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Fotplate, hel, oppfellbarMulighet for variert fotplassering. Oppfellbar hø/ve side.

AmputasjonsstøtteStabil støtte. Regulerbar i 
vinkel, dybde og bredde.

Fotkasse, polstretHel, polstret fotkasse for økt 
støtte og variert fotplassering. 
Monteres på eksisterende 
fotplater og leggstøttefester.
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Polster, 
benstøttehengerPolster til vinkelregulerbar 

henger, innside ledd.

Polster, universalPolster leggstøtte/amputasjonsstøtte/fotplate etc.

Art.nr. Hms.art.nr.

Par

270001

Art.nr. Hms.art.nr.

Polster

U1295 233758

BENSTØTTERGipsbenstøtte
Stabil støtte for hele benet. 
Vinkelregulerbar, avtagbar og 
utsvingbar.

Art.nr. Hms.art.nr.

Hø

3013920 186956

Ve

3013921 186957

Tilbehør Cirrus G5
Oppdatert november 2018 

ET STORT TILBEHØRSPROGRAM 
Med et rikt utvalg av tilbehør fra 
Sunrise Medicals sortiment, møter 
Cirrus G5 alle behovene som 
brukere av komfortrullestoler har. 

Be om brosjyren Tilbehør Cirrus G5, 
eller finn den på 
www.SunriseMedical.no.

BREEZY CIRRUS G5
KOMFORT, STABILITET OG UENDELIGE 
TILPASSINGSMULIGHETER
Mange personer tilbringer mye tid i rullestolen hver eneste dag. 
Derfor er komfort viktig. Seteenheten har gode innstillingsmu-
ligheter og et behagelig og mykt stoff. Armlenene følger ryggen 
når denne legges tilbake og gir optimal støtte til enhver tid. 

Cirrus G5 har mange tilpasningsmuligheter og sikrer dermed en god og stabil 
sittestilling. Bruk av tilt og ryggvinkelregulering sikrer enkel og komfortabel 
stillingsendring i løpet av dagen. Flere tilpasninger foregår uten bruk av 
verktøy og kan selvfølgelig utføres mens personen sitter i rullestolen.

RIKT UTSTYRT I STANDARD VERSJON 
Sleidesete og godt balansert tilt samt utsvingbare og avtagbare 
benstøtter er blant de mange detaljene som skaper en lettere 
og mer komfortabel hverdag for omsorgspersoner.

Cirrus G5 har en kvalitet som møter brukerens behov for komfort 
og stabilitet, terapeutens behov for å kunne tilpasse rullestolen 
til den enkelte og hjelpemiddelsentralenes behov for et produkt 
med god kvalitet og fleksibilitet for enkel gjenbruk. 

 

NÅR BRUKEREN 
SITTER GODT ØKER 
DEN GENERELLE 
TRIVSELEN OG 
AKTIVITETEN

INSTRUKSJONSFILMER
Se korte, informative filmer for riktig bruk og tilpasning 
av Cirrus G5 på YouTube. Søk opp Breezy - Geriatric 
wheelchairs på YouTube eller følg QR koden.

SPESIFIKASJONER CIRRUS G5
Setebredder 39, 42, 45, 48, 51, 54 cm

Setedybde 39-55 cm

Setehøyde (uten pute) 38-55 cm

Rygghøyde (målt fra seteplate) 65 cm (55 cm tilbehør)

Ryggvinkel 0-35°

Tilt 0-33°

Maks brukervekt 135 kg



ARMLENER 
Armlener som følger ryggvinkelen 
støtter armene komfortabelt i alle 
posisjoner. Armlene kan vippes opp 
og kan eventuelt fjernes ved 
forflytning eller transport.

RYGG 
Vinkelstillbar rygg med innebygde 
sidestøtter og mykt polstret overdrag. 
Stropper for regulering av kurvatur sikrer 
den beste individuelle tilpasningen. 
Omdreiningspunktet for ryggen bidrar 
til behagelig ryggvinkelregulering uten 
”skyv-effekt”.

HODESTØTTE 
Behagelig hodestøtte med innvendige 
stropper for regulering av kurvatur gir ekstra 
god støtte både sideveis og i dybden.

KJØREBØYLE  
Vinkelstillbar ergonomisk, 
høyderegulerbar kjørebøyle 
(tilbehør), bidrar til riktig 
arbeidsstilling og mindre 
belastning for ledsager.

BENSTØTTER 
Vinkelregulerbare benstøtter 
som følger kneets naturlige 
omdreiningspunkt er standard på 
Cirrus G5. 

Med et enkelt håndgrep kan setet trekkes fram eller 
skyves tilbake for enklere og tryggere forflytning inn og ut 
av rullestolen. Ved å skyve setet tilbake kommer personen 

godt inn i rullestolen uten behov for ekstra løft.

Håndgrep og spaker har kontrastfarger og er 
enkle og ofte selvforklarende i bruk. Dette 

gjør det enkelt å se hva som kan reguleres og 
hvordan dette utføres.

TILT 
Tiltfunksjon med dobbel lenk i konstruksjonen 

gir trygg og behagelig tilting av rullestolen 
helt ned til  33°. Kombinert med ryggvinkel på 

opptil 35° gir dette mulighet for gode og 
varierte sitte- og hvilestillinger.

Cirrus G5 kan settes opp med elektrisk 
betjening av tilt- og ryggvinkelregulering, for 

enda enklere stillingsendringer.
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Nordland 
Uno Gjerstad             Tel. 91880332     
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Sunrise Medical AS 
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00  
E: post@sunrisemedical.no 
www.SunriseMedical.no

SUNRISE MEDICAL KONTAKTINFORMASJON

All informasjon kan endres uten varsel.  
Ta kontakt med Sunrise Medical om du har 
spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne 
brosjyren ses i PDF-format på  
www.SunriseMedical.no.

MER ENN BARE PRODUKTER!
Våre lokale salgsrepresentanter hjelper deg gjerne med  
å vurdere alternative løsninger og tilpasse disse.


