Omega

Lepší pohodlí a odolnost jsou
hlavní znaky křesla Omega.

Křeslo Omega je
druhou generací
produktové řady křesel
Halesworth navržené
speciálně pro osoby trpící
Huntingtonovou chorobou a
dalšími neurologickými
obtížemi. Svou velikostí a
poskytovaným pohodlím má
mnohostranné využití.
Omega je robustní,
odolné křeslo, které vydrží
náročné a ostré pohyby a
přitom poskytuje bezpečné,
pohodlné sezení.
Díky porozumění
potřebám uživatelů i osob o
ně pečujících, křeslo Omega
může s jistotou zaručit
sedícím osobám optimální,
pohodlnou a bezpečnou

pozici jak pro odpočinek, tak
i pro další aktivity, jako je
stravování. Unikátní
souběžné nastavování
zádové opěrky a sedáku
umožňuje zvětšit úhel sedu
nastavením úhlu opěrky zad
pro dosažení optimální
pozice sedící osoby.
Navíc, tvarovaná
opěrka zad zajišťuje pohodlí
a spolu s možností
nastavení její výšky činí
Omegu křeslem vhodným
pro široký okruh lidí. Sedák
obsahuje podložku Transflo,
která pomáhá bojovat
s dekubity.
Křeslo má velmi
dobrou mobilitu a
ovladatelnost díky

kolečkům, která jsou přesně
připojena ke kovové
konstrukci křesla i
podnožky. Podnožka
samotná poskytuje plnou
podporu nohou a je ke
křeslu připojena silnými,
ohebnými spojkami.
Podpůrný rám
křesla Omega má takovou
pevnost a odolnost, že
poskytujeme 3 roky
záruku*.
Křeslo Omega je
spojením pohodlí a
zaručené pevnosti a
bytelnosti.

Pístový mechanismus, nastavitelný
úhel sedu

Řídítka

Možnost nastavení
výšky zádové opěrky do
dvou pozic

Pevná přední hrana sedáku udržuje při jeho sklopení kolena ve správné výšce

Specifikace

výška podnožky

výška područky

Nosnost = 150 kg
Úhel zádové opěrky = 32˚ až 57˚
(odchylka od 90˚)
Výška sedáku = 485 mm
Sklon sedáku = 20˚ až 35˚
(celkem o 15˚)
Výška zádové opěrky = 800 či 740 mm

šířka

* ***

délka podnožky
* šíře sedáku

** délka sedáku

Obecné použití
• Nemocniční a domácí
ošetřovatelská péče
• V domácnostech
• Pro osoby trpící
Huntingtonovou chorobou
a dalšími neurologickými
obtížemi
• Obecné použití
v poloambulantní i
ústavní ošetřovatelské
péči

Vlastnosti
• Integrovaný antidekubitní

celková délka
šíře podnožky

150 výška
nad zemí

celková výška

Rozměry v mm

Informace

polštář Transflo
• Pístový mechanismus
polohování opěrky zad a
nastavení úhlu sedu
• Horizontálně i vertikálně
tvarovaná opěrka zad
pomáhající udržet
stabilitu těla
• Možnost nastavení výšky
opěrky zad do dvou pozic

• Pevná přední hrana sedáku
udržuje při jeho sklopení
kolena ve správné výšce
• Podpůrná pěnová podnožka
• Vysoce odolné a pevné
připojení podnožky
• Ergonomicky umístěná řídítka
• Výborná mobilita díky
kolečkům, která jsou přesně
připevněná ke kovovému
rámu
• Pevná kovová konstrukce se
stavebnicovými komponenty
opěrky zad, područek a
sedáku
• 3 roky záruka* na rám

Doplňky
• Vyměnitelné potahy, které lze
prát
• Potah pod hlavu
• Bezpečnostní popruh
• Bezpečnostní pásy a pásy
k zafixování pánve
* Nevztahuje se na polstrování a na
stavebnicové komponenty

