
 

Icon 20 - kokoontaitettava peruspyörätuoli
Icon 20 on kevyt, kokoontaitettava, alumiinirunkoinen 
pyörätuoli lyhytaikaiseen tai sairaala- ja lainaamokäyt-
töön, jossa on laaja valikoima säätömahdollisuuksia 
käyttäjän tai terapeutin yksilöllisten toiveiden ja vaati-
musten mukaan.
Icon 20:ssa jalkatukien lukitus on sivulla, mikä mu-
odostaa tasaisen etuosan ilman riskiä,   että raajat, 
vaatteet tai huonekalut tarttuvat tuoliin, jos jalkatuet 
poistetaan.

 

Icon 20 :ssa on säädettävät istuinkorkeus ja -syvyys, 
työntökahvat, käsi- ja jalkatuet ja -laudat. Vakiona 
myös vipujarrut, vaatesuojat, käsitukipehmusteet, 
puhkeamattomat renkaat ja kelausvanteet. 
Istuinleveydet 40–50 cm, istuinsyvyydet 40 cm 
tai 45 cm (vakio). Max. 140 kg.  

Saatavana myös Icon 20 XL 
Max. 180 kg istuinleveydet 
53, 57 ja 61 cm. 

Icon 20

Icon 20 XL



Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Istuinleveys 
45 cm (vakio)
muut: 37,5–50 cm* 
XL: 53, 57 tai 61 cm

Leveys 
kokoontaitettuna

34 cm

Korkeus
kokoontaitettuna

91 cm

Istuinsyvyys
40 cm tai 

  45 cm (vakio)

Kokonaispituus
101 cm

ilman jalkatukia
76 cm

Istuinkorkeus
48 cm 
(sääd.)

Selkäosan
korkeus
42 cm 

Kuljetuspaino
7 kg

Kokonaispaino
14,2 kg 

Max. käyttäjäpaino
140 kg

XL 180 kg 

Säädettävät tukipyörät
7 ”/ 170 x 40 mm mustat,
kiinteät PU-tukipyörät 
3 eri korkeuteen säädettävillä 
alumiinihaarukoilla. 

Säädettävät jalkatuet
Jalkatuet kääntyvät ulos, sisään,
ja alle. Irrotettavat, ylöskääntyvät 
kulma- ja kork.säädettävät jalka-
levyt, joissa kantaremmit.

Säädettävät käsituet
Siirtymisiä helpottaa sivulle kään-
tyvät, irrotettavat, korkeussäädet-
tävät käsituet sis. vaatesuojat ja
pitkät käsitukipehmusteet.

Vipujarrut vakiona Korkeussääd. työntökahvat

Säädettävä istuinkorkeus
Istuinkorkeus säädettävissä 5 
eri korkeusasentoon aktiivisella / 
passiivisella säädöllä

LISÄVARUSTEET:
- Vaakatasoon

  säädettävät  jalkatuet
- Amputaatiojalkatuet

- Kaatumiseste/ 
   polkaisuputki

- KepinpidikePuhkeamattomat kelaus-
pyörät alukelausvanteilla 
ja pikakiinnitysnavoilla

Kokoontaitettava ristikkorunko
helpottaa kuljetusta ja varastointia.

Polkaisuputki
pyörätuolin taaksekallistukseen

* istuinleveydet: 37.5 - 40 - 42.5 - 45 - 47.5 tai 50 cm

Kaikki Rehasense tuotteet ovat testattu ja 
hyväksytty ISO 11199-2:2005 laatustandar-
din mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyt-
tävät lääkinnällisten laitteiden EU direktiivin 
93/42/EEC vaatimukset. 
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Takuu: rajoitettu 2 vuoden 
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Väri

Säädettävä istuinsyvyys
Istuinsyvyys säädettävissä 
+/- 11 cm.


