Stoler med
oppreisingsfunksjon

Komfort, trygghet og økt selvstendighet
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DEN MEST KOMPLETTE OPPREISINGSSTOLEN VI NOENSINNE HAR LAGET
• Gjennomtenkte og brukervennlige
funksjoner og løsninger
• Mange tilpasningsmuligheter i
standard utførelse – raske, enkle
og trygge å utføre
• Bredt spekter av tilbehør for
ytterligere individuell tilpasning
og praktisk bruk
• Ergonomisk og særdeles godt
bevegelsesmønster
• Svært god komfort
• Nye smale varianter
• Nyutviklet rygg med stabil
vinkling av øvre del
• Svært enkel høydejustering
• Særdeles enkel gjenbruk
og service
• Økt sikkerhet
Sunrise Medical har utviklet og levert
oppreisingsstoler til det norske markedet
i over 25 år. Totalt har vi levert godt over
30 000 stoler. Det er basert på denne
erfaringen og kompetansen, samt
tilbakemeldinger fra markedet, at vi nå
lanserer våre nye og oppdaterte stoler med
oppreisingsfunksjon, Nova 20 og Nova 30.

Nova som vi kjenner stolen har fått flere
vesentlige og funksjonelle oppgraderinger.
For eksempel kan setehøyden tilpasses trygt
og enkelt, mens stolen står oppreist. Den
trinnløse tilpasningen kan derfor utføres helt
uten tunge løft.
Nova kan tilpasses mange brukere, noe som
reduserer både lager og behov for spesialtilpasninger.
Ergonomiske og behagelige bevegelser i
stolen, sammen med høykvalitetsmaterialer i
trekk og skum, gir svært god sittekomfort.
Nova kan leveres med tilt for økt variasjon i
sittestillingen. Den nyutviklede vinkelreguleringen av nakkestøtten gir hodet variert og
stabil støtte i alle posisjoner.
Gjenbruk og service er ivaretatt i konstruksjon
og design. Trekk og slitedeler skiftes med et
enkelt håndgrep, og med minimal bruk av
verktøy, tid og ressurser.
Nova har gjennomgått utførlige tester og
framstår som en særdeles trygg og sikker stol.
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Aktivitet

HJELP OPP AV GO’STOLEN
Oppreisingsfunksjonen følger
kroppens bevegelser og gir
støtte og stabilitet hele veien
opp av stolen, og ned igjen.
Bevegelsen understøtter det
naturlige oppreisingsmønsteret. Fotbrettet går inn
under stolen, slik at bena kan
plasseres godt inn under
setet, før kroppsvekten
flyttes fra stolen og over på
bena. Ryggen følger med
setet fremover, og bidrar til å
lette siste del av oppreisingen. Ergonomiske og stabile
grep i framkant av armlenet
gir trygghet. Brukeren
kommer trygt opp i stående
stilling med minst mulig bruk
av krefter.
Nova 20 kan endres fra
skrått- til rettløft ved behov.
For Nova 30 kan skrått- eller
rettløft velges ved hjelp av
håndkontrollen.
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HVILE
Fra sittende stilling kan Nova
beveges mykt og komfortabelt til en god hvilestilling.
Det oppleves ingen skyvkrefter når ryggen reguleres.
I denne hvilestilling heves
bena opp i nivå med hjertet,
noe som gir god avlastning
for hovne ben. Seteenheten
kan tiltes bakover, slik at

Komfort
deler av kroppsvekten flyttes
fra sete til rygg. Dette gir
støtte og stabilitet for hele
kroppen i hvileposisjon. Det
er i denne posisjonen brukeren oppnår revitaliserende
hvile.
De elektriske funksjonene er
trinnløst regulerbare og gir
nesten et uendelige antall
posisjoner å velge mellom.
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Komfort

KONTROLLERTE
BEVEGELSER
En god håndkontroll er viktig
for å kunne bruke stolens
funksjoner på en optimal
måte. Gjennom design og
funksjon guider Novas håndkontroll brukeren til å velge
rett funksjon - hver gang.

Det er enkelt å flytte håndkontrollen til den siden hvor
man har best håndfunksjon.

Den ergonomiske formen gjør
at håndkontrollen ligger godt
i hånden. Hver funksjon er
opphøyet slik at man føler
hvor man skal trykke.
Håndkontrollen gir tydelige
tilbakemeldinger ved trykk.
Rammen rundt hver funksjon
hjelper brukeren med å
navigere på håndkontrollen.

Håndkontrollen styrer pålitelige og svært stillegående
Linak-motorer. Motorene har
innebygget fysiske endebrytere som sikrer motorene mot
feilbruk og gir lengre levetid.

Symbolene har en logisk
oppbygging og fargen oransje
indikerer aktivitet mens hvit
indikerer hvile.
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To ulike håndkontroller er
tilpasset de to ulike modellene.

Sunrise Medical har oppfylt økte
sikkerhetskrav i henhold til de
nyeste standardene. Dette
medfører at vi har en ny håndkontroll med IP24 sikkerhet. Det vil
blant annet si at den er beskyttet
mot sprutende vann i alle
retninger.
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ort Komfort
Oppbygging av trekk og skum
gir god komfort og støtte for
kroppen i alle posisjoner.
Nærmest brukeren er det
norsk møbeltekstil eller hud.
Tekstilet har pustende
egenskaper og er behagelig,
allergivennlig og mykt. Det
tåler hard bruk og har gode
egenskaper i forhold til
vaskbarhet. Stoffets brannhemmende egenksaper
oppretholdes selv etter
utallige vask.

Huden er allergivennlig, komfortabel og enkel å tørke av.
Skummet i ryggen og setet er
bygget opp av to lag – en
formstøpt, fast base og et
mykt komfortskum nærmest
brukeren.

Seteputen ligger på en
fjærende setebunn som tilbyr
ekstra avlastning og komfort.
Brede armlenetopper fylt
med mykt skum gir god støtte
og komfort for underarmene.
Fotbrettet gir god plass til
leggmuskelen slik at denne
ikke utsettes for trykk og
benet kan hvile i en nøytral
stilling.

Tekstil eller hud
Mykt skum

Komfortskum
Støpt skum
Setepute med støttende
og trykkavlastende
egenskaper
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KOMFORT OG STØTTE
FOR HODET
Den nyutviklede nakkeputen
gir unik stabilitet og komfort.
Et fastere skum i nedkant og
langs sidene gir stabilitet til
hodet, samtidig som et mykt
materiale i midten av puten
gir plass og avlastning til
bakhodet.

Fastere kanter
gir stabilitet

Myk i midten
for komfort
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Komfort
I tillegg til den behagelige
ergonomiske formen, har den
nyutviklede ryggen en
vinkelregulerbar nakkestøtte
som gir ytterligere
tilpasningsmuligheter og
komfort for den som sitter
lenge.
Nakkestøtten er trinnløst
vinkelregulerbar og gir god
og stabil støtte for hodet ved
for eksempel lesing,
håndarbeid eller TV titting.
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VINKLET NAKKESTØTTE

STILREN DESIGN

Individualitet
Individualitet

Nova er ikke bare et
oppreisingshjelpemiddel
– den er også et flott møbel
som passer godt inn i ethvert
hjem. Nova har en stilren og
luftig utforming. Velg mellom
komfortabel tekstil eller
stilig sort hud.
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Sikkerhet

EN SÆRDELES
SIKKER STOL

Vår kunnskap er basert på 25 års erfaring og produksjon av
30 000 stoler. Trygghet i hverdagen gir økt bevegelighet og
aktivitet. Nova innehar en rekke detaljer som ivaretar
brukerens sikkerhet.
• Ergonomiske armlenshåndtak som gir god støtte og
stabilitet når brukeren skal reise seg opp, eller sette
seg i stolen.
• Stolen støtter kroppens naturlige bevegelsesmønster
og gir sikker oppreising.
• Fotbrettet felles inn slik at brukeren får bena godt
innunder seg ved oppreising.
• Stolens konstruksjon gjør den meget stabil i alle
posisjoner.
• Fotbrettet har gassdempere som gir etter ved belastning.
Dette reduserer klemfare dersom fotbrettet kjøres ut mot
en vegg eller annen gjenstand. Man unngår også velt
dersom noe tungt plasseres på fotbrettet.

I samarbeid med akkreditert
testinstitutt, er Nova utviklet og
testet i henhold til de nyeste
standardene, blant annet:
• IEC/EN 60601-1 Medical electrical
equipment - Part 1: General
requirements for basic safety and
essential performance.
• IEC/EN 60601-1-11 Medical electrical
equipment - Part 1-11: General
requirements for basic safety and
essential performance - Collateral
standard: Requirements for medical
electrical equipment and medical
electrical systems used in the home
healthcare environment.
• IEC/EN 60601-1-6 Medical electrical
equipment - Part 1-6: General
requirements for basic safety and
essential performance. Collateral
standard: Usability.
• IEC/EN 60601-1-2 Elektromedisinsk
utstyr - Del 1-2: Generelle krav til
grunnleggende sikkerhet og
vesentlige ydelser. Sideordnet norm:
Elektromagnetiske forstyrrelser. Krav
og prøvinger.
• EN 1021-1/2 Møbler - Vurdering av
antennelighet for stoppede møbler.
• EN 597-1/2 Møbler - Vurdering av
antennelighet av madrasser og
stoppede sengebunner.

• Nyutviklet svingfunksjon med 100% trygg og stabil
låsing og ny forbedret utløsermekanisme gjør det trygt
og enkelt å svinge stolen fra kaffebordet til en
funksjonell oppreisingsposisjon.

• EN 16139 Møbler - Styrke, holdbarhet
og sikkerhet. Krav til sittemøbler
utenom husholdning.

• Robuste løsninger i konstruksjon og mekanikk sikerer
trygg, sikker og stabil bruk i hele oppresingsstolens
levetid.

• EN 1728 Møbler - Sittemøbler - Prøvingsmetoder for bestemmelse av
styrke og holdbarhet.
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• EN 1022 Hjemmemøbler - Sittemøbler
- Bestemmelse av stabilitet.
• EN 1335-3 Kontormøbler - Kontorarbeidsstol - Del 3: Prøvingsmetoder.

SERVICE, VEDLIKEHOLD
OG GJENBRUK

Service

Gjennom design og konstruksjon av Nova oppreisingsstol
har vi søkt å ivareta terapeuters og servicepersonalets behov
for en enklere hverdag.
• Lett tilgjengelige servicepunkter.
• Minimal bruk av verktøy.
• Svært enkelt å skifte slitedeler som for eksempel tekstiler.
• Mange felleskomponenter for enklere håndtering.

Alle tekstiler er utstyrt med glidelås slik
at de er enkle å bytte.

• Ryggen kan felles ned, og med hendige bærehåndtak
(tilbehør) blir det enklere å transportere stolen.
• Høy kvalitet som varer lenge, kombinert med rimelige
gjenbrukskostnader, gir lavere livsløpskostnader på
produktet.

Tydelige måleskalaer med avmerkede
standardposisjoner forenkler innstilling
og gjenbruk.

NYHET! SVÆRT ENKEL SETEHØYDEJUSTERING
Juster setehøyden trinnløst helt uten tunge løft og bruk av
krefter. Fjern seteputen for å komme til justeringsskruen. Etter
at oppreisningfunksjonen er kjørt litt opp, kan setehøyden
justeres raskt og enkelt. Tilpasningen sikrer at alle brukere kan
sitte trygt og godt med bena i gulvet.
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Modularitet
Nova oppresingsstoler består av to ulike modeller. De ulike modellene er bygget
opp med de samme modulene, det er kun antall motorer som skiller Nova 20 og
Nova 30. Begge modellene har samme muligheter for tilpasninger, innstillinger og
tilbehør.

Tilbehør

Rygger

Armlen

Seteputer

Funksjoner

Understell
Fotbrett
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MANGE LIKE KOMPONENTER GIR:
• Enklere og rimeligere lagerhold,
men samtidig stor fleksibilitet
med få deler.
• Forenklet service.
• Samme løsninger i alle modellene gjør det enkelt å tilegne seg
servicekompetanse.
• Enklere brukertilpasninger da
modellene har lik oppbygging.
• Samme tilbehør til begge modeller.

• Assistanse når man setter seg
ned og ved oppreising.
• Aktivitet og hvile gjennom
stillingsendringer.
• To motorer: Individuell regulering
av oppreising/hvile, rygg.

• Modultanken gjør at Sunrise
Medical kan tilby ulike varianter
av stolen.

• Assistanse når man setter seg ned
og ved oppreising.
• Aktivitet og hvile gjennom
stillingsendringer. Kombinert med tilt gir
dette uendelig antall posisjoner å velge
mellom.
• Tre motorer: Individuell regulering av
oppreising/hvile, rygg, tilt.
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TRE HØYDER DEKKER
ALLE BRUKERE
Nova leveres i fem ulike
varianter – høy, standard,
lav, smal standard og
smal lav.
I tillegg har stolen
innbygget en rekke
relevante og enkle
innstillingsmuligheter, slik
at Nova kan tilpasses hver
enkelt bruker.

Brukerhøyde

Setehøyde
Lav/Smal lav
40 - 48

Standard/Smal
standard
43-51

Høy
52-60

200+
200
195
190
185
180
175
170
165
160
155
150

• Sving- eller fast fot
• Høy, standard eller lav
rygg
• Justering av setehøyde
• Justering av setebredde
• Justering av setedybde
• Regulering av
armlenehøyde
• Justering av leggstøtte
• Rettløft eller skråløft
• Ytterligere tilpasninger
i form av tilbehør
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145

For å ha optimal nytte av
Nova, er det nødvendig å
velge riktig størrelse i forhold
til brukeren. Tabellen gir en
pekepinn på hvilke brukere
som kan passe i de ulike
stolene.
I tillegg til å velge riktig
variant, kan man tilpasse
stolen individuelt til
brukeren. Alle tilpasninger
utføres raskt, trygt og enkelt.

Måleskalaer veileder deg til
riktig innstilling. Fysisk
endestopper sikrer at deler
ikke kan falle fra hverandre
og gir trygg tilpasning. De
fleste tilpasninger utføres
ved å løsne, flytte og deretter
stramme. Raskt og enkelt,
uten løse skruer.

TEKNISKE
SPESIFIKASJONER
Smal lav

Smal standard

Lav

Standard

Høy

Setehøyde m. svingfot

40 - 48 cm

43 - 51 cm

40 - 48 cm

43 - 51 cm

52 - 60 cm

Setehøyde m. fast fot

40 - 48 cm

43 - 51 cm

40 - 48 cm

43 - 51 cm

51 - 59 cm

Setedybde

42 - 53 cm

42 - 53 cm

42 - 53 cm

42 - 53 cm

42 - 53 cm

Setebredde

47 - 55 cm

47 - 55 cm

53 - 61 cm

53 - 61 cm

53 - 61 cm

Armlenehøyde

8 - 28 cm

5 - 25 cm

8 - 28 cm

5 - 25 cm

5 - 25 cm

Rygghøyde

72 cm

80 cm

72 cm

80 cm

80 cm

Leggstøttelengde

47 - 54 cm

47 - 54 cm

47 - 54 cm

47 - 54 cm

51 - 58 cm

Total høyde

112 - 120 cm

120 - 128 cm

112 - 120 cm

120 - 128 cm

128 - 136 cm

Total bredde u/sving

72 cm

72 cm

77 cm

77 cm

77 cm

Total bredde m/sving

75 cm

75 cm

80 cm

80 cm

80 cm

Total lengde

152 cm

163 cm

152 cm

163 cm

163 cm

Vinkel nakkestøtte

0° - 30°

0° - 30°

0° - 30°

0° - 30°

0° - 30°

Tilt Nova 30

8° - 23°

8° - 23°

8° - 23°

8° - 23°

8° - 23°

Setevinkel Nova 20

8°

8°

8°

8°

8°

Maksimal ryggåpning
Svingområde

100° - 125° m/tilt 100° - 125° m/tilt
100° - 140° u/tilt 100° - 140° u/tilt
270°
270°

100° - 125° m/tilt
100° - 140° u/tilt
270°

100° - 125° m/tilt
100° - 140° u/tilt
270°

100° - 125° m/tilt
100° - 140° u/tilt
270°

Vekt på stolen2)

Fra 55 kg

Fra 59 kg

Fra 59 kg

Fra 60 kg

Fra 60 kg

Maksimal brukervekt

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

1)

1)
2)

Andre rygghøyder er tilgjengelige som tilbehør, se side 21.
Vekten varierer avhengig av stolens konfigurasjon.

A
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Tilpasning
Tilpasning

TILBEHØR
Nova har svært mange enkle
og relevante innstillingsmuligheter innebygget i stolens
konstruksjon. Til tross for
dette kan det være behov for
ytterligere tilpasninger i
forhold til for eksempel
komfort, praktiske bruk eller
sikkerhet.
Et rikt utvalg tilbehør gir alle
muligheter for optimal tilpasning. Alt tilbehør er enkelt å
montere, i mange tilfeller
uten bruk av verktøy.
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NAKKEPUTE ERGO
Et fastere skum i nedkant og langs sidene gir stabilitet til hodet, samtidig som et mykt materiale i midten
av puten gir plass og avlastning til bakhodet. Denne nakkeputen er standard.

Art. nr.

HMS art.nr.

Nakkepute Ergo		

Skifergrått stoff

12778005

241595

Nakkepute Ergo		

Sort hud

27788005

241596

NAKKEPUTE LITEN
En fastere og mindre nakkepute enn nakkeputen som leveres med Nova som standard.
b 32 cm, h 19 cm, d 7 cm.

Nakkepute liten		

Skifergrått stoff

Art. nr.
12778008

HMS art.nr.
241489

Nakkepute liten		

Sort hud

12788008

241490

NAKKEPUTE STOR
Ved utilstrekkelig støtte i standard nakkepute, kan det velges en større nakkepute. Den store nakkeputen
kan leveres med vattfyll eller med saccokuler. Fylt med saccokuler kan den store nakkeputen formes etter
brukerens behov. Saccokulene magasinerer også varme, og kan virke lindrende på verkende muskulatur.
b 35 cm, h 23 cm, d 10 cm.

Nakkepute stor

Vatt		

Skifergrått stoff

Art. nr.
12778006

HMS art.nr.
241485

Nakkepute stor

Vatt		

Sort hud

12788006

241486

Nakkepute stor

Sacco kuler		

Skifergrått stoff

12778007

241487

Nakkepute stor

Sacco kuler		

Sort hud

12788007

241488
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KORSRYGGPUTE
Ryggen på Nova er ergonomisk formet. Noen kan likevel oppleve at de ikke får
tilstrekkelig støtte i korsryggen. Nova kan utstyres med en korsryggpute som
er justerbar i høyde og regulerbar i tykkelse.
Høyden innstilles en gang. Tykkelsen på korsryggputen tilpasses ved å pumpe
luft inn i og slippe luft ut av puten.
Å sitte med riktig støtte i ryggen, gjør at brukeren unngår muskelsmerter flere
steder i kroppen.

Korsryggpute med pumpe, lav/standard/høy

Art. nr.
12734650

HMS art.nr.
159426

Korsryggpute med pumpe, smal standard/smal lav

12634650

248814

RYGGTREKK MYKT
Noen brukere kan ha behov for en ekstra myk rygg. Dette kan løses ved å sette på et mykt ryggtrekk.
Trekket gjør ryggen myk i hele ryggens lengde, uten å endre formen på ryggen.
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Ryggtrekk, mykt

Skifergrått stoff

Art. nr.
12778010

HMS art.nr.
241491

Ryggtrekk, mykt

Sort hud

12788010

241492

RYGGTREKK TILPASNING KANALER PÅ TVERS
Ryggen på Nova har en ergonomisk form, og bidrar i stor grad til stolens sittekomfort. Noen brukere kan
imidlertid ha behov for en annen form på ryggen, for eksempel ved kyfose. Dette kan løses ved å sette på
et ryggtrekk med kanaler på tvers. Trekket har tre kamre, og en pute i hvert kammer. Putetykkelse 6 cm.
Med dette tilbehøret kan ryggen få en helt ny form, for eksempel ved at et kammer enten er uten pute,
eller har 2 puter.

Ryggtrekk tilpasning, kanaler på tvers, 3 puter

Skifergrått stoff

Art. nr.
12778020

HMS art.nr.
241493

Ryggtrekk tilpasning, kanaler på tvers, 3 puter

Sort hud

12788020

241494

RYGGTREKK TILPASNING KANALER PÅ LANGS
Ved behov for ekstra stabilitet sideveis, eller ved ønske om en mer omsluttende rygg, kan Nova utstyres
med ryggtrekk tilpasning kanaler på langs. Ryggtrekket består av to kanaler på hver side med ulik tykkelse
på fyll. Tykkelsen på fyllet kan tilpasses individuelt, avhengig av behovet for støtte.

Ryggtrekk tilpasning, kanaler på langs		

Skifergrått stoff

Art. nr.
12778025

HMS art.nr.
241495

Ryggtrekk tilpasning, kanaler på langs		

Sort hud

12788025

241496

RYGG
Vi er alle unike. Dersom standard rygghøyde er uhensiktsmessig, kan rygghøyden endres ved å bytte rygg. Riktig
rygghøyde sikrer optimal støtte for hele overkroppen og sikrer at nakkestøttevinkelen havner på rett sted.
Rygg lav/standard/høy		

høyde 88 cm

Skifergrått stoff

Art. nr.
12974000

HMS art.nr.
241523

Rygg lav/standard/høy 		

høyde 88 cm

Sort hud

12984000

241524

Rygg (std rygg: standard/høy)

høyde 80 cm

Skifergrått stoff

12774000

241525

Rygg (std rygg: standard/høy)

høyde 80 cm

Sort hud

12784000

241526

Rygg (std rygg: lav)		

høyde 72 cm

Skifergrått stoff

12874000

241527

Rygg (std rygg: lav)		

høyde 72 cm

Sort hud

12884000

241528

Rygg (std rygg: smal/standard)

høyde 80 cm

Skifergrått stoff

12674000

241529

Rygg (std rygg: smal/standard)

høyde 80 cm

Sort hud

12684000

241530

Rygg (std rygg: smal/lav)		

høyde 72 cm

Skifergrått stoff

12674005

241531

Rygg (std rygg: smal/lav)		

høyde 72 cm

Sort hud

12684005

241532
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INKONTINENSTREKK
Noen brukere kan ha behov for et inkontinenstrekk på seteputen. Dette trekkes utenpå seteputen og går et
stykke opp på ryggen, slik at denne også beskyttes når uhellet er ute. Trekket er sort og kan dekkes av et
varetrekk om ønskelig. Husk at en bruker som trenger et inkontinenstrekk ofte trenger 2 stk; et som sitter
på stolen og et som er til vask.

Inkontinenstrekk til setepute, lav/standard/høy		

Sort Dahlia stoff

Art. nr.
12778045

HMS art.nr.
241503

Inkontinenstrekk til setepute, smal standard/smal lav		

Sort Dahlia stoff

12678045

241504

VARETREKK
Seteputen er blant de deler på stolen som slites mest. Med et varetrekk holder originaltrekket på seteputen
seg pent lenger. Varetrekket trekkes utenpå seteputen, og går et stykke opp på ryggen. Varetrekket kan
også benyttes over inkontinenstrekket for å beholde et ens utseende.

Art. nr.

HMS art.nr.

Varetrekk, lav/standard/høy

Skifergrått stoff

12778040

241501

Varetrekk smal standard/smal lav

Skifergrått stoff

12678040

241502

SETEPUTE EKSTRA MYK
Setepute i ekstra mykt skum.
Art. nr.
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HMS art.nr.

Setepute, standard/høy		 Ekstra myk

sd 42-53 cm		

Skifergrått stoff

12773010

241533

Setepute, standard/høy		 Ekstra myk

sd 42-53 cm		

Sort hud

12783010

241534

Setepute, lav		 Ekstra myk

sd 42-53 cm		

Skifergrått stoff

12873010

241535

Setepute, lav		 Ekstra myk

sd 42-53 cm		

Sort hud

12883010

241536

Setepute, smal standard		 Ekstra myk

sd 42-53 cm		

Skifergrått stoff

12673010

241537

Setepute, smal standard		 Ekstra myk

sd 42-53 cm		

Sort hud

12683010

241538

Setepute, smal lav		 Ekstra myk

sd 42-53 cm		

Skifergrått stoff

12673011

241539

Setepute, smal lav		 Ekstra myk

sd 42-53 cm		

Sort hud

12683011

241540

SETEPUTE VISKOELASTISK TOPP
Setepute i lagdelt skum der øverste lag er 2 cm viskoelastisk skum.
Art. nr.

HMS art.nr.

Setepute, standard/høy

Viskoelastisk topp

sd 42-53 cm		

Skifergrått stoff

12773015

241541

Setepute, standard/høy

Viskoelastisk topp

sd 42-53 cm		

Sort hud

12783015

241542

Setepute, lav

Viskoelastisk topp

sd 42-53 cm		

Skifergrått stoff

12873015

241543

Setepute, lav

Viskoelastisk topp

sd 42-53 cm		

Sort hud

12883015

241544

Setepute, smal standard Viskoelastisk topp

sd 42-53 cm		

Skifergrått stoff

12673015

241545

Setepute, smal standard Viskoelastisk topp

sd 42-53 cm		

Sort hud

12683015

241546

Setepute, smal lav

Viskoelastisk topp

sd 42-53 cm		

Skifergrått stoff

12673016

241547

Setepute, smal lav

Viskoelastisk topp

sd 42-53 cm		

Sort hud

12683016

241548

SETEPUTERAMME
Seteputerammen benyttes som underlag for trykksårforebyggende pute.
Mål utsparing lav/standard/høy: b 45 cm, d 49 cm.
Mål utsparing smal standard/smal lav: b 39 cm, d 49 cm.

Art. nr.

HMS art.nr.

Seteputeramme, lav/standard/høy

Skifergrått stoff

12778030

241497

Seteputeramme, lav/standard/høy

Sort hud

12788030

241498

Seteputeramme, smal standard/smal lav Skifergrått stoff

12678030

241499

Seteputeramme, smal standard/smal lav Sort hud

12688030

241500

UTFORINGSPUTER
Utforingsputer er tilbehøret for de som trenger en smalere setebredde. Putene er 4 cm brede, og gjør det
mulig å redusere setebredden med 8 cm.

Art. nr.

HMS art.nr.

Utforingsputer, 2x4 cm		

Skifergrått stoff

12775512

241505

Utforingsputer, 2x4 cm		

Sort hud

12785512

241506
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STØTTEPUTE
Den ekstra store puten har en bananform og er fylt med saccokuler. Saccokulene gjør at puten kan
formes etter brukerens behov. Puten kan brukes ved behov for ekstra støtte, for eksempel til støtte for en
hemiplegisk arm. Str. 75x35 cm.

Støttepute Skifergrått stoff

Art. nr.
12778009

HMS art.nr.
241507

Støttepute Sort hud

12788009

241508

HÅNDKONTROLL MED STORE BRYTERE
Ved redusert hånd- eller fingerfunksjon kan det være nødvendig med større brytere for å kunne betjene
stolens funksjoner. Håndkontroll med store brytere har trykklette brytere som er enkel å betjene.

Håndkontroll store brytere Nova 20

Art. nr.
12737108

HMS art.nr.
241511

Håndkontroll store brytere Nova 30

12737109

241512

HÅNDKONTROLL MED VIPPEBRYTERE
Dersom det er nødvendig å betjene stolen ved hjelp av for eksempel hele hånden, vil håndkontroll med
vippebrytere være et åpenbart valg. Stolens funksjoner kan betjenes ved hjelp av større bevegelser.
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Håndkontroll vippebrytere Nova 20

Art. nr.
12737208

HMS art.nr.
241513

Håndkontroll vippebrytere Nova 30

12737209

241514

HOLDER FOR HÅNDKONTROLL
Dersom det er vanskelig å holde håndkontrollen i hånden samtidig som stolen betjenes, kan standard
håndkontroll monteres i en holder. Holderen holder håndkontrollen stabil mens stolen betjenes. Holderen
kan monteres valgfritt høyre eller venstre side. Passer til standard håndkontroll.

Holder for standard håndkontroll

Art. nr.
12737115

Holder for håndkontroll med store brytere

12737118

HMS art.nr.
241522

BATTERIBACKUP
Nova er kontinuerlig koblet til strømnettet. For ekstra trygghet ved eventuelt strømbrudd, kan batteribackup
monteres. Ved bruk av batteribackup kan stolen kjøres til en stilling der bruker kommer trygt ut av stolen.

Batteribackup

Art. nr.
12737106

HMS art.nr.
241521

BORD
Ha enkel tilgang til viktige eiendeler, og kanskje kaffekoppen? Bordet er montert på stolens sokkel og
holder seg vannrett uavhengig av regulering av stolen. Bordet svinges til side for enkel ut- og innstigning.
Bord lite: b 33,5 cm, d 25,5 cm.
Bord stort: b 43,5 cm, d 33,5 cm.
Bord lite

Art. nr.
12738100

HMS art.nr.
241509

Bord stort

12738101

241510

Bord lite til Nova med hjulunderstell

12738200

Bord stort til Nova med hjulunderstell

12738201
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MULTIFESTE FOR NETTBRETT
Hold deg oppdatert på epost, nettaviser eller sosiale medier mens du sitter i stolen. Hva med en
Skypesamtale eller en yndlingsserie på Netflix? Multifestet passer de fleste nettbrett og kan reguleres til
en optimal plassering.

Multifeste for nettbrett, opp til 11 tommer

Art. nr.
12738160

HMS art.nr.
241516

MULTIFESTE FOR SMARTTELEFON
Hold deg oppdatert på telefonsamtaler, sms eller sosiale medier mens du sitter i stolen. Kanksje en sjekk
innom nettavisene og eposten? Multifestet passer de fleste smarttelefoner og kan reguleres til en optimal
plassering.

Multifeste for smarttelefon, 4,3 - 6,7 tommer

Art. nr.
12738161

HMS art.nr.
241517

KOPPHOLDER
Oppbevar vannflasken eller en kaffekopp lett tilgjengelig. Trygg og stabil koppholder som kan monteres
valgfritt på høyre eller venstre side.

Koppholder
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Art. nr.
12738190

HMS art.nr.
241520

KRYKKEHOLDER
Fest krykkene til stolen ved forflytning til stolen slik at de er lett tilgjengelig når du trenger de igjen.
Krykkeholderen har plass til to krykker og kan monteres på høyre eller venstre side.

Krykkeholder

Art. nr.
12738180

HMS art.nr.
241519

Art. nr.
12731552

HMS art.nr.
097472

HJULUNDERSTELL
Hjulunderstellet gjør det mulig å forflytte stolen mens bruker sitter i stolen.

Hjulunderstell

TRANSPORTHJUL
Transporthjulene monteres bak på trefoten og gjør det lett å flytte på Nova. Stolen tippes godt bakover slik
at stolens balansepunkt blir på hjulene, og stolen kan trilles på disse.
Transporthjul er standard på alle stoler med oppreisingsfunksjon som leveres ut via NAV.

Transporthjul svingfot

Art. nr.
12731541

HMS art.nr.
027598
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LØFTESTENGER
En oppresingsstol kan oppleves tung og uhåndterlig når den skal flyttes fra rom til rom eller opp en trapp.
For å bidra til en riktig arbeidsstilling for de som skal flytte stolen, har vi utviklet praktiske og trygge
løftestenger.

Løftestenger, sett: 2 x fremre, 2 x bakre

Art. nr.
12738150

HMS art.nr.
241515

SVEIV FOR SETEHØYDEJUSTERING
Praktisk sveiv for setehøydejustering. Juster setehøyden trinnløst helt uten tunge løft og bruk av krefter.
Fjern seteputen for å komme til justeringsskruen. Etter at oppreisningsfunksjonen er kjørt litt opp, kan
setehøyden justeres raskt og enkelt.

Sveiv for setehøydejustering
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Art. nr.
12738155

HMS art.nr.
241549

GJENBRUKSPAKKE ENKEL
Enkel gjenbrukspakke består av nakkepute Ergo, armlenstopp og setepute
Art. nr.

HMS art.nr.

Gjenbrukspakke enkel, lav 		

Skifergrått stoff

12870010

241597

Gjenbrukspakke enkel, standard		

Skifergrått stoff

12770010

241598

Gjenbrukspakke enkel, høy 		

Skifergrått stoff

12970010

241599

Gjenbrukspakke enkel, smal standard		

Skifergrått stoff

12670010

241600

Gjenbrukspakke enkel, smal lav		

Skifergrått stoff

12670011

241601

Gjenbrukspakke enkel, lav		

Sort hud

12880010

241602

Gjenbrukspakke enkel, standard		

Sort hud

12780010

241603

Gjenbrukspakke enkel, høy		

Sort hud

12980010

241604

Gjenbrukspakke enkel, smal standard		

Sort hud

12680010

241605

Gjenbrukspakke enkel, smal lav		

Sort hud

12680011

241606

GJENBRUKSPAKKE KOMPLETT
Komplett gjenbrukspakke består av nakkepute Ergo, sidevange med armlenstopp, ryggtrekk, ryggskum,
fotbrett og setepute
Art. nr.

HMS art.nr.

Gjenbrukspakke komplett, lav 		

Skifergrått stoff

12870020

241607

Gjenbrukspakke komplett, standard		

Skifergrått stoff

12770020

241608

Gjenbrukspakke komplett, høy 		

Skifergrått stoff

12970020

241609

Gjenbrukspakke komplett, smal standard

Skifergrått stoff

12670020

241610

Gjenbrukspakke komplett, smal lav		

Skifergrått stoff

12670021

241611

Gjenbrukspakke komplett, lav		

Sort hud

12880020

241612

Gjenbrukspakke komplett, standard		

Sort hud

12780020

241613

Gjenbrukspakke komplett, høy		

Sort hud

12980020

241614

Gjenbrukspakke komplett, smal standard

Sort hud

12680020

241615

Gjenbrukspakke komplett, smal lav		

Sort hud

12680021

241616
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Post 4 - To motorer (Rygg, benstøtte og oppreising)
NOVA 20

Art. nr.

Hms. art.nr.

Stoff skifergrå

Nova 20 smal lav stoff skifergrå
Nova 20 smal standard stoff skifergrå
Nova 20 lav stoff skifergrå
Nova 20 standard stoff skifergrå
Nova 20 høy stoff skifergrå

12675000
12670000
12870000
12770000
12970000

241453
241451
241449
241445
241447

12685000
12680000
12880000
12780000
12980000

241454
241452
241450
241446
241448

Hud sort

Nova 20 smal lav hud sort
Nova 20 smal standard hud sort
Nova 20 lav hud sort
Nova 20 standard hud sort
Nova 20 høy hud sort

Post 8 - To motorer, med sving (Rygg, benstøtte
og oppreising)
NOVA 20

Art. nr.

Hms. art.nr.

Stoff skifergrå

Nova 20 smal lav sving stoff skifergrå
Nova 20 smal standard sving stoff skifergrå
Nova 20 lav sving stoff skifergrå
Nova 20 standard sving stoff skifergrå
Nova 20 høy sving stoff skifergrå

13675000
13670000
13870000
13770000
13970000

241473
241471
241469
241465
241467

13685000
13680000
13880000
13780000
13980000

241474
241472
241470
241466
241468

Hud sort
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Nova 20 smal lav sving hud sort
Nova 20 smal standard sving hud sort
Nova 20 lav sving hud sort
Nova 20 standard sving hud sort
Nova 20 høy sving hud sort

NOVA MODELLOG VARIANTOVERSIKT
Post 6 - Tre motorer (Rygg, tilt, benstøtte
og oppreising)
NOVA 30

Art. nr.

Hms. art.nr.

Stoff skifergrå

Nova 30 smal lav stoff skifergrå
Nova 30 smal standard stoff skifergrå
Nova 30 lav stoff skifergrå
Nova 30 standard stoff skifergrå
Nova 30 høy stoff skifergrå

14675000
14670000
14870000
14770000
14970000

241463
241461
241459
241455
241457

14685000
14680000
14880000
14780000
14980000

241464
241462
241460
241456
241458

Hud sort

Nova 30 smal lav hud sort
Nova 30 smal standard hud sort
Nova 30 lav hud sort
Nova 30 standard hud sort
Nova 30 høy hud sort

Post 10 - Tre motorer, med sving (Rygg, tilt, benstøtte
og oppreising)
NOVA 30

Art. nr.

Hms. art.nr.

Stoff skifergrå

Nova 30 smal lav sving stoff skifergrå
Nova 30 smal standard sving stoff skifergrå
Nova 30 lav sving stoff skifergrå
Nova 30 standard sving stoff skifergrå
Nova 30 høy sving stoff skifergrå

15675000
15670000
15870000
15770000
15970000

241483
241481
241479
241475
241477

15685000
15680000
15880000
15780000
15980000

241484
241482
241480
241476
241478

Hud sort

Nova 30 smal lav sving hud sort
Nova 30 smal standard sving hud sort
Nova 30 lav sving hud sort
Nova 30 standard sving hud sort
Nova 30 høy sving hud sort

MER ENN BARE PRODUKTER!
Våre lokale salgsrepresentanter hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative løsninger og tilpasse disse.
SUNRISE MEDICAL KONTAKTINFORMASJON
Viken (HMS Østfold)
Stine Bukholm
Tel. 93470066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

Rogaland
Frode Lundal
Tel. 91775110
frode.lundal@sunrisemedical.no

(El stoler)
Tom Arild Johnsen
Tel. 97628818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)
Frode Gudvangen
Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Buskerud, inkl Asker)
Tarje Risbøl
Tel. 47713030
tarje.risbol@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)
Jostein Slettehaug
Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

(El stoler)
Tom Arild Johnsen
Tel. 97628818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen
Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)
Paul Ullerlien
Tel. 90958355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no
Lars Marthinsen
Tel. 99104450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no
Tarje Risbøl (Bærum)
Tel. 47713030
tarje.risbol@sunrisemedical.no
Innlandet
Arnfinn Hellerud
Tel. 91889260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no
Geir Birger Ekerhaugen Tel. 90136817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no
Vestfold og Telemark
Thor Arne Tvetene
Tel. 90918570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no
Agder
Karl Rasmussen
Tel. 97578003
karl.rasmussen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal
Jostein Slettehaug
Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no
Trøndelag (HMS Sør-Tr.lag)
Bjørn Tore Grande
Tel. 91707330
bjorn.grande@sunrisemedical.no
Trøndelag (HMS Nord-Tr.lag)
Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no
Nordland, sør
Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no
Nordland, nord, Troms og Finnmark
Uno Gjerstad
Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no
Nordland, nord
Julie Marie Pedersen Tel. 94869170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medial tar forbehold om eventuelle trykkfeil
og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike fra reelt
utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål.
Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.
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