
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

SIMPLY
UNDERSTELL

- Understell for alle 
sitteenheter

- Trinnløs vinkeljustering av
sete inntil 350
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2 Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

Simply understell
Funksjonelt understell for alle sitteenheter

Simply overbeviser gjennom sin fleksibilitet, sin spesifikke konstruksjon 
og de varierte bruksområdene. Ved formstøpte sitteenheter og 
modulbaserte sittesystemer for barn er det obligatorisk med understell 
for innendørs og/eller utendørs bruk. De skal sikre brukerens mobilitet 
og transport. SIMPLY oppfyller disse kravene.

Fleksibilitet
Simply er utstyrt med et trapesfeste som standard. Dette gjør det mulig 
å montere våre seteenheter Magicline og Magiclight raskt og uten 
problemer. Seteenheter fra andre produsenter kan på forespørsel 
monteres ved hjelp av et mellomadapter. Simply har trinnløs vinkel-
justering (vinkeljustering av sete) inntil 35° ved hjelp av gassfjær(er) 
som oppfyller kravene til brukerens individuelle behov for støtte av 
kroppen. I denne forbindelse endres ikke setehøyden i knesonen, takket 
være vinkeljustering via en trepunktsakse foran.

Simply kan i like stor grad brukes for små og store 
pasienter. Maks. opptak av 80 kg ved standard sete-
bredden på 45 cm gir mulighet for individuell utrustning 
av ste- eller lagerenheten.

Rammestabiliseringer er mulig. Den fleksible, juster bare 
kjørebøylen bidrar til at det ikke oppstår begrensninger  
for ledsager.

Konstruksjon 
Basiskonstruksjonen til Simply er stiv. Rammebreddene 35 cm, 40 cm og 45 cm er standard. Et ovalt aluminiums- 
rør gir nødvendig stabilitet. Simply kan med noen få grep legges sammen for transport. Understellets ramme-
konstruksjon er konstruert etter ett prinsipp, slik at nødvendig fleksibilitet er gitt, blant annet også når den 
resirkuleres. Det er til enhver tid mulig å omstille setebredde og hjulstørrelse. 

Hjulfestene har en utførelse som gjør at både små (12” eller 16”) og store bakhjul (22" eller 24”) uten problemer 
kan monteres. Trommelbremsene er prinsipielt utstyrt med hurtigkoblingsaksler som kan betjenes via bremse-
håndtakene på kjørebøylen. Forhjulene har luftfylte dekk på 200x50 mm som standard. På forespørsel kan alle hjul 
også leveres i punkteringsfri utførelse. 
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Bruksområder
Understell er utviklet til variert bruk. Simply kan brukes både inne og 
ute. Takket være en kompakt og smidig konstruksjon oppfyller Simply 
nær sagt alle behov, ute og inne. Aktive brukere har fordel av Simply på 
grunn av den trinnløse justeringen av seteadapteret. 

Passive brukere som sitter i for eksempel Magiclight eller 
Magicline, kan delta i det som skjer rundt dem takket 
være mobile spesialutførelser på Simply, som gjør det til 
enhver tid mulig å montere svært ulike sete systemer i 
samsvar med individuelle behov.

Den nye abduksjonsrammen for Simply gir nesten 
ubegrensede muligheter for montering av sete systemer. 
Fleksibilitet, konstruksjon og bruksområder gjør Simply 
understellet til en nødvendig ledsager under behandling 
av pasienter sammen med seteskall og ledsagersystemer. 
Under behandling med formstøpte og modul baserte 
seteenheter for barn er det obliga torisk med understell 
for innendørs og/eller utendørs bruk. De brukes for å 
støtte opp under den terapeutiske effekten til en form-
støpt eller modulbasert seteenhet.

Simply øker individuell mobilitet og muliggjør transport av pasienten. Din spesialiserte konsulent på stedet vil 
hjelpe deg med å utforme en individuell løsning som tar hensyn til brukers personlige behov.

Testet og godkjent
Produktkombinasjonene SIMPLY® med setesystemene MAGICLIGHT® og MAGICLINE® i forbindelse med 
transportfeste. Kraftknoten® er testet og godkjent iht. ISO 7176-19 og ISO 10542-2.  
Denne produktkombinasjonen i forbindelse med et transportfeste er egnet til transport av brukere i bil dersom 
bilen er utstyrt med tilsvarende festeanordning.

Basisutstyr
• Dybdejusterbar festeplate
• Vinkeljustering av sete via gassfjær 300N (to gassfjærer fra setebredde 45 cm)
• Manuell ryggvinkeljustering, alternativt med gassfjær
• Høyde- og vinkeljusterbar kjørebøyle
• Trommelbremshjul, alternativt 12”, 16”, 22” eller 24” med hurtigkoblingsaksel
• Parkeringsbremshåndtak med tre låsehakk
• Svingbare forhjul
• Integrerte distanseblokker foran
• Maks belastning for Simply er 80 kg (inkluderer brukerens vekt og seteenhet med tilbehør)
• Spesialutgaver kan produseres for alle setebredder og setedybder ut over standard setebredde på 35, 40, 45 cm.

Beskrivelse SB35
Dekk 12”/16”
Maks. lengde
Samlet bredde

SB35 SB40 SB40 SB45 SB45

86 cm
55 cm

22”/24”
91 cm
59 cm

12”/16”
86 cm
60 cm

22”/24”
91 cm
64 cm

12”/16”
86 cm
65 cm

22”/24”
91 cm
69 cm

Høyde til øvre kant av adapterplate 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm
Høyde kjørebøyle, min. (setevinkel 900, skyvehåndtak 900) 93 cm 93 cm 93 cm 93 cm 93 cm 93 cm
Høyde kjørebøyle, maks. (setevinkel 900, skyvehåndtak 900) 103 cm 103 cm 103 cm 103 cm 103 cm 103 cm

Teknisk data SimplyTeknisk data Simply
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Artikkelnr. HMS nr. 
73512
73516
73522

Beskrivelse Hjulstørrelse

092337
146926

Simply 35 cm
Simply 35 cm
Simply 35 cm

12”
16”
22”

73524
74012
74016 147232

Simply 35 cm
Simply 40 cm
Simply 40 cm

24”
12”
16”

74022
74024

128636 Simply 40 cm
Simply 40 cm

22”
24”

74512
74516 092801

Simply 45 cm
Simply 45 cm

12”
16”

74522
74524

145241 Simply 45 cm
Simply 45 cm

22”
24”

73001
73002-22
73002-24

Skjermer
Eikebeskyttere
Eikebeskyttere

22” og 24”
22”
24”

73003
73005
73009

142513
174368

Armlen
Distanseblokker
Parkeringsbrems

73012-1
73012-2

116805
165647

Vinkeljusterbart fotbrett
Vinkeljusterbart fotbrett

1
2

73012-3
46030-35

166426
144452

Vinkeljusterbart fotbrett
Leggstøtte (35 cm)

3
1

46030-40
46030-45

144980
142512

Leggstøtte (40 cm)
Leggstøtte (45 cm)

2
3

73014 092802 Vippestuss
73021 kompakte drivhjul, merpris
73022 kompakte drivhjul, merpris
73071-1 202487 Tiltwire
73072 166804 Bremsehåndtak med wire
73073 197294 Gassfjær, 150N
73073-200 197491 Gassfjær, 200N
73073-300 197492 Gassfjær, 300N
73073-400 197493 Gassfjær, 400N
73073-500 200274 Gassfjær, 500N
73073-800 197494 Gassfjær, 800N
HW99-1096 237571 Mosegummihåndtak

Tilbehør og reservedeler SimplyTilbehør og reservedeler Simply

Artikkelnr. HMS nr. Beskrivelse Størrelse



Hjelpemiddelspesialisten AS 
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70 
firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no


