Denne rullestolputen er spesielt designet for deg som er i risikosonen for å utvikle trykksår. Den er lagd på et støpt underlag med
11 cm fast skum og 3 cm viskoelastisk skum på toppen. Det støpte
underlaget gir stablitet og støtte, samt god trykkavlastning.

Med diskret og lett design går denne rullatoren enkelt gjennom
døråpninger, samt er enkel å slå sammen for transport og lagring.
Rullator Support 295 har et stort sete, ekstra sterke rør og 8’’ hjul
som gir ekstra sikkerhet, stabilitet og komfort.

Vi leverer puter i fire ulike bredder som alle er 14 cm høy og 50
cm dyp. Putene leveres med inkontinenstrekk som enkelt kan
taes av og vaskes.

Rullatoren har en stor støtteflate som gjør at det er minimal
risiko for fall, også når man setter seg på den. Bremsene er lett
tilgjengelig og enkle i bruk som sikrer god og trygg bevegelighet.

Artikkelnavn

Art. nr.

HMS-nr.

Artikkelnummer

51958

Viscokomfortpute 56x50 cm

51975

199992

HMS-nummer

165843

Viscokomfortpute 61x50 cm

51976

174444

Viscokomfortpute 66x50 cm

51977

197117

Beskrivelse

Dimensjoner

Viscokomfortpute 71x50 cm

51978

213241

Maks. brukervekt (lasteevne)

200 kg

Setedimensjoner

35,5 x50,8 cm

Beskrivelse

Dimensjoner

Setebredde

61 cm

Maks. brukervekt (lasteevne)

325 kg

Bredde mellom håndtak

61 cm

Setebredde

56-71 cm

Totalbredde

71 cm

Setedybde

50 cm

Setehøyde

50 cm

Høyde

14 cm

Høydejustering ( 2,5 cm intervall)

100-130 cm

Vekt

3 kg

Vekt

17 kg
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High-walker

Stokk

High-walker er et multifunksjonelt hjelpemiddel. Det kan brukes
til gåing, mobilisering fra sittende til stående stilling, den er trygg å
bruke, og gir en følelse av uavhengighet.

Den buede halsen på de forsterkede stokkene plasserer brukerns
vekt rett over akselen for stabilitet og trygghet. Stokkene har
håndtak i vinyl og store trykknapper for enkel justering av høyden.

Den har to innebygde håndtak på siden som muliggjør det å reise
seg fra seng eller stol på en kontrollert måte. Dette minimerer
fallrisiko. Det er mulig å justere underarmspolstringen i både
bredde og vinkel som gir optimal komfort.

4-punktsstokken har en stor base for ekstra stabilitet.

Bremsene er lett tilgjengelig i oppreist posisjon og kan også
brukes for å kontrollere farten og svinger.

4-punktsstokk
Artikkelnummer

51388

HMS-nummer

198463

Beskrivelse

Dimensjoner

Maks. brukervekt (lasteevne)

270 kg

Artikkelnummer

51390

Høydejustering

71-93 cm

HMS-nummer

174124

Vekt

1,5 kg

Dimensjoner

15x22 cm

Beskrivelse

Dimensjoner

Maks. brukervekt (lasteevne)

325 kg

Total lengde

76 cm

Total bredde

80-92 cm

Bredde mellom armlen

59-69 cm

Høydejustering (3 cm intervall)

Stokk
Artikkelnummer

51387

100-130 cm

Beskrivelse

Dimensjoner

Vekt

20 kg

Maks. brukervekt (lasteevne)

270 kg

Fronthjul

10 cm

Høydejustering

71-93 cm

Bakhjul

12,5 cm

Vekt

0,9 kg

Cobi Gåramme
Gårammen er sammenleggbar og tilgjengelig i to bredder. Den
veier bare 3 kg som gjør den enkel å manøvrere. Til tross for den
lave vekten er den solid og gir god stabilitet.
Høyden kan enkelt justeres, helt uten verktøy.

Artikkelnummer 74 cm

51386

HMS-nummer 74 cm

144759

Artikkelnummer 84 cm

51960

Beskrivelse

Dimensjoner

Maks. brukervekt (lasteevne)

270 kg

Total lengde

50 cm

Albuekrykke
En forsterket albuekrykke som tåler brukervekt helt opp til 325 kg.
Leveres til venstre og til høyre side.

Artikkelnummer høyre

51839

HMS-nummer høyre

176376

Artikkelnummer venstre

51969

HMS-nummer venstre

196557

Beskrivelse

Dimensjoner

Maks. brukervekt (lasteevne)

325 kg

Høydejustering

68-110 cm

Total bredde

74/84 cm

Bredde mellom armlen

54/64 cm

Vekt

1,5 kg

Høydejustering ( 2,5 cm intervall)

76-101 cm

Underarmstøtte

15 cm

Vekt

3 kg

Grep

14 cm
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Mestring • Trygghet • Trivsel
Se og bestill våre produkter på hepro.no
HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift
som utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi
av høy kvalitet og ærlig design. Vårt hovedkontor ligger på Rognan
innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig natur.
Bedriften ble etablert i 1987 og har lang erfaring med utvikling av
produkter og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for våre
kunder. Vår visjon er å gi våre kunder muligheten til å klare seg selv,
delta aktivt i egen hverdag og bo lengre hjemme. Gjennom høy
kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei, skal Hepro
være det naturlige førstevalget for våre kunder.
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46 74 55 55
HEPRO AS
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Øvermoan 9
8250 Rognan

© www.vdesign.no 2019 Trykk: Lasertrykk

I nært samarbeid med ergoterapeuter, utvikler vi produkter og
løsninger skreddersydd våre kunders behov for hjelp til mobilitet,
balanse, komfort og hygiene. Målet er å gi trygghet, mestring og
økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter.
Vi engasjerer oss i den enkelte brukeren og strekker oss langt for å
levere produkter tilpasset dine individuelle behov.

