
 

Icon 40 malleja on uudistettu: Saatavana 2 eri  
runkoversiota ja max. käyttäjäpaino on kasvanut!

Icon 40 on kevyt, kokoontaitettava, alumiinirunkoinen 
pyörätuoli laajoilla asennusvaihtoehdoilla lyhytaikai-
seen tai sairaala- ja lainaamokäyttöön. Se sopii hyvin 
aktiivisen, itsekelaavan käyttäjän tarpeisiin.

Icon 40 :ssa on säädettävät käsi- ja jalkatuet ja -lau-
dat, työntökahvat, istuinkorkeus ja -syvyys sekä 
tarrasäädettävä selkäosa. 

 

Icon 40 - kokoontaitettava puoliaktiivipyörätuoli

 
Icon 40

Icon 40 XL

Vakiona kaatumisesteet, vipukäsijarrut, vaatesuojat, 
käsitukipehmusteet, puhkeamattomat renkaat ja 
alukelausvanteet.  
Istuinleveydet 37,5–50 cm Max. 150 kg.  
Icon 40 XL Istuinleveydet 53–61 cm Max. 190 kg 
(tuplaristikkorunko + selkäosan poikkitanko).

Varastoväri shampanja,
musta verhoilu- ja  
muoviosat.



Vipukäsijarrut vakiona

Uusi etuhaarukan ripustus
(5 / 5,5) 7”mustat, kiinteät  
PU-tukipyörät alumiinihaarukoilla. 

Kaikki Rehasense tuotteet ovat testattu ja hyväksytty 
ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat 
CE-merkittyjä ja täyttävät lääkinnällisten laitteiden 
EU direktiivin 93/42/EEC vaatimukset. 

Musta verhoilu           Champagne

Ominaisuudet

Valmistaja: 
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämme oikeuden 
muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä 
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© Camp Mobility
Versio 12/2022

Takuu: rajoitettu 2 vuoden 
takuu valmistusvirheille.

Värit

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

LISÄVARUSTEINA mm:
- Vaakatasoon
  säädettävät  jalkatuet
- Amputaatiojalkatuet
- Korkeussäädettävät 
  työntökahvat
- Kepinpidike
- Perusistuintyyny

Tekniset tiedot

Istuinleveys
37,5-50 cm 
XL: 53-61 cm

Leveys 
kokoontaitettuna

34 cm

Korkeus
kokoontaitettuna

92,5 cm

Istuinsyvyys
(35-40 cm tai)
40-45 cm tai

45-50 cm

Istuinkorkeus
vakio 48 cm

(sääd.) *

Selkäosan
korkeus
42 cm 

Kuljetuspaino
8,8 kg

Kokonaispaino
15,9 /16.6 kg 

Max. käyttäjäpaino
150 kg

XL 190 kg 

Korkeussäädettävät tai
kiinteät työntökahvat  
kokoonpanosta riippuen

Tarrasäädettävä selkäosa
Tarrasäädettävä selkäosa lisää 
yksilöllistä istuinmukavuutta

Puhkeamattomat 24” kelaus-
renkaat ja alumiinikelaus-
vanteet pikakiinnitysnavoilla

Kokoontaitettava 
ristikkorunko

Kokonaispituus
101 cm tai 

ilman jalkatukia
76 cm 

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312

varaosat@campmobility.fi

*kokoonpanosta riippuen myös muita istuinkorkeuksia
(36) / 38 / 40 / 43 / 45 / 48 cm

Ylöskääntyvät kaatumisesteet  
korkeussäädettävä ilman työkaluja 
käännettävissä / irrotettavissa
ja polkaisuputki kynnysten 
ylityksiin.

Uusi istuinsyvyyden säätö ja 
tarrasäädettävä istuinkangas
Useat kelauspyörän kiinnityspis-
teet mahdollistavat säädettävät 
eri istuinkorkeudet ja -syvyydet.

Uusi sivusuojapehmuste  
(icon40i)
Korkeussäädettävät, irrotetta-
vat tai taakse kääntyvät lyhyet 
pöytäkäsinojat. sis. vaatesuojat ja
käsitukipehmusteet.


