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M
3 Corpus

®

LISÄVARUSTEET

Istuminen ja asentotuki 
ROHO®-istuintyynyt

Quadtro Select®, Contour Select®, 
Hybrid Elite®, Ergo Air®

Alkuperäiset
Permobil-tuet

päätuet, sivutuet, reisituet,  
pohjetuet, lantiotuki, 
amputaatio tuki

Vaihtoehtoiset ohjaus-
laitteet & Joystick-yhteydet

Bluetooth-hiiri - hallinta  
kahdelle  laitteelle (esim. PC 
ja tabletti), infrapunayhteys 
mahdollistaa yhteydet ympä-
ristöön ja ympäristön hallinnan, 
valikoima erityishallinta laitteita: 
mini-joystick, leukaohjaus, 
avustajan hallinta jne.

Pidikkeet ja ripustimet

puhelimen & tabletin pidikkeet, 
itsestään tasapainottuva kupin-
pidike, käsinojan tasku, lääkintä-
välinelaukku, kepin pidike, 
happi pullon pidike, tarvike kori

M3 Corpus®

_ luotettavaa ajoa

VAIKUTTAVA ALUSTAN JA ISTUIMEN 
YHDISTELMÄ

M3 Corpus myötäilee kehon luonnollisia liikkeitä ja aikaansaa 
vakaan, mukavamman ajokokemuksen, mikä mahdollistaa 
pidemmän istumisajan, paremman ulottuvuuden ja tehok-
kaamman toiminnan. 

Corpus-istuinjärjestelmä on täysin mukautettava ja sen on 
osoitettu vähentävän painehaavojen kehittymistä käyttäjille. 
Peräti viisi sähkötoimista istuintoimintoa yhdessä kolmen 
ohjelmoitavan istuinmuistin kanssa varmistavat mukavuuden 
ja hyvinvoinnin.

Uusin joystickimme sisältää sisäänrakennetun BLUETOOTH®- 
ja infrapunatekniikan.

OMINAISUUDET 

SMOOTH-JOUSITUS 
Smooth-jousitus tarjoaa erinomaisen mukavuuden, vakauden 
ja pyörätuolin tukevan hallinnan kaltevilla pinnoilla ja esteillä 
sekä sisä- että ulkotiloissa.

ACTIVE HEIGHT 
Ajaminen on mahdollista ylimmällä korkeussäädöllä 5 km/h 
nopeuteen saakka täydellä jousituskapasiteetilla. Tämä on 
keskipyörävetoisten pyörätuolien paras tämänhetkinen arvo. 

ACTIVE REACH  
Jopa 20°:n kallistus eteenpäin on käytettävissä silloinkin, 
kun istuin on korkeimmassa säädössään, erinomaisen 
ulottuvuuden tarjoten. 
*Yli 10° edellyttää lisätukea.
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TEKNISET TIEDOT

Pituus sis. istuimen 1080 mm

Alustan leveys 615 mm

Leveys sis. istuimen 615–790 mm

Korkeus 960–1170 mm

Pienin kuljetuspituus 795–855 mm

Pienin kuljetuskorkeus 823 mm

Istuinkoreus 450 mm

Istuinkorkeus sähkötoimisella 
nostimella 450–750 mm

Paino sis. akut 60/73 Ah 175 kg/183 kg

Akkujen paino 60/73 Ah 2x19 kg/2x23 kg

Käyttäjän maksimipaino 150 kg

Istuinleveys 420–570 mm  
(50 mm välein)

Istuimen syvyys 370–570 mm  
(25 mm väkein)

Selkänojan leveys 360/410/460/510 mm

Selkänojan korkeus 470, 545– 670 mm  
(25 mm välein)

Käsinojien välinen etäisyys 380–480/480–580 mm

Käsinojan korkeus 185–320 mm

Toimintamatka 60/73 Ah 25 km/30 km*

Suurin nopeus 10 km/h

Kääntösäde (ISO 7176-5) 560 mm

Kääntyminen käytävässä 1110 mm

Esteenylityskyky 50/75 mm

Jousitus Kyllä

Elektroniikan R-net 120 A

Sähkötoiminen istuimen nosto-
laite 0–300 mm

Sähkötoiminen kallistussäätö 
taakse 50°

Sähkötoiminen kallistussäätö 
eteen

0–10° (standardijalkatuki) 
0–20° (VS-jalkatuki)

Sähkötoiminen jalkatuen säätö 90–180°  
(standardijalkalaudat)

Sähkötoiminen selkänojan säätö 85–150°, 85–180°

Manuaalinen selkänojan säätö 90–135°

Törmäystestattu ISO 7176-19, 
lukituksella

Kyllä, 136 kg:aan saakka 
Dahl-telakointijärjestelmä

Törmäystestattu ISO 10542-3, 
hihnat Kyllä, 150 kg:aan saakka

EN12182/EN12184 CE

TEE TUOLISTA NÄKÖISESI 
suosikkivärisi avulla.

HUIPPUNOPEUS 
on 10 km/h.

VERTAANSA VAILLA OLEVA TUKEVUUS 
Yksinkertainen ja vankka rakenne herättää voimakkaan 
luottamuksen.

ACTIVE HEIGHT 
istuinkorkeuden säätö. Ei enää keskustelujen 
ulkopuolelle jäämistä. Ajaminen korkeimmalla säädöllä 
on mahdollista 5 km/h nopeuteen saakka täydellä 
jousitustoiminnolla. Tämä on korkein tällä hetkellä 
mahdollinen säätö keskipyörävetoisessa pyörätuolissa.

HIERTÄMÄTÖN SELKÄNOJA 
Corpus-istuimen huomattavana etuna on sen erin-
omainen biomekaaninen liikkuvuus, joka saa aikaan 
tehokkaan hiertymiseneston ja asennon oikeanlaisen 
muuttamisen vartaloa hyvin rentouttaen.

CORPUS®-ISTUINJÄRJESTELMÄ 
Tarjoaa useita sähkötoimisia istuintoimintoja ja lukuisia 
kliinisiä hyötyjä.

YHDISTETTÄVYYS 
Joystick-ohjaimiin rakennettu Bluetooth- ja infrapuna-
teknologia mahdollistaa jopa kahden PC:n tai taulu-
tietokoneen hallinnan ja yhteyden kotipuhelimeen ja 
televisioon – jopa kodin valaistuksen kytkemisen päälle 
ja sammuttamisen. Ole yhteydessä ympäristöösi! 

MUISTITOIMINTOJEN  
avulla saavutetaan helposti toistettavia painetta lievit-
täviä asentoja ja riippumaton asennonvaihtotoiminto 
(independent re-positioning mode, IRM).

VÄRINÄTÖN RAKENNE  
takaa kitkattoman ohjauksen ja vakaan, suoraviivaisen 
ajon.

SMOOTH-JOUSITUS 
tarjoaa miellyttävän kulun kuuden alustaa koskettavan 
pyörän tuottaessa tasaisen Värinätön rakenne takaa 
kitkattoman ohjauksen ja vakaan, suoraviivaisen ajon.

*Toimintamatka voi olla pienempi, jos pyörätuolia käytetään usein 
kaltevilla tai epätasaisilla alustoilla tai esteitä ylitetään usein.
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M
5 Corpus

®

LISÄVARUSTEET

Istuminen ja asentotuki 
ROHO®-istuintyynyt

Quadtro Select®, Contour Select®, 
Hybrid Elite®, Ergo Air®

Alkuperäiset
Permobil-tuet

päätuet, sivutuet, reisituet,  
pohjetuet, lantiotuki, 
amputaatio tuki

Vaihtoehtoiset ohjaus-
laitteet & Joystick-yhteydet

Bluetooth-hiiri - hallinta  
kahdelle  laitteelle (esim. PC ja 
tabletti), infrapunayhteys mah-
dollistaa yhteydet ympäristöön 
ja ympäristön hallinnan, 

Pidikkeet ja ripustimet

puhelimen & tabletin pidikkeet, 
itsestään tasapainottuva kupin-
pidike, käsinojan tasku, lääkintä-
välinelaukku, kepin pidike, 
happi pullon pidike, tarvike kori

M5 Corpus®

_ aja missä vaan

VERTAANSA VAILLA OLEVA MUKAVUUS  
MYÖS MAASTOSSA

M5 Corpus myötäilee kehon luonnollisia liikkeitä ja aikaan-
saa luokkansa parhaan ajokokemuksen, mikä mahdollistaa 
 pidemmän istumisajan, paremman ulottuvuuden ja pidem-
pien matkojen ajamisen – etenkin ulkosalla ajettaessa. 

Corpus-istuinjärjestelmä on täysin mukautettava ja sen on 
osoitettu vähentävän painehaavojen kehittymistä käyttäjille. 
Peräti viisi sähkötoimista istuintoimintoa yhdessä kolmen 
ohjelmoitavan istuinmuistin kanssa varmistavat mukavuuden 
ja hyvinvoinnin.

Uusin joystickimme sisältää sisäänrakennetun BLUETOOTH®- 
ja infrapunatekniikan.

OMINAISUUDET 

AGILE-JOUSITUS 
Agile-jousituksessa kaikki 6 pyörää ovat täysin jousitetut, 
mikä tarjoaa erinomaisen mukavuuden, vakauden ja pidon 
kaltevilla pinnoilla ja esteillä, etenkin ulkosalla epätasaisella 
alustalla. Se myös lisää turvallisuutta aktiivisessa ajossa. 
Valinnaisten paineilmarenkaiden kanssa mukavuus on aivan 
omaa luokkaansa.

ACTIVE HEIGHT 
Koko päivän pituinen osallistuminen. Ajaminen on 
mahdollista ylimmällä korkeussäädöllä (350 mm) 5 km/h 
nopeuteen saakka täydellä jousituskapasi-teetilla. Tämä on 
keskipyörävetoisten pyörätuolien paras tämänhetkinen arvo. 
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TEKNISET TIEDOT

Kokonaispituus 1170 mm

Alustan leveys 630 mm

Leveys sis. istuimen 630–790 mm

Korkeus 960 –1170 mm

Pienin kuljetuspituus 855–905 mm

Pienin kuljetuskorkeus 800 mm

Istuinkoreus 450 mm

Istuinkorkeus sähkötoimisella 
nostimella 450–800 mm

Paino sis. akut 73 Ah 195 kg

Akkujen paino 73 Ah 2x23 kg

Käyttäjän maksimipaino 150 kg

Istuinleveys 420 –570 mm  
(50 mm välein)

Istuimen syvyys 370 –570 mm  
(25 mm välein)

Selkänojan leveys 360/410/460/510 mm

Selkänojan korkeus 470, 545– 670 mm  
(25 mm välein)

Käsinojien välinen etäisyys 380–480/480–580 mm

Käsinojan korkeus 185–320 mm

Toimintamatka 60/73 Ah 30 km*

Suurin nopeus 12 km/h

Kääntösäde (ISO 7176-5) 1120 mm

Kääntyminen käytävässä 1130 mm

Esteenylityskyky 75–90 mm

Jousitus Kyllä, kaikissa pyörissä

Elektroniikan R-net 120 A

Sähkötoiminen istuimen nosto-
laite 0–350mm

Sähkötoiminen kallistussäätö 
taakse 50°

Sähkötoiminen kallistussäätö 
eteen

0–10° (standardijalkatuki) 
0–20° (VS-jalkatuki)

Sähkötoiminen jalkatuen säätö 90–180°  
(standardijalkalaudat)

Sähkötoiminen selkänojan säätö 85–150°, 85–180°

Manuaalinen selkänojan säätö 90 –135°

Törmäystestattu ISO 7176-19:2008 
(DAHL-telakointijärjestelmä)

Kyllä (136 kg:n käyttäjä-
painolla)

Törmäystestattu ISO 7176-19:2008 
(4-pisteinen kiinnityshihna-
järjestelmä)

Kyllä (150 kg:n käyttäjä-
painolla)

TEE TUOLISTA NÄKÖISESI 
suosikkivärisi avulla.

HUIPPUNOPEUS 
on 12 km/h.

ACTIVE REACH  
Jopa 20°:n kallistus eteenpäin* on käytettävissä silloinkin, 
kun istuin on korkeimmassa säädössään, erinomaisen 
ulottuvuuden tarjoten. 
*Yli 10° edellyttää lisätukea. 

HIERTÄMÄTÖN SELKÄNOJA 
Corpus-istuimessa on valinnaisvarusteena tehokas 
biomekaaninen selkänoja, joka saa aikaan tehokkaan 
hiertymiseneston ja asennon oikeanlaisen muuttamisen 
vartaloa hyvin rentouttaen.

CORPUS®-ISTUINJÄRJESTELMÄ 
Tarjoaa useita sähkötoimisia istuintoimintoja ja lukuisia 
kliinisiä hyötyjä.

YHDISTETTÄVYYS 
Uusimmassa joystick-modulissa on sisäänrakennettu 
BLUETOOTH®- ja infrapunayhteys. Ole yhteydessä 
ympäristöösi!  

MUISTITOIMINTOJEN  
avulla saavutetaan helposti toistettavia painetta 
lievittäviä asentoja.

CASTER GLIDE   
mahdollistaa vaivattoman ohjauksen ja suoraviivaisen 
ajon.

AGILE-JOUSITUS 
kaikissa pyörissä, myös vetopyörissä aikaansaa  
poikkeuk selliset ajo-ominaisuudet ulkosalla.  
Mukavuus, pito ja vakaus kaikenlaisissa maastoissa. 
Valinnaiset paineilmarenkaat kaikissa 6 pyörässä 
tarjoavat lisämukavuutta. 

*Toimintamatka voi olla pienempi, jos pyörätuolia käytetään usein 
kaltevilla tai epätasaisilla alustoilla tai esteitä ylitetään usein.
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F3 Corpus
®

F3 Corpus®

KOMPAKTI URBAANI APUVÄLINE

F3 on optimaalinen sähköpyörätuoli käyttäjille, jotka viettä-
vät suuren osan ajastaan sisätiloissa ja ulkoillessaan satun-
naisesti  poistuvat jalkakäytäviltä ja asfaltilta. Se toimii erin-
omaisesti ahtaissa tiloissa pienen kokonsa ja kääntösäteensä 
ansiosta. F3-pyörätuolin Smooth-jousitus takaa aina miellyt-
tävän kulun urbaaneilla alueilla.

CORPUS: AINUTLAATUINEN 
ISTUINJÄRJESTELMÄ

Parannettu mukavuus, lantiotuki, sivuttaisvakaus ja immersio 
ovat kaikki uuden Corpus-istuimenavaintavoitteita.

Uusissa Corpus-tyynyissä on pehmeämpi kaksikerroksinen
solumuovi selkänojassa, uudelleen suunniteltu lantio-osa  
ja Stretch-AirTM-päälliskangas.

BodyNatural-järjestelmän kanssa uusi Permobil Corpus-  
istuin on huippuluokan istuinjärjestelmä korkeintaan 150 kg:n 
painoisille käyttäjille riippumatta siitä, tarvitsevatko he 
 s ähkökäyttöisiä toimintoja vai eivät.

BODYNATURAL

BodyNatural on ainutlaatuinen järjestelmä Permobililta,
suunniteltu harmonisoimaan ja yhdistämään sähkötoimisen
istuimen liikkeet kehon luontaisten liikkeiden tukemiseksi.
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TEKNISET TIEDOT

Suurin nopeus 10 km/h

Toimintamatka (60/73 Ah:n akku) 25 km–30 km*

Käyttäjän maksimipaino 150 kg

Esteenylityskyky 60 / 75 mm

Pienin kääntösäde 1350 mm

Kääntyminen käytävässä 1040 mm

Jousitus Erillisjousitus kaikissa 
pyörissä

Elektroniikan R-net 120 A

Törmäystestattu ISO 7176-19 - 
kiinnitysjärj. 

Kyllä – käyttäjä max 
136 kg

Törmäystestattu ISO 7176-19 - 
hihnat

Kyllä – käyttäjä max 
150 kg

Testattu direkiivin EN12182/
EN12184 CE muk. Kyllä

Pituus kaatumaesteiden kanssa/
ilman 1015/915 mm 

Alustan leveys 610 mm 

Leveys sis. istuimen 610–790 mm 

Korkeus 970–1170 mm

Min. pituus kaatumaesteiden 
kanssa/ilman 790/890 mm

Min. kuljetuskorkeus (selkänoja 
taitettuna) 825 mm

Paino sis. akut 60/73 Ah 175/184 kg

Akkujen paino 60/73 Ah 2x19/2x23 kg

Korkeus istuimesta lattiaan 450 mm

Istuinkorkeus (sähkötoim. nostin) 450–750 mm

Istuimen syvyys 370–570 mm (25 mm:n 
välein)

Istuimen leveys 420–570 mm (50 mm:n 
välein)

Selkänojan leveys 360/410/460/510 mm

Selkänojan korkeus 470, 545-670 mm 
(25 mm:n välein)

Käsinojien välinen etäisyys 380–480/480–580 mm

Käsinojan korkeus 185–320 mm

Sähkötoiminen istuinhissi 0–300 mm

Sähkötoiminen kallistussäätö, 
taka 50°

Sähkötoiminen kallistussäätö, etu
5°/10°/20°/30° 
(20°/30°  edellyttää 
VS-jalkatuen)

Sähkötoiminen jalkatuen säätö 90–180°

Manuaalinen jalkatuen säätö   90°–180°

Sähkötoiminen selkänojan säätö 85–180° 

Manuaalinen selkänojan säätö    120°

TEE TUOLISTA NÄKÖISESI. 
Valitse lukuisten UV-valoa kestävien runkovärien 
joukosta. Helppo puhdistaa ja asentaa.

STRETCH-AIR™ -TYYNYNSUOJUKSET 
Pehmeä kaikkiin suuntiin joustava kangas.

PEHMEÄMPI SELKÄNOJATYYNY 
kaksikerroksisella solumuovilla on suunniteltu 
tukevammaksi ja miellyttävämmäksi. 

VAHVEMPI SELKÄNOJA  
toimilaite takaa sujuvan ja turvallisen kallistuksen  
kaikille alle 150 kg:n painoisille käyttäjille.

ACTIVE REACH  
Kallistaa istuinta eteenpäin 45° saakka ja kohottaa 
sitä kurottautumista helpottaen. Helpompi siirtyminen 
käyttäjän ja avustajan kannalta. 

CORPUS® ISTUINTYYNY 
Uudelleen suunniteltu lantio-osa helpottaa 
upottautumista istuimeen mukavuutta ja vakautta 
parantaen.

PYSYY PUHTAANA 
Valinnaiset takapyörien lokasuojat suojaavat käyttäjää  
ja moottoreita roiskeilta ja lialta.

TURVALLISEMPAA AJOA PIMEÄLLÄ 
Valinnaiset LED-valot edessä ja takana parantavat 
näkyvyyttä.

CASTER GLIDE -PYÖRÄT 
tarjoavat sujuvan ohjattavuuden alhaisella nopeudella  
ja vakautta korkealla nopeudella.
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F5 Corpus
®

F5 Corpus®

KETTERYYTTÄ KAIKKIALLE

Agile-jousituksella varustettu F5 Corpus on ihanteellinen 
tuoli käyttäjille, jotka tarvitsevat liikkuvuutta aktiivisempaan 
ulkoi luun ja yleensä ajavat vaihtelevilla  pinnoilla tai pidem-
piä matkoja säännöllisesti. Sen pieni kääntösäde tekee siitä 
 hienon hybridin sekä sisä- että ulkokäyttöön.

LAATU JA SUORITUSKYKY

Suorituskyvyn ja rakenteen jatkuva parantaminen takaa 
käyttäjillemme luotettavuuden, jota he käytössä edellyttävät, 
aina vakaus ja turvallisuus edellä.

Agile-jousitus ja kitkattomat 4- napaiset moottorit tekevät 
F5:stä parhaan vaihtoehdon spastikoille tai käyttäjille, jotka 
tarvitsevat vaihtoehtoisia hallintalaitteita tai joilla on muita 
tärinälle herkkiä sairaustiloja.

BODYNATURAL

BodyNatural on ainutlaatuinen järjestelmä Permobililta,
suunniteltu harmonisoimaan ja yhdistämään sähkötoimisen
istuimen liikkeet kehon luontaisten liikkeiden tukemiseksi.

Etukallistus IstuinhissiTakakallistus Jalkatuki Selkänoja 
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TEKNISET TIEDOT

Suurin nopeus 12 km/h

Toimintamatka 25 km–35 km*

Käyttäjän maksimipaino 150 kg

Esteenylityskyky 70 / 80 mm

Pienin kääntösäde 1470 mm

Kääntyminen käytävässä 1200 mm

Jousitus Erillisjousitus kaikissa 
pyörissä

Elektroniikan R-net 120 A

Törmäystestattu ISO 7176-19 - 
kiinnitysjärj. 

Kyllä – käyttäjä max 
136 kg

Törmäystestattu ISO 7176-19 - 
hihnat

Kyllä – käyttäjä max 
150 kg

Testattu direkiivin EN12182/
EN12184 CE muk. Kyllä

Pituus kaatumaesteiden kanssa/
ilman 1440/1040 mm 

Alustan leveys 650 mm 

Leveys sis. istuimen 650–790 mm 

Korkeus 970–1170 mm

Min. pituus kaatumaesteiden 
kanssa/ilman 825 / 930 mm

Min. kuljetuskorkeus (selkänoja 
taitettuna) 825 mm

Paino sis. akut 73 Ah 186 kg

Akkujen paino 73 Ah 2x23 kg

Korkeus istuimesta lattiaan 450 mm

Istuinkorkeus (sähkötoim. nostin) 450–800 mm

Istuimen syvyys 370–570 mm (by 25 mm)

Istuimen leveys 420–570 mm (by 50 mm)

Selkänojan leveys 360/410/460/510 mm

Selkänojan korkeus 470, 545–670 mm (by 25  
mm)

Käsinojien välinen etäisyys 380–480/480–580 mm

Käsinojan korkeus 185–320 mm

Sähkötoiminen istuinhissi 0–350 mm

Sähkötoiminen kallistussäätö, 
taka 50°

Sähkötoiminen kallistussäätö, etu
5°/10°/20°/45°
(20°/45° require VS le-
grest)

Sähkötoiminen jalkatuen säätö 90–180°

Manuaalinen jalkatuen säätö   90°–180°

Sähkötoiminen selkänojan säätö 85–180° 

Manuaalinen selkänojan säätö    120°

TEE TUOLISTA NÄKÖISESI 
Valitse lukuisten UV-valoa kestävien runkovärien 
joukosta. Helppo puhdistaa ja asentaa.

STRETCH-AIR™ -TYYNYNSUOJUKSET 
Pehmeä kaikkiin suuntiin joustava kangas.

PEHMEÄMPI SELKÄNOJATYYNY 
kaksikerroksisella solumuovilla on suunniteltu 
tukevammaksi ja miellyttävämmäksi. 

VAHVEMPI SELKÄNOJA  
toimilaite takaa sujuvan ja turvallisen kallistuksen  
kaikille alle 150 kg:n painoisille käyttäjille.

ACTIVE REACH  
Kallistaa istuinta eteenpäin 45° saakka ja kohottaa 
sitä kurottautumista helpottaen. Helpompi siirtyminen 
käyttäjän ja avustajan kannalta. 

CORPUS® ISTUINTYYNY 
Uudelleen suunniteltu lantio-osa helpottaa upot-
tautumista istuimeen mukavuutta ja vakautta parantaen.

PYSYY PUHTAANA 
Valinnaiset takapyörien lokasuojat suojaavat käyttäjää  
ja moottoreita roiskeilta ja lialta.

AGILE-JOUSITUS 
Täydellinen kaikkien pyörien erillisjousitus on erityisen 
hyödyllinen aktiivisessa ulkokäytössä sekä vaihtoehtoisia 
hallintalaitteita, kuten leukaohjausta tarvitseville 
käyttäjille.

TURVALLISEMPAA AJOA PIMEÄLLÄ 
Valinnaiset LED-valot edessä ja takana parantavat 
näkyvyyttä.

CASTER GLIDE -PYÖRÄT 
tarjoavat sujuvan ohjattavuuden alhaisella nopeudella  
ja vakautta korkealla nopeudella.
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F5 Corpus
®

 VSF5 Corpus® VS

SEISOMISKYKYÄ KAIKKIALLA

Seisominen on tehokas tapa lisätä itsenäisyyttä ja vähentää 
pyörätuolien pitkäaikaiseen istumiseen liittyvien sekundaa-
risten komplikaatioiden riskiä. F5 Corpus VS sisältää kaikki F5 
Corpus -pyörätuolin sähköiset istuintoiminnot seisomisen ja 
seisoen tapahtuvan ajamisen lisäksi. Se soveltuu käyttäjille, 
jotka haluavat hyötyä seisomisesta, mutta eivät pysty seiso-
maan itsenäisesti.

SEISO MUKAVASTI JA VARMASTI

Seisominen tarjoaa parhaan helpotuksen istuin luiden kuor-
mittumiselle ja siten auttaa vähentämään painevammojen 
riskiä.

Pyörätuoleissa seisomiseen liittyy monia toiminnallisia,  
terveydellisiä ja psykososiaalisia etuja.*

*RESNA position on the Application of Wheelchair Standing Devices, (Arva 
et al. 2009)

BODYNATURAL

BodyNatural on ainutlaatuinen järjestelmä Permobililta,
suunniteltu harmonisoimaan ja yhdistämään sähkötoimisen
istuimen liikkeet kehon luontaisten liikkeiden tukemiseksi.

Seisonta IstuinhissiTakakallistus Jalkatuki Selkänoja 
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TEKNISET TIEDOT

Suurin nopeus 12 km/h

Toimintamatka 25 km–35 km*

Max. seisontakulma 80° (istu-
masta seisomaan tai makuulta 
seisomaan)

Käyttäjä korkeintaan 
100 kg

Max. seisontakulma 70° (istu-
masta seisomaan tai makuulta 
seisomaan)

Käyttäjä yli 100 kg

Pienin kääntösäde 1490 mm

Kääntyminen käytävässä 1200 mm

Esteenylityskyky 60/75 mm

Jousitus Independent on all 
wheels

Electronics R-net 120 A

Törmäystestattu ISO 7176-19 – kiin-
nitysjärj.

Kyllä – käyttäjä max 
136 kg

Törmäystestattu ISO 7176-19 – 
hihnat

Kyllä – käyttäjä max 
136 kg

Testattu direkiivin EN12182/
EN12184 CE muk. Kyllä

Pituus kaatumaesteiden kanssa 1145 mm 

Alustan leveys 650 mm 

Leveys sis. istuimen 650–790 mm 

Korkeus 1095–1170 mm

Min. pituus kaatumaesteiden 
kanssa 980 mm

Min. kuljetuskorkeus (selkänoja 
taitettuna) 825 mm

Paino sis. akut 73 Ah 196 kg

Akkujen paino 73 Ah 2x23 kg

Korkeus istuimesta lattiaan 450 mm

Istuinkorkeus (sähkötoim. nostin) 450–800 mm

Istuimen syvyys 370–570 mm (by 25 mm)

Istuimen leveys 420–570 mm (by 50 mm)

Selkänojan leveys 360/410/460/510 mm

Selkänojan korkeus 470, 545-670 mm (by 
25 mm)

Käsinojien välinen etäisyys 380–480/480–580 mm

Käsinojan korkeus  215–330 mm

Sähkötoiminen istuinhissi 0–350 mm

Sähkötoiminen kallistussäätö, 
taka 50°

Sähkötoiminen kallistussäätö, etu 5°/10°/20°/45° 

Sähkötoiminen jalkatuen säätö 90–180°

Sähkötoiminen selkänojan säätö 85–180° 

TEE TUOLISTA NÄKÖISESI 
Valitse lukuisten UV-valoa kestävien runkovärien 
joukosta. Helppo puhdistaa ja asentaa.

ÄLYKÄS HALLINTAJÄRJESTELMÄ (ICS) 
Soft start/soft stop -toiminto varmistaa istuimen 
pehmeän liikkeen. Kolme suosikkiasentoa säilyvät 
muistitoiminnon muistissa.

SÄÄDETTÄVÄ JA ERGONOMINEN 
rintakehätuki on miellyttävä ja antaa turvaa.

SÄÄDETTÄVÄ SELKÄNOJAN KULMA 
mahdollistaa räätälöidyn säädön seisoma-asennossa. 
Sisältää BodyNatural-liukutoiminon.

KÄSINOJAT 
seuraavat asentoa automaattisesti ja säilyttävät saman 
miellyttävän kallistuksen kaikissa istuma- ja seisoma-
asennoissa.

JALKATUKI 
myötäilee nousua kehon luontaisia liikkeitä seuraten.

PYSYY PUHTAANA 
Valinnaiset takapyörien lokasuojat suojaavat käyttäjää  
ja moottoreita roiskeilta ja lialta.

AGILE-JOUSITUS 
Erinomainen ajettavuus kaikkien neljän pyörän 
erillisjousituksen ansiosta, joka vaimentaa töyssyt  
ja minimoi tärinän.

TURVALLISEMPAA AJOA PIMEÄLLÄ 
Valinnaiset LED-valot edessä ja takana parantavat 
näkyvyyttä.

OHJELMOITAVA JALKALAUDAN KORKEUSSÄÄTÖ 
tekee ihanteellisen seisoma-asennon hakemisesta 
helppoa.

AUTOMAATTISESTI SÄÄTYVÄT TUKIPYÖRÄT 
antavat tukea seisoma-asennossa ja vetäytyvät istumista 
varten, jolloin esteiden, kuten kynnysten ylittäminen on 
helpompaa.
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K300 PS JuniorK300 PS Junior

Permobilin K300 PS Junior sähköpyörätuolilla kaikenkokoiset 
lapset pääsevät mukaan toimintaan. K300:ssa on standardi 
aikuisten sähköinen alusta sekä laajennettava istuin alusta, 
nämä mahdollistavat yksilölliset muutostyöt lapsen kasva-
essa. Eri toiminnot, kuten EZ-säädettävät käsinojat, sähköi-
nen istuinhissi ja sähköinen istuimen kallistus, R-Net -elektro-
niikka ja Uni-track -järjestelmä lisäävät käyttömukavuutta 
sekä säätö- ja lisävarustemahdollisuuksia. Lisäksi iloiset 
 alustan ja vanteiden värit tekevät pyörätuolin, jota lapsen   
on kiva käyttää.

TEKNISET TIEDOT

Maksiminopeus 7 km/h

Maksimi käyttöpaino 76 k g

Maavara 70 mm

Akkukapasiteetti 2 x 60 Ah

Minimileveys 62 cm

Alustan pituus 88 cm

Jousitus etupyörissä Kyllä/8"

Laturi 8A

Paino sisältäen akut 120 kg

Ylämäen kaltevuus maks. 10°

Alamäen kaltevuus maks. 6°

Sivuttaiskaltevuus maks. 10°

Istuinhissi Kyllä

Istuinleveys  
(säädettävä: 2,54 cm/lisäys) 28-41 cm

Istuinsyvyys (säädettävä) 25-46 cm

Selkänojan korkeus 41-56 cm

Selkänojan kallistus 85°-120°

Istuinkorkeus kallistettuna 42 cm

Kallistuskulma sähkö/manuaali 45°

Elektroniikka (standardi) R-Net

Vaihtoehto elektroniikat Kyllä/R-Net:llä

Maks. nopeus/kallistus 1/2 nopeus/kallistus 20°

Värivaihtoehdot 

Crystal Blue, Titan Blue, 
Black Onyx, Platinum 
Silver, Popstar Pink,Chili 
Pepper Red 
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VARUSTEET

R-Net elektroniikka ICS:n kanssa.

Helposti irroitettava käsituki.

Lisävarusteena kahva manuaalista 
kallistusta varten, korkeuden säätö 
helposti ilman työkaluja.

SÄHKÖISET TOIMINNOT: 
Istuinhissi ja kallistus

Säädettävä istuinalusta sopii 
kaikenkokoisille lapsille.

EZ:llä säädät helposti käsituen kulmaa ja rotaatiota.

Kahva voidaan taittaa alas 
kuljetuksen ajaksi

Työntökahvat Uni-track järjestelmä mahdollistaa 
laajan muuntautumisen.

Kevyet, helposti sivulle kääntyvät 
ja säädettävät jalkatuet.
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M
400 Corpus HDM400 Corpus HD

Uusi M400 Corpus HD on todellinen pyörätuoli käyttäjille  
205 kg:aan saakka. HD:llä on tunnetun Corpus-istuimen 
 mukavuus ja toiminnallisuus, se on vain hieman suurempi   
ja vankempi. Istuimessa on äärimmäisen vahvat käsi- ja 
jalka tuet sekä suuremmat jalkalaudat. M400:n alusta on 
levennetty, pidennetty ja sen jousitusta on vahvistettu  
tukevuuden säilyttämiseksi. Tästä huolimatta alusta on  
kevyesti kulkeva ja ketterä. Luonnollisestikaan emme ole  
jättäneet huomiotta ultravahvoin säätömekanismein toteu-
tettuja tärkeitä toimintoja jotka mahdollistavat neljä sähkö-
säätöä istuimen osalta. 
 
M400 Corpus HD on rakennettu tuhdimpaa elämäntyyliä 
varten.

TEKNISET TIEDOT

Käyttäjän suurin paino 205 kg

Suurin nopeus 8 km/h

Ajomatka 28 km

Kokonaisleveys 660 mm

Kokonaispituus 1190 mm

Kääntösäde 555 mm

Esteenylityskyky 60 mm

Istuimen nosto 200 mm

Akkukapasiteetti 2 x 73 Ah

Elektroniikka R-net

Istuimen korkeus 520 mm

Istuimen kallistus  
sähkötoiminen 
manuaalinen

 
0°–45° 
Ei

Selkänojan kallistus  
sähkötoiminen 
manuaalinen

85°–150° 
85°–120°

Jalkatuki  
sähkötoiminen 
manuaalinen

 
85°–175° 
85°–175°

Käsinoja 335, 410, 460 mm

Istuimen leveys 470, 520, 570, 620 mm

Istuimen syvyys 495–645 mm

Selkänojan korkeus 540, 620–745 mm Sähkötoiminnot
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SÄHKÖSÄÄTÖISET 
JALKATUET

Äärimmäisen vahvat jalkatuet.

JALKALAUDAT 

Suuret jalkalaudat erillisin säädöin.

VAHVAT SÄÄTÖ-
MEKANISMIT

Erityisvahvat säätömekanismit 
istuimen toiminnoille.

JOUSITUS 

Vahvat ja säädettävät jouset 
pehmeää ja tasaista ajoa varten.



Yksilöllinen rakenne

Tuki

Venyvä päällinen

Ihon suojaus

Abduktori

Ilmaventtiili

OMINAISUUDET
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Corpus ergo airCorpus ergo air
ROHO TEKNOLOGIALLA

ROHO ja Permobil ovat yhdessä kehittäneet Permobilin 
 Corpus 3G -asentotukityynyn, joka sisältää valinnaisen 
 ROHO-insertin lisämukavuuden ja -tuen aikaansaamiseksi    
ja ihon suojaamiseksi. Tyynyssä yhdistyvät ROHO Dry  
Floatation® -tekniikan muotoutumiskyky Permobilin ergo-
nomiseen muotoiluun. Parannettu tyynymuotoilu tehostaa  
jo vallankumouksellista Corpus 3G -istuinjärjestelmää tarjo-
amalla ylivertaisen ihonsuojauksen, josta ROHO tunnetaan. 
Tämä uusi tyyny mahdollistaa paremman lantion suuntautu-
misen ja vakauden samalla optimaalisen tuen.

ASENTOTUKI JA TURVALLISUUS

Ergonominen asentotukityynymme on muotoiltu tarjoa-
maan vakautta lantion alueelle ja parantamaan alaraajojen 
 ojennusta. Tyynyn sivureunoissa on irrotettavat istuinkiilat, 
jotka auttavat asennon hallintaa istuma-asennossa.  
Kaiken kaikkiaan järjestelmä on suunniteltu parantamaan 
mukavuutta ja lisäämään tukea kudosten muodonmuutoksia 
minimoiden.

IHON SUOJAUS

Erityisesti suunniteltu ROHO-insertti tukee istuinkyhmyjä  
ja trochentereita asiakkaille, joilla on suuri ihon rikkoutumis-
vaara. Se tarjoaa säädettävän alustan, jolla on pienempi 
kitka- ja hiertymisvaikutus ja joka voi auttaa suojaamaan 
asiakasta istumisesta johtuvilta paine haavoilta.

ADAPTIIVISTA MUKAVUUTTA

Poikkeuksellisen ihosuojauksen lisäksi ROHO-insertti  
tarjoaa yksilöllistä mukavuutta. Ilman määrää säätämällä 
tyyny voidaan säätää vastaamaan yksilön muotoja.  
Puhdistus vaatii vain saippuaa ja vettä, ja erityisesti  
suunniteltu tyynynpäällinen on myös konepestävä  
lisämukavuutta tarjoten.
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AGILITY® Series
Minne menetkin, AGILITY-selkänojasi pysyy paikallaan.  
Kevyt ja kestävä, selkänojalevyn lentokonelaatuinen alumiini 
ja AIR FLOATATION -sisäosa tarjoavat vakautta, suojaa  
ja mukavuutta yhdessä paketissa.

ROHO AIR FLOATATION™ -TEKNOLOGIA

ROHO AGILITY -selkänojat ovat kevyitä ja suunniteltu  
muovautumaan käyttäjän vartalon mukaan. AGILITY-  
selkä nojiin sisältyy ROHOn AIR FLOATATION -tekniikka.  
Ilma insertti on täysin säädettävissä ja se voidaan räätälöidä 
mukavuustaso- ja asentotuktarpeidesi mukaiseksi.

AGILITY MAX CONTOUR 
-SELKÄNOJAJÄRJESTELMÄ

AGILITY Max tarjoaa merkittävän taka- ja sivuvartalotuen 
optimaalisen asennon ja vakauden saavuttamiseksi.

Se on ainoa muotoiltu selkänoja, jossa on itsenäiset,  
säädettävät, sivuilmatyynyt paremman asentotuen  
ja mukavuuden saavuttamiseksi.

VAIHTOEHDOT

• Solumuovi ilmainsertillä.

• Solumuovi ilmainsertillä ja lannetuella.

TEKNISET TIEDOT

Leveys 33–51 cm

Syvyys ilmainsertin kanssa 18 cm

Korkeus 40,5–51 cm

Paino 2–3kg

RAJOITETTU TAKUU

Selkänoja & metalliosat: 5 vuotta  
Ilmainsertti: 18 kk
Päällinen & solumuovi: 18 kk
Custom-ilmainsertti: 36 kk

MEDICARE-KOODIT

E2615, E2620
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AGILITY
® SeriesAGILITY CUSTOM -SELKÄNOJAJÄRJESTELMÄ

Olet ainutlaatuinen - ja sitä voi olla myös ROHO AGILITY 
-selkänoja. Kustomointiprosessissamme valitaan juuri  
oikeat koot ja komponentit, jotka sopivat kehosi muotoon 
ja asentotukitarpeisiin.

AGILITY Custom -selkänojat sopivat kaikkiin kaukalot-
yyppeihin ja ovat saatavissa erilaisina DRY FLOATATION®-  
teknologian ilmakennojen yhdistelminä spesifisten 
 mukavuus-, tuki-, ja asentotarpeisiinne. Monen tai yhden 
venttiilin vaihtoehdot tarjoavat lisää asentotukea.

• Venttiilien ja osastojen räätälöity lukumäärä.

• Kennojen korkeuden räätälöinti: 

1.25 in. / 3 cm 
2.25 in. / 5.5 cm 
3.25 in. / 8.5 cm 
4.25 in. / 10.5 cm

• Kennoja ja alueita voidaan poistaa.

RAJOITETTU TAKUU

Selkänojakaukalo & metalliosat: 5 vuotta  
Ilmainsertti: 36 kk
Päällinen & solumuovi: 18 kk

MEDICARE-KOODIT

E2615, E2620
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Käsituet & pehmusteet
Nämä muovattavat, ergonomiset pehmusteet ovat kosteutta 
kestäviä ja tarjoavat laajasti säädettävän yläraajatuen, joka 
on helppo puhdistaa ja mukauttaa yksilöllisiin tarpeisiin.

OMINAISUUDET JA EDUT

• Muovautuvat sivu- ja kyynärtuet yksilöllisiin tarpeisiin.

• Valinnaiset käsipehmusteet, kaksi kokoa.

• Suuressa käsipehmusteessa on tila peukalolle.

• Ainutlaatuinen adapterilevy kytkeytyy UniTrack-kiskoon.

• Säädettävä “ennen ja jälkeen” (127 mm), kierrettävissä 15° 
mediaalisesti (lisävaruste).

• Helposti konfiguroitavissa ja yhteensopiva monien muiden 
käsinojaan asennettavien lisävarusteiden kanssa.

KUVAUS/OSANUMERO TUOTENUMERO
Käsivarsituki – Vasen 1836029

Käsivarsituki – Oikea 1836030

Käsipehmuste, keskikoko – Vasen 1836031

Käsipehmuste, keskikoko - Oikea 1836032

Käsipehmuste, suuri – Vasen 1836033

Käsipehmuste, suuri – Oikea 1836034

Käsivarsituen adapterilevy* 1836039

KOOT

Käsituen kokonaispituus:
Permobil käsinoja (Reference) 410 mm  
1Permobil käsivarsituki 288 mm
Permobil käsivarsituki + keskikok. käsipehmuste 450 mm 
Permobil käsivarsituki + suuri käsipehmuste 484 mm

TEKNISET TIEDOT

Jokainen pehmuste koostuu muovautuvasta polyuretaani- 
solumuovista alumiinin päällä.

SAATAVILLA SEURAAVILLE TUOTTEILLE

Corpus, Corpus 3G and Corpus HD.

Adjustable forearm support.

Angle adjustable elbow support.
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BodyPoint-lisävarusteet

BodyPoint-lisävarusteet
Olemme lisänneet uusia BodyPoint-lisävarusteita sähkö-
pyörätuolivalikoimaamme. Asentotukivyöt, rintakehätuet  
ja olkavyöt tarjoavat monipulista asentotukea.

Ne voidaan toimittaa asennettuina uusiin sähköpyörä-
tuoleihin tai ostaa jälkimarkkinoiden tuotteina nykyisten 
pyörätuolien täydentämiseksi.

Valmiiksi asennettuja lisävarusteita tilaamalla säästät   
aikaa, vältät turhaa asennustyötä ja voit tarjota asiakkaillesi 
täydellisemmän tuotteen.

OMINAISUUDET

• Oikea asentotuki ja mukavuus ovat olennaisen tärkeitä 
käyttäjän liikkuvuudelle, turvalisuudelle ja riippumatto-
muudelle.

• Helppo kiinnittää ja säätää.

• MD-sarjan vöissä on monisuuntaiset kiristyshihnat,  
jotka voidaan asentaa edestä tai takaa vedettäviksi.

HUOMAUTUKSIA

• Jokainen uusi varuste on huolella sovitettava käyttäjää 
varten.

• Joissakin tapauksissa, kuten rintakehätuissa ja olkavöissä, 
sovittaminen saattaa edellyttää reikien poraamista selkä-
nojaan.

• Mukana toimitetaan asennusohjeet, joista ilmenee  
turvalliset kiinnityskohdat/alueet.

• Huolto: Permobil ei pidä varastossa eikä suoraan tarjoa 
Bodypoint-komponentteja tai niiden lisäosia.

• Asiakkaita pyydetään ottamaan yhteyttä Bodypointiin  
tai jälleenmyyjään tarvittavien osien saamiseksi.

SAATAVISSA SEURAAVILLE TUOTTEILLE

Corpus, Corpus VS, Corpus HD, Corpus 3G.
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KUVAUS/OSANUMERO TUOTENUMERO
Lantiovyö, 2-pt, lentokonelukolla, solki, M x 46cm pehmusteet, C-Mt 1834723

Lantiovyö, 2-pt, lentokonelukolla, solki, Lx 62cm pehmusteet, C-Mt 1834722

Lantiovyö, 2-pt, pehmusteeton, painike, keskikoko, Cinch-Mt 1824796

Lantiovyö, 2-pt, pehmusteeton, painike, suuri, C-Mt 1824797

Lantiovyö, 2-pt, pehmustettu, painike, pieni, C-Mt 1828141

Lantiovyö, 2-pt, pehmustettu, painike, keskikoko, C-Mt 1824798

Lantiovyö, 2-pt, pehmustettu, painike, suuri, C-Mt 1824799

Lantiovyö, 2-pt, pehmustettu, painike, X-suuri, C-Mt 1829246

REHAB LATCH™ PEHMUSTETTU LANTIOVYÖ

• Patentoitu helposti avattava “lentokonetyyppinen” lukitus.

• Ihanteellinen käyttäjille, joilla on heikko käsien toiminta.

• Saatavana pehmustettuna keskikokoisena ja suurena.

PEHMUSTETTU 4-PISTELANTIOVYÖ

• Kiinnittyy pyörätuoliin neljässä kohdassa varmistaen, että lantio pysyy 
vakaasti suunnassaan ja tukevasti istuinta ja selkänojaa vasten.

• Ensiöhihnat säätävät vyön. Toisiohihnat kiinnittävät vyön paikalleen.

• Saatavana pehmustettuna keskikoossa

KUVAUS/OSANUMERO TUOTENUMERO
Lantiovyö, 4-piste, takakiristys, painike, M x 46cm pehm. C-Mt 1834721

KUVAUS/OSANUMERO TUOTENUMERO
Monoflex-vyö, keskikoko 1832775

Monoflex-vyö, suuri 1832774

Monoflex-vyö, X-suuri 1832776

MONOFLEX™ -RINTAKEHÄTUKI

• Erikoisvahva elastinen pehmustus sallii miellyttävän jouston samalla  
vartalon hallinnan säilyttäen.

• Molemmilta puolin kapeneva muoto jakaa paineen yli keskivartalon  
ja sallii käsivarsien liikkeen.

• Saatavana kainaloavauksella, johon sisältyy lisäjouston mahdollistava 
 yksittäinen pehmuste.
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BodyPoint-lisävarusteet

KUVAUS/OSANUMERO TUOTENUMERO
Stayflex rintakehätuki, MD, X-pieni, sarja 1834725

Stayflex rintakehätuki, MD pieni, sarja 1834726

Stayflex rintakehätuki, MD keskikoko, sarja 1834727

Stayflex rintakehätuki, MD suuri, sarja 1834728

Stayflex rintakehätuki, MD, X-suuri, sarja 1834729

KUVAUS/OSANUMERO TUOTENUMERO
PivotFit Shoulder Harness MD, Small Kit 1834736

PivotFit Shoulder Harness MD, Medium Kit 1834737

PivotFit Shoulder Harness MD, Large Kit 1834738

PivotFit Shoulder Harness MD, X-Large Kit 1834739

STAYFLEX™ -RINTAKEHÄTUKI (MD SERIES)

• Tajoaa tukevan tuen käyttäjille, jotka tarvitsevat vartalotukea.

• Ei haittaa olkapäiden liikettä.

• Patentoitu kaksivyöhykkeinen elastinen rakenne auttaa 
 estämään tuen kohoamista ylöspäin kaulan alueella.

• Vahva nailonkudos ja solukumipehmustus aikaansaavat vahvan 
joustavan tuen.

• Riisuminen on helppoa alahihnoissa olevien pikalukitussolkien 
ansiosta.

PIVOTFIT™-OLKAVYÖT (MD Series)

• Kehon muotoja noudatteleva muoto jakaa paineen 25 % 
 suuremmalle alueelle kuin perinteiset H tyyliset valjaat   
paremman tuen ja mukavuuden tarjoten.

• Erikoisvahva kääntösolki tasaa jännitystä ja mahdollistaa 
 pehmusteen tarkan sijoittamisen.

• Alemman D renkaan puuttuminen ehkäisee rintakehään  
kohdistuvia painepisteitä.

• Helposti kiristettävä sternumhihna helpottaa vaatteiden vaihtoa  
ja varmistaa sopivan tukevan kireyden.
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KUVAUS/OSANUMERO TUOTENUMERO
Ankle Huggers, keskikoko, asennussarjalla (pari) 1834973

Ankle Huggers, suuri, asennussarjalla (pari) 1834974

KUVAUS/OSANUMERO TUOTENUMERO
Joustava yleishihna, pieni (leveys 8 cm) 1828132

Joustava yleishihna, suuri (leveys 11 cm) 1828128

ANKLE HUGGERS™ -NILKKAHIHNAT

• Patentoitu rakenne tarjoaa tukevan, mukavan ja  
dynaamisen vaihtoehdon kenkätuille tai jalkahihnoille.

• Ainutlaatuiset laminaaripehmusteet™ tasaavat paineen 
tehokkaasti nilkan ympäri.

• Takakappaleessa oleva akillesjousto-osuus tarjoaa  
lisäjoustoa ja miellyttävän sopivuuden.

• Matalaprofiilinen ErgoLatch™ -solki on varma mutta  
helposti avattava

• Ankle Huggers -nilkkahihnat toimitetaan tuolin mukana, 
mutta ne on toimituksen yhetydessä sovitettava käyttäjää 
varten.

JOUSTAVA YLEISHIHNA

• Tilapäinen asentotuki työskentelyyn, leikkiin, urheiluun.

• Erittäin venyvää, vahvaa neopreeniä erityisen hienojakoisella  
tarrapinnalla, joka ei riko vaatetusta eikä kerää likaa ja nukkaa.

• Hyvän otteen tarjoava pääkappale, jossa miellyttävä peukaloreikä  
käyttäjille, joiden käden toiminta on rajallinen.

• Voidaan käyttää rintakehällä, vatsalla, sylissä tai alaraajoilla.

• Pituus 142 cm, mutta voidaan leikata haluttuun kokoon ilman  
rispaantumista.
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Perm
obil ConnectPermobil Connect

AKTIVOI TUOLISI

Tuolissa on sisäänrakennetun SIM-kortin sisältävä liitäntä-
yksikkö, joka hoitaa kaiken tiedonsiirron pyörätuoliisi ja  
sieltä pois. Päätät itse milloin ja missä.

• Terveellinen istuminen

• Akkujen varaustaso

• Vikavalvonta

• Välimatkamittari

YHDISTÄÄ KÄYTTÄJÄT JA PERMOBILIN  
YHDEN AINOAN KÄTEVÄN SOVELLUS-
ALUSTAN VÄLITYKSELLÄ.

Koostuu My Permobil  apista pyörätuolin käyttäjille ja  
Permobilin Proactive Maintance Center -keskuksesta,  
joka auttaa käyttäjää, mikäli jotain menee vikaan.  
Molemmat osapuolet hyötyvät siten tietojen jakamisesta.

KAIKKI MAHDOLLINEN HYÖTY 
PERMOBILISTASI.

My Permobil  appi antaa tietoa pyörätuolin suorituskyvystä 
ja luo turvallisuutta Permobil Connectin käyttäjälle. Voit hel-
posti nähdä tietoja akun varaustasosta, kuljetuista matkoista 
ja pyörätuolin toiminnoista, ja näin saada mahdollisimman 
suuren hyödyn Permobil-pyörätuolista aktiivisen elämän 
mahdollistamiseksi.

MITEN SAAN PERMOBIL CONNECTIN?

Permobil Connect löytyy pyörätuoleista, jotka ovat sarjaa  
M3/M5 ja F3/F5 ja toimitettu 1. lokakuuta 2019 jälkeen.
Lataa My Permobil  appi App Storesta tai Google Playstä  
ja kirjaudu tuolin aktivoimiseksi, tai tee se online palvelun-
tarjoajasi avulla connect.permobil.com/activate

COnneCtMe

1. huhtikuuta 2020 alkaen kaikkil M & F-sarjan sähkö-
pyörätuolit on valmistettu ”ConnectMe” -yksikkö perus-
varustukseen sisältyvänä.

ConnectMe on kytketty pois päältä valmistusprosessin 
aikana. Sen hyödyntämiseksi kunkin käyttäjän on akti-
voitava (kytkettävä päälle) ConnectMe:n yhteystoiminto 
mobiilisovelluksen MyPermobil kautta.
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ActiveHeight & ActiveReach 

M3 M5 F3 F5 F5VS
ActiveHeight 30,5 cm 35,6 cm 30,5 cm 35,6 cm 35,6 cm

ActiveReach 5°, 10° & 20° 5°, 10° & 20° 5°, 10°, 20° & 30° 5°, 10°, 20° & 45° 45°

45° ActiveReach 
14" ActiveHeight
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Perm
obi-Sähköpyörätuolit

27

F3 Corpus F5 Corpus F5 Corpus Vs M3 Corpus M5 Corpus M300 HD

Käyttäjän  
maksimipaino

150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 204 kg

Suurin nopeus 12 km/h 12 km/h 12 km/h 10 km/h 12 km/h 8 km/h

Toimintamatka 30 km 35 km 35 km 30 km 35 km 30 km

Alustan leveys 61 cm 65 cm 65 cm 61 cm 63,5 cm 66 cm

Alustan pituus
102 cm kaatuma- 

esteiden kanssa  

91,4 cm ilman

107 cm kaatuma- 

esteiden kanssa  

96,5 cm ilman

109 cm 90 cm 95,3 cm 96,5 cm

Pienin kääntösäde 67,3 cm 76,2 cm 76,2 cm 52 cm 54,6 cm 55,9 cm

Maavara 7,6 cm 7,6 cm 7,6 cm 7,6 cm 7,6 cm 7,6 cm

Paino sis. akut
175 kg (Gr 34)  

| 184 kg (Gr 24)
186 kg (Gr 24) 191 kg (Gr 24)

175 kg (Gr 34) 

 | 184 kg (Gr 24)
191 kg (Gr 24)

193 kg (Gr 34)  

| 202 kg (Gr 24)

Korkeus istuimesta  
lattiaan

44,5, 47, 49,5 cm 44,5, 47, 49,5 cm 44,5, 47, 49,5 cm 44,5, 47, 49,5 cm 44,5, 47, 49,5 cm

45,7, 48,3, 50,8 cm 

(nostin) 45,7, 48,3,  

50,8 cm (kiinteä)

Istuimen nostin Valinnainen 30,5 cm Valinnainen 35,6 cm 35,6 cm Valinnainen 30,5 cm Valinnainen 35,6 cm Valinnainen 8”

Sähkötoiminen 
kallistussäätö

0°–50° taka  

5°, 10°, 20° &  30° etu

0°–50° taka  

5°, 10°, 20° &  45° etu

0°–50° taka  

45° etu

0°–50° taka  

5º, 10° & 20°etu

0°–50° taka  

5º, 10° & 20° etu
0°–45° taka

Selkänojan 
kallistus säätö

85°–120°  

(manuaalinen)  

85° – 180° (power)

85°–120°  

(manuaalinen)  

85° – 180° (power)

85°–180°  

(sähkötoiminen)

85°–120°  

(manuaalinen)  

85° – 180° (power)

85°–120  

(manuaalinen)  

85° – 180° (power)

85°–120°  

(manuaalinen)  

85° – 150° (power)

Jalkatuen säätö 85° – 180° 85° – 180° 85° – 180° 85° – 180° 85° – 180° 85° – 175°

Istuimen syvyys 37–57 cm 37–57 cm 37–57 cm 37–57 cm 37–57 cm 48,2 - 63,5 cm 

Istuimen leveys 42–57 cm 42–57 cm 42–57 cm 42–57 cm 42–57 cm 48,2; 53,3; 58,4; 63,5 cm

Selkänojan  
korkeus

47–67 cm 47–67 cm 47–67 cm 47–67 cm 47–67 cm 
53,3, 61–73,6 cm  

(2,54 cm välein)
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