
BREEZY  
CIRRUS G5
INFINITE ADJUSTMENT –  
EXCELLENT COMFORT



RAJATON SÄÄTÖMAHDOLLISUUS –  
ERINOMAINEN MUKAVUUS JA TUKEVUUS
Kallistussäädettävine työntötankoineen, liuku-istuimineen, helppokäyttöisine kallistusominaisuuk-
sineen ja sivuun kääntyvine jalkatukineen Cirrus G5 on monipuolisten vaihtoehtojen ja lisä-
varusteiden avulla suunniteltu tarjoamaan rajattomat mahdollisuudet. 

Laatu on ollut keskipisteenä Cirrus G5:n kehitystyössä. Tämä kattaa korkealaatuiset materiaalit ja 
tekniset ratkaisut laadukkaan pyörätuolin tarjoamiseksi käyttäjille, hoitajille ja terapeuteille. 

Cirrus G5 täyttää käyttäjän tarpeet mukavuuden ja tukevuuden suhteen, terapeutin tarpeet yksilöl-
listen sovitusten tekemisen suhteen ja huollon edellyttämät tarpeet korkealaatuisen ja joustavan 
tuotteen suhteen. 

MUKAVUUS ON AVAINSANA
Cirrus G5 tarjoaa korkeatasoisen mukavuuden yhdistettynä rajattomiin säätömahdollisuuksiin,  
joihin sisältyvät miellyttävä verhoilu ja käsinojat, jotka seuraavat selkänojaa sitä kallistettaessa. 
Näin Cirrus G5 tarjoaa optimaalisen tuen ja mukavuuden koko päivän ajaksi.

Cirrus G5 –pyörätuolissa on lukuisia säätövaihtoehtoja, jotka takaavat hyvän ja tukevan istuma- 
asennon. Selkänojan kallistus tarjoaa helpon ja miellyttävän tavan asennon muuttamiseen pitkin 
päivää. Näitä säätöjä voidaan tehdä käyttäjän istuessa pyörätuolissa ilman minkäänlaisten 
työkalujen tarvetta.

SÄÄTÄMINEN ON HELPPOA!

Helppokäyttöinen liukuva istuin mahdollistaa 
turvallisen ja vaivattoman siirtymisen pyörä- 
tuoliin ja siitä pois. Istuinta taaksepäin 
siirtämällä käyttäjä istuu oikein pyörätuolissa 
ja raskaiden nostojen tarve vähenee.

Selkeät mitta-asteikot helpottavat 
pyörätuolin yksilöllistä säätämistä.

Helppokäyttöiset ja helposti tunnistettavat 
kahvat ja vivut tekevät säätämisestä 
yksinkertaista.



TÖRMÄYSTESTATTU 
TRAPETSIADAPTERI

Törmäystestattu trapetsi-
adapteri liittää istuimen 
rungon yksilöllisesti 
valmistettuun istuin-
kaukaloon. Kaksinkertai-
nen lukitusmekanismi on 
entistä vahvempi ja 
turvallisempi auto-
käytössä ja arjen 
askareissa.

CIRRUS G5 ALUSTA
Monipuolisten säätövaihtoehtojen ansiosta Cirrus 
G5 -alusta on helppo mukauttaa käyttäjän 
yksilöllisiin tarpeisiin, joten sopivuus on taattu 
myös sairauden edetessä.

Uusi istuinkaukalon alusta on  
suunniteltu moniin erilaisiin  
asentotukitarpeisiin ja parantaa  
yhdessä tavanomaisen 35°  
selkänojakulman ja 33° istuin - 
kulman kanssa pakaroiden  
verenkiertoa iho- 
vaurioita ehkäisten.

KÄSINOJAT  
Käsinojat seuraavat selkänojan kulmaa 
tukea & mukavuutta kaikissa 
asennoissa. Käsinoja voidaan taittaa 
ylös ja irrottaa siirtymisen ja 
kuljettamisen helpottamiseksi.

SELKÄNOJA  
Kallistussäädettävä & yksilöllisesti mukautuva 
selkänojarunko mahdollistaa monenlaisten 
istuinvaihtoehtojen käytön. 

Vakiovarusteena tulevassa comfort-selkä-
nojassa on erikoispehmeä verhoilu 
pitkäaikaisen mukavuuden takaamiseksi 
(kuvassa) 

PÄÄTUKI 
Sisäänrakennetuilla helposti 
säädettävillä hihnoilla varustettu 
Comfort-päätuki varmistaa hyvän tuen 
sekä sivu- että syvyyssuunnassa. 

TYÖNTÖTANKO 
Ergonomisesti muotoiltu. 
Lisävarusteena saatavana 
kulmasäädettävä työntötanko.

KALLISTUS  
Kaksoissaranoitu kallistus takaa 
turvallisen ja miellyttävän kallistuksen 
aina 33°:seen saakka. 35°:n 
selkänojakulmaan yhdistettynä tämä 
tarjoaa monia istuinasennon 
vaihtoehtoja. 

JALKATUET  
Cirrus G5:n vakiovarusteisiin kuuluvat vaakatasoon 
säädettävät jalkatuet, jotka seuraavat polvien luontaista 
kiertopistettä. Nilkkasäädöt voidaan tehdä ilman työkaluja.



Lisätietoja täydellisistä 
teknisistä tiedoista, 
valinnanmahdollisuuksista 
ja lisävarusteista löytyy 
tilauskaavakkeesta. Kaikki 
tiedot voivat muuttua 
ilman erillistä ilmoitusta. 
Kääntykää Sunrise 
Medicalin puoleen mikäli 
teillä on kysyttävää.

BREEZY CIRRUS 5

Istuinleveys (mm) 390, 420, 450, 480, 510, 540

Istuimen syvyys (mm) 390-550

Istuimen korkeus ((mm) ilman tyynyä) 380-550

Selkänojan korkeus (mm) 550/650

Selkänojan kulma 0°-35°

Kallistus 0° - 33°

Käsinojan korkeus (mm) 220-330 

Kokonaisleveys (mm) Istuimen leveys + 220 mm (+240 rumpujarrun kanssa)

Tuolin paino alkaen 40 kg

Suurin käyttäjän paino 135 kg

TEKNISET TIEDOT
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