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Handicare AS er en av Norges største leverandører av 
tekniske hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede. 
Produktområdet er bredt og vi leverer løsninger for både 
barn, unge og voksne til bruk hjemme eller på institusjon. 
Sortimentet baseres på egenproduserte produkter og 
agenturprodukter fra anerkjente leverandører. 

en lettere hverdag
Vi tilbyr løsninger som gir økt selvstendighet for eldre og 
funksjonshemmede, samt bedre vilkår for de som bistår 

dem. Med andre ord en lettere hverdag!

Landsdekkende salgs- 
og serviceorganisasjon

Vi er opptatt av å være en solid partner for 
våre kunder. Dette gjør vi gjennom lokal 
tilstedeværelse med dyktige medarbeidere 
som kan gi god service. Er du usikker på 
hvilket produkt du skal velge eller hvordan 
du kan få mest mulig ut av de forskjellige 
løsningene, kan vi hjelpe deg. Har du behov 
for service og reparasjoner av produktene, 
kan vi hjelpe deg. Ønsker du kurs og
opplæring i temaer relatert til forflytning og 
transport av personer, kan vi hjelpe deg.

Ta kontakt med din lokale representant 
eller vårt kundesenter på telefon 03250.

impera
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Impera er en rullestol som har svært gode trilleegenskaper  
og egner seg derfor spesielt godt til personer som har behov 
for en lettkjørt rullestol. Impera egner seg godt til å kjøre med 
en fot og en arm. Impera er konstruert for å tåle røff bruk og 
er kjent for å bevare stabilitet og trilleegenskaper over tid.
 
Impera har justerbar setedybde, rygghøyde og legglengde. 
Det er derfor lett å tilpasse rullestolen til brukers mål.
 
Imperas lave vekt og smale mål gjør stolen enkel å man- 
øvrere. Totalbredden er kun setebredde +17 cm.  
Sammenslått er stolen kun 27 cm. Det gjør stolen enkel å 
frakte med seg.
 
Impera har et komplett tilbehørsprogram som inkluderer 
alternative rygger, ulike drivhjul og drivringer, enarmsdrift, 
cambring etc.

impera sHOrT
Impera leveres også i en utgave med kortere setedybde for 
ungdom og mindre voksne.

•	Triller svært godt
•	enkel tilpassing, fleksibel
•	smal totalbredde
•	stort tilbehørsprogram 

spesiFiKasJOner
Setebredde 33, 36, 39 cm (Impera Short) 

36, 39, 42, 45 og 48 cm
Setedybde 33-40 cm (Impera Short) 

40-45 cm
Setehøyde foran 39-51 cm
Rygghøyde 35-45 cm
Totalbredde Setebredde +17 cm
Totalbredde sammenslått 27 cm
Maks brukervekt 120 kg
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impera s 
PoST 4 – Aktiv sammenleggbar 
ramme med faste benstøtter

Impera S er en smal rullestol 
med faste benstøtter og 
har ellers de samme gode 
egenskapene som Impera.

1. vaLg

smal rullestol for brukere som kjører mye/
”går seg fram“   

impera PoST 5 – Aktiv sammenleggbar ramme med avtakbare benstøtter



exigO 20 PoST 6 - Allround sammenleggbar ramme

Exigo 20 er en allsidig rullestol. Exigo 20 er god å sitte i og 
egner seg for personer som sitter lenge og/eller ofte i
rullestol. Exigo 20 har gode innstillingsmuligheter for sitte-
stilling og kjørestilling. Rullestolen har svært gode kjøre-
egenskaper både for brukere som skal trille rullestolen selv 
og for ledsager.

Vinkeljusterbar benstøtte gir unike muligheter til å oppnå 
optimal sittestilling. oppfellbare armlener forenkler forflytning 
ut og inn av stolen, samt gjør det enklere å komme godt inntil 
f.eks. bord.
 
Exigo 20 har et stort tilbehørsprogram for ytterligere
tilpassing av sitte- og kjørestilling, samt generell bruk av
rullestolen. Tilbehørsprogrammet inkluderer blant annet 
alternative rygger, ulike drivhjul og drivringer, ledsagerbrems 
og bord.
 
Exigo 20 er en videreføring av markedets mest solgte rullestol 
de siste årene, Legend 2 Basic.

•	 Enkel	og	rask	tilpassing	av	sitte-	og	kjørestilling
•	 Vinkeljusterbar	benstøtte	70º,	80º	og	90º
•	Oppfellbare	armlener 
•	 Stort	tilbehørsprogram
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spesiFiKasJOner
Setebredde 36, 39, 42, 45, 48, 51 cm
Setedybde 39-44 cm
Setehøyde 36-51 cm
Rygghøyde 42-45 cm
Armlenehøyde 22-27 cm
Total bredde Setebredde + 18 cm
Total lengde 97 cm
Maks brukervekt 140 kg

1. vaLg

Lett allroundrullestol for den som sitter i 
kort eller lang tid og kjører selv



exigO 30 PoST 6 - Allround sammenleggbar ramme

Exigo 30 kombinerer de beste kjøreegenskapene og en
optimal sittestilling. Ved hjelp av one-Tool systemet gjøres 
innstillingene på stolen raskt og enkelt ved hjelp av ett
verktøy. Mange innstillinger er i tillegg trinnløse og gir en 
svært presis tilpassing. 

Vinkeljusterbar benstøtte gir unike muligheter til å oppnå
optimal sittestilling. Med sine mange innstillingsmuligheter  
og et ekstra tykt ryggoverdrag gir Exigo 30 svært god sitte-
komfort. I tillegg gir innstillingsmulighetene de beste
forutsetninger for å stille inn stolen for optimal kjørestilling, 
både for brukere som skal kjøre selv og for ledsager.

Exigo 30 har et stort tilbehørsprogram for ytterligere
tilpassing av sitte- og kjørestilling, samt generell bruk av
rullestolen. Tilbehørsprogrammet inkluderer blant annet 
alternative rygger, ulike drivhjul og drivringer, ledsagerbrems 
og bord.

Exigo 30 er en videreføring av den velkjente rullestolen
Legend 2.

•	One-Tool	system	–	raske,	enkle	og	presise	tilpasninger	
•	 Vinkeljusterbar	benstøtte	70º,	80º	og	90º
•	 Ekstra	tykt	ryggoverdrag 
•	 Stort	tilbehørsprogram
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spesiFiKasJOner
Setebredde 36, 39, 42, 45, 48, 51 cm 

54, 57, 60 cm (Exigo 30 X)
Setedybde 36-45 cm

42-51 cm (Exigo 30 X)
Setehøyde 36-54 cm 

44-52 cm (Exigo 30 X)
Rygghøyde 35-45 cm
Totalbredde Setebredde + 18 cm
Maks brukervekt 140 kg 

160 kg (Exigo 30 X)

exigO 30 x
Exigo 30 leveres også i en versjon for brukere med 
behov for ekstra setebredde.

presise tilpasninger for den som sitter 
lenge og kjører selv



emineO Allround fastramme med tilt

Emineo gir mulighet for aktivitet og hvile i en og samme  
rullestol. Emineo er derfor det smarteste valget for brukere 
som sitter jevnlig og lenge i rullestol. 
 
Emineo er en multifunksjonell rullestol som kan konfigureres 
til den enkelte brukers behov. Emineo kan settes opp med 
minimalt av tilpasninger og utstyr for å være en komfortabel 
og lettkjørt allround rullestol med mulighet for stillingsendring. 
I den andre enden av skalaen kan Emineo tilpasses ved hjelp 
av tilbehør for å gi en komfortabel og lett manøvrerbar  
rullestol med god støtte for brukere som ellers ville havnet i  
en tyngre komfortrullestol.
 
Emineo har en unik setetilt som gir bruker mulighet for  
viktig stillingsendring i løpet av dagen. Å endre stilling i løpet 
av dagen er svært viktig for komfort, funksjon og fysikk. 
Tilthendelen er plassert under armlenet for enkel betjening  
av bruker selv. Dersom tiltfunksjoen skal betjenes av ledsager 
vil plasseringen av tilthendelen gi trygghet og kontakt  

•	 Aktivitet	og	hvile	i	samme	rullestol 
•		Unik	setefunksjon	for	stillingsendring	og	selvstendig		
 aktivitet
•	 Triller	svært	lett	og	er	lett	å	manøvrere
•	 Individuelt	vinkel-	og	dybdejusterbare	benstøtter
•	 Tryggere	og	enklere	forflytning

e
m

in
e

O

6

mellom ledsager og bruker. Tilthendelen kan  
monteres på kjørebøylen dersom det er ønskelig at 
denne plasseres utenfor brukers rekkevidde.
 
Emineo triller svært lett og er enkel å manøvrere, 
enten for bruker selv eller for ledsager. Setetilt- 
funksjonen påvirker ikke tippepunktet på rullestolen. 
Dette bidrar til gode kjøreegenskaper og stabilitet 
uavhengig av bruk av setetiltfunksjonen.
 
Vinkeljusterbare benstøtter gir unike muligheter til å 
oppnå optimal sittestilling. Emineos benstøtter er i 
tillegg individuelt dybdejusterbare.
 
 

Lett å trille og gode muligheter for stillings-
endring for den som sitter lenge og kjører selv

enesTe vaLg



emineO  Allround fastramme med tilt
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spesiFiKasJOner
Setebredde 36, 39, 42, 45, 48, 51 cm
Setedybde 39-45 cm  

(34-40 cm for sb 36 cm)
Setehøyde 36-50 cm
Rygghøyde 50-60 cm
Ryggvinkel 90°-110°
Ryggvinkel (ved ryggregulering) 90°-120°
Setetilt 0°-16°
Armlenehøyde 23-33 cm
Total bredde Setebredde + 23 cm
Maks brukervekt 140 kg

Emineo bidrar til tryggere og enklere forflytning ved at føttene 
kan plasseres direkte på gulvet. Dette kan også være gunstig 
i spisesituasjonen. I og med at Emineo kan oppnå en svært 
lav setehøyde, er rullestolen også velegnet til å ta seg fram 
ved hjelp av bena. 

Emineo har et stort tilbehørsprogram for ytterligere tilpasning 
av sitte- og kjørestilling, samt generell bruk av rullestolen.  
Emineo er kollisjonstestet og godkjent i henhold til  
ISo 7176-19. Festepunkter er tydelig merket. 

Emineo kan tilpasses på en rekke ulike 
måter, blant annet muligheter for en  

komplett hvilestilling.

Emineo triller svært lett og er enkel å manøvrere både for bruker selv og for ledsager.



Brix 1.123 PoST 12 - Aktiv fastramme (barn)
Smal setebredde for de minste barna som kjører selv

PrOgEO	ExEllE	jUnIOr	 PoST 13 - Sammenleggbar ramme (barn)
God sittestilling for barn som sitter lenge i rullestol

•	Setebredde	fra	18	cm	
•	Ekstra	bred	fotplate
•	Innstilling	av	setevinkel	og	sittehøyde
•	Triller	lett	og	er	lett	å	manøvrere,	også	for	ledsager
•	Unik	bremseløsning

Brix er en stol med mange smarte detaljer. Med en 
setebredde som starter på 18 cm er dette rullestolen for 
de minste, samtidig som den kan følge barnet gjennom 
barneårene.

En hel, bred fotplate gir muligheter for variert og stabil 
fotplassering.

Brix har mange innstillingsmuligheter for god funk-
sjonalitet og sittestilling. Justering av setevinkel og 
sittehøyde i forhold til drivhjulene, gir de beste
forutsetninger for å kjøre stolen selv. Det finnes en god 
kjørebøyle for ledsager som tilbehør. 

Bremsene er ikke i veien for barns aktive bruk av
rullestolen.

Brix er robust og tåler barns harde bruk. Rullestolen 
leveres med svært gode hjul for allround bruk og har  
et stort tilbehørsprogram.

•	Abduksjonsfront
•	Innstilling	av	setevinkel	og	sittehøyde
•	gode	tilpasningsmuligheter	for	sittestilling	og	
 kjøreegenskaper
•	Kompakt	og	enkel	å	frakte	med	seg

Progeo Exelle Junior har en abdusert front som gir god 
plass til bena. Den abduserte fronten gjør det også 
enklere for barn å forflytte seg inn og ut av stolen på 
egenhånd.

Progeo Exelle Junior har mange innstillingsmuligheter. 
En nærmest trinnløs plassering av drivhjul gir svært 
gode muligheter for å tilpasse setevinkel og sittehøyde 
slik at bruker oppnår optimale kjøreegenskaper. Et stort 
intervall på legglengdejustering og rygghøydejustering 
bidrar til at stolen kan tilpasses etter hvert som barnet 
vokser. 

Progeo Exelle Junior er 27 cm bred sammenslått. 
Sammen med den avrundede rammen blir stolen liten 
og kompakt å frakte med seg.

Rullestolen har et bredt utvalg tilbehør for ytterligere 
tilpassing av sittestilling og kjøreegenskaper, samt 
praktisk bruk.
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spesiFiKasJOner
Setebredde 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 cm
Setedybde 18-28 cm, 22-32 cm, 26-36 cm
Rygghøyde 22-36 cm i 2 cm intervaller
Setehøyde 36-50 cm
Brukervekt 40 kg

spesiFiKasJOner
Setebredde 27, 30, 33, 36 cm
Setedybde 30-43 cm
Rygghøyde 24-47 cm
Setehøyde 36-62 cm
Brukervekt 120 kg
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impera Kid PoST 13 - Sammeleggbar ramme (barn)
Kompakt rullestol for enkel manøvering og transport

CIrrUS	4K	 PoST 14 - Rullestol med tilt (barn)
Solid rullestol for barn med nedsatt stabilitet og muskelstyrke

•	nytt	design	og	nye	funksjoner
•	Avtagbare,	vinkeljusterbare	benstøtter
•	Små	ytre	mål
•	Unik	kjørebøyle

Impera Kid framstår i ny drakt med nye og bedre
løsninger. Impera Kid leveres med abduksjonsfront eller 
rett front. Abduksjonsfront gir bedre plass til plassering 
av føttene. Den rette fronten gir en noe nettere rullestol.

Nye, avtagbare benstøtter kan vinkeljusteres 70º, 80º 
og 90º for optimal fotplassering. Dette er viktig for 
å oppnå en god sittestilling. Utsvingbare, avtagbare 
benstøtter gir barnet de beste muligheter til å forflytte 
seg inn og ut av stolen på egenhånd. 

Impera Kid er kompakt og de ytre målene er små. Med 
avtagbare benstøtter blir stolen svært kompakt for 
transport.

En kjørebøyle som kan sitte på selv om stolen legges 
sammen er tilgjengelig som tilbehør. En rekke andre 
tilbehør for tilpassing av sittestilling og kjøreegenskaper 
er også tilgjengelig.

•	Sleidesete	for	enklere	forflytning
•	Armlene	følger	ryggen
•	Tilrettelagt	for	ulike	rygg-	og	seteløseninger
•	breddejusterbar

Cirrus 4 K gir svært god støtte til små og store barn. 
Setet støtter hele kroppen enten man sitter oppreist 
eller hviler i stolen.

Cirrus 4 K har et sleidesete som gir en unik hjelp når 
barnet skal forflyttes inn og ut av rullestolen. 

Armlenet følger ryggens bevegelse og gir god støtte 
uavhengig av ryggvinkel.

Cirrus 4 K tilpasses enkelt individuelle behov og har alle 
funksjoner man krever av en rullestol barnet skal sitte 
lenge i. Alternative rygger og seteløsninger er
tilgjengelig som tilbehør. Cirrus 4 K er breddejusterbar 
slik at barnet kan bruke stolen over lang tid og med ulik 
bekledning.

Solide og velfungerende løsninger gir en enkel og trygg 
hverdag for både barn og omsorgspersoner.

spesiFiKasJOner
Setebredde 27, 30, 33 cm
Setedybde 27-33 cm
Rygghøyde 30-40 cm
Setehøyde 43-50 cm
Brukervekt 50 kg

spesiFiKasJOner
Setebredde 33-38 cm
Setedybde 34-40 cm
Rygghøyde 43-54 cm
Setehøyde 37-47 cm
Brukervekt 100 kg
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KOmPlETTErEndE	PrOdUKTEr 
starLock sittepute
•	 Stabil	pute	med	luft	som	trykkavlastende	middel
•	 Enkel	i	bruk	og	lynrask	å	tilpasse	
•	 Stort	utvalg	av	størrelser,	ulike	høyder
 (opptil 13 cm høy)
•	 lav	vekt

StarLock er eneste luftpute som lykkes å kombinere 
maksimal stabilitet og optimal trykkfordeling. 

StarLock velges av de som sitter lenge i rullestolen. 
Enkel låsemekanisme stenger av hver enkelt celle i puten 
slik at luften ikke kan forflytte seg og formen blir stabil. 
Forflytting til og fra puten blir enklere, støtten og stabilit-
eten bedre og sittekomforten i en klasse for seg selv. 
StarLock gir den enkelte bedre forutsetning for både 
aktivitet og hvile i rullestol.

aeroLight xtra kjørerampe
•	 Stabil,	enkel	og	trygg	i	bruk
•	 Tåler	høy	brukervekt
•	 Alternative	lengder
•	 lav	egenvekt,	sammenleggbar	og	enkel	å	ta
 med seg

Kjøreramper fungerer godt i mange sammenhenger og 
kan være en tilstrekkelig løsning for mange.

Velg type og lengde etter behov. Kjørerampens viktigste 
egenskap er at den skal være trygg og stabil i bruk, både 
for ledsager og rullestolbruker.

Handicare har et stort utvalg prisforhandlede kjøre-
ramper for enkel og trygg bruk i bil, trapper eller andre 
høydeforskjeller.

maTrx rygg
•	 lett	i	vekt
•	 Stort	utvalg	størrelser
•	 Ulike	utforminger	tilpasset	ulike	behov
•	 Stabil	rygg	som	monteres	mellom	ryggrørene
•	 Ventilerende	trekk

MaTRx rygg gir bedre stabilitet og sittekomfort i både 
aktive, allround og komfort rullestoler.

Ryggen festes enkelt til alle merker rullestoler ved at 
ryggskallet festes til ryggrørene. 

MaTRx bidrar til at personer som sitter i rullestol kan 
opprettholde en bedre sittestilling over tid.
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Kjøreskinner for manuelle rullestoler
•	 Enkle	å	håndtere
•	 Teleskopiske 

De teleskopiske skinnene er enkle å håndtere og er 
laget med en transportsikring slik at skinnedelene ikke 
glir fra hverandre.

Til hverdags støter man på mange hindringer som 
krever forskjellige løsninger og skinnelengder. Med de 
teleskopiske skinnene bestemmer du selv lengde etter 
behov. 



OneWayslide

•	 lettere	inn	i	rullestolen
•	 reduserer	belastningen	på	medhjelper
•	 To	ulike	modeller

oneWaySlide benyttes for å forbedre sitteposisjonen i 
rullestol. 

oneWaySlide bremser fremover og glir bakover, noe 
som gjør det svært enkelt å hjelpe brukeren lengre inn i 
stolen.  

oneWaySlide har en vattert overflate og er meget god å 
sitte på.

reTurn	7500

•	 Trygg	og	aktiv	forflytning
•	 ruller	lett
•	 reduserer	belastningen	på	medhjelper

ReTurn 7500 gir en trygg og aktiv forflytning når bruke-
ren kan reise seg opp og forflyttes til seng, rullestol eller 
toalett. For medhjelperen er den enkel i bruk og helt uten 
tunge løftemoment. ReTurn 7500 ruller lett, også med 
tunge brukere. 

ReTurn 7500 kan brukes i kombinasjon med ReTurnBelt 
for å gi bruker ytterligere støtte.

TurnTable

•	 Enkel	stående	forflytning
•	 roterer	lett

TurnTable benyttes til å gjøre stående forflytninger en-
klere – til og fra rullestol, seng, toalett osv. Mange har 
nok kraft til å støtte seg på bena, men ikke ork til å flytte 
på føttene. I disse tilfellene er TurnTable et godt hjelpe-
middel.

easyglide forflytningsbrett

•	 Enklere	sideveis	forflytning
•	 Trygg	løsning
•	 lett	å	frakte	med	seg

EasyGlide gjør sideveis forflytning til og fra rullestol 
enklere og tryggere. Antisklitape på undersiden sikrer 
at forflytningsbrettet blir liggende støtt. Den bøyelige 
utformingen og den glatte overflaten reduserer friksjon 
og gjør forflytningen til en lek.

11

K
O
m
P
lE

T
T
E
r
E
n
d
E
	P
r
O
d
U
K
T
E
r



 

12

P
r
O
d
U
K
T
O
V
E
r
S
IK
T

Impera/Impera Short

Impera S

Exigo 20

Exigo 30

Exigo 30 X

produktnavn Hms art.nr. Lev.art.nr. setebredde setedybde maks brukervekt

 Impera S 019452 3110001 36 cm 40-45 cm 120 kg

 Impera S 019453 3110002 39 cm 40-45 cm 120 kg

 Impera S 019454 3110003 42 cm 40-45 cm 120 kg

 Impera S 019455 3110004 45 cm 40-45 cm 120 kg

 Impera S 019484 3110005 48 cm 40-45 cm 120 kg

post 4 - aktiv sammenleggbar ramme med faste beinstøtter

post 5 - aktiv sammenleggbar ramme med avtakbare beinstøtter

post 6 - allround sammenleggbar ramme

produktnavn Hms art.nr. Lev.art.nr. setebredde setedybde maks brukervekt

Impera 186867 3120011 36 cm 40-45 cm 120 kg

Impera 186868 3120012 39 cm 40-45 cm 120 kg

Impera 186869 3120013 42 cm 40-45 cm 120 kg

Impera 186870 3120014 45 cm 40-45 cm 120 kg

Impera 186871 3120015 48 cm 40-45 cm 120 kg

 Impera Short 186872 3160011 33 cm 33-40 cm 120 kg

 Impera Short 186873 3160012 36 cm 33-40 cm 120 kg

 Impera Short 186874 3160013 39 cm 33-40 cm 120 kg

produktnavn Hms art.nr. Lev.art.nr. setebredde setedybde maks brukervekt

 Exigo 20 186877 3340236 36 cm 39-44 cm 140 kg

 Exigo 20 186878 3340239 39 cm 39-44 cm 140 kg

 Exigo 20 186879 3340242 42 cm 39-44 cm 140 kg

 Exigo 20 186880 3340245 45 cm 39-44 cm 140 kg

 Exigo 20 186881 3340248 48 cm 39-44 cm 140 kg

 Exigo 20 186882 3340251 51 cm 39-44 cm 140 kg

 Exigo 30 X 154700 3320054 54 cm 42-51 cm 160 kg

 Exigo 30 X 186875 3320057 57 cm 42-51 cm 160 kg

 Exigo 30 X 186876 3320060 60 cm 42-51 cm 160 kg

 Exigo 30 023108 3310036 36 cm 36-45 cm 140 kg

 Exigo 30 023114 3320036 36 cm 42-51 cm 140 kg

 Exigo 30 023109 3310039 39 cm 36-45 cm 140 kg

 Exigo 30 023116 3320039 39 cm 42-51 cm 140 kg

 Exigo 30 023110 3310042 42 cm 36-45 cm 140 kg

 Exigo 30 023115 3320042 42 cm 42-51 cm 140 kg

 Exigo 30 023111 3310045 45 cm 36-45 cm 140 kg

 Exigo 30 023117 3320045 45 cm 42-51 cm 140 kg

 Exigo 30 023112 3310048 48 cm 36-45 cm 140 kg

 Exigo 30 023118 3320048 48 cm 42-51 cm 140 kg

 Exigo 30 023113 3310051 51 cm 36-45 cm 140 kg

 Exigo 30 023119 3320051 51 cm 42-51 cm 140 kg

1. vaLg

1. vaLg
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Emineo

Brix 1.123

allround fastramme med tilt

post 12 - aktiv fastramme stol (barn)

produktnavn Hms art.nr. Lev.art.nr. setebredde setedybde maks brukervekt

 Emineo 199853 3410036 36 cm 34-40 cm 140 kg

 Emineo 025283 3410039 39 cm 39-45 cm 140 kg

 Emineo 154707 3410042 42 cm 39-45 cm 140 kg

 Emineo 025284 3410045 45 cm 39-45 cm 140 kg

 Emineo 154708 3410048 48 cm 39-45 cm 140 kg

 Emineo 025285 3410051 51 cm 39-45 cm 140 kg

produktnavn Hms art.nr. Lev.art.nr. setebredde setedybde maks brukervekt

Brix 1.123 186915 BMINI18 18 cm 18-28 cm 40 kg

Brix 1.123 186916 BMINI20 20 cm 18-28 cm 40 kg

Brix 1.123 186917 BMINI22 22 cm 18-28 cm 40 kg

Brix 1.123 186921 BMIDI22 22 cm 22-32 cm 40 kg

Brix 1.123 186918 BMINI24 24 cm 18-28 cm 40 kg

Brix 1.123 186922 BMIDI24 24 cm 22-32 cm 40 kg

Brix 1.123 186919 BMINI26 26 cm 18-28 cm 40 kg

Brix 1.123 186923 BMIDI26 26 cm 22-32 cm 40 kg

Brix 1.123 186927 BMAXI26 26 cm 26-36 cm 40 kg

Brix 1.123 186920 BMINI28 28 cm 18-28 cm 40 kg

Brix 1.123 186924 BMIDI28 28 cm 22-32 cm 40 kg

Brix 1.123 186928 BMAXI28 28 cm 26-36 cm 40 kg

Brix 1.123 186925 BMIDI30 30 cm 22-32 cm 40 kg

Brix 1.123 186929 BMAXI30 30 cm 26-36 cm 40 kg

Brix 1.123 186926 BMIDI32 32 cm 22-32 cm 40 kg

Brix 1.123 186930 BMAXI32 32 cm 26-36 cm 40 kg

Brix 1.123 186931 BMAXI34 34 cm 26-36 cm 40 kg

Brix 1.123 186932 BMAXI36 36 cm 26-36 cm 40 kg

enesTe vaLg

produktnavn Hms art.nr. Lev.art.nr. setebredde setedybde maks brukervekt

Progeo Exelle Junior 186895 959132730 27 cm 30-33 cm 120 kg

Progeo Exelle Junior 186896 959132733 27 cm 33-36 cm 120 kg

Progeo Exelle Junior 186897 959132735 27 cm 35-38 cm 120 kg

Progeo Exelle Junior 186898 959132738 27 cm 38-41 cm 120 kg

Progeo Exelle Junior 186899 959132740 27 cm 40-43 cm 120 kg

Progeo Exelle Junior 186900 959133030 30 cm 30-33 cm 120 kg

Progeo Exelle Junior 186901 959133033 30 cm 33-36 cm 120 kg

Progeo Exelle Junior 186902 959133035 30 cm 35-38 cm 120 kg

Progeo Exelle Junior 186903 959133038 30 cm 38-41 cm 120 kg

Progeo Exelle Junior 186904 959133040 30 cm 40-43 cm 120 kg

Progeo Exelle Junior 186905 959133330 33 cm 30-33 cm 120 kg

Progeo Exelle Junior 186906 959133333 33 cm 33-36 cm 120 kg

Progeo Exelle Junior 186907 959133335 33 cm 35-38 cm 120 kg

Progeo Exelle Junior 186908 959133338 33 cm 38-41 cm 120 kg

Progeo Exelle Junior 186909 959133340 33 cm 40-43 cm 120 kg

Progeo Exelle Junior 186910 959133630 36 cm 30-33 cm 120 kg

Progeo Exelle Junior 186911 959133633 36 cm 33-36 cm 120 kg

Progeo Exelle Junior 186912 959133635 36 cm 35-38 cm 120 kg

Progeo Exelle Junior 186913 959133638 36 cm 38-41 cm 120 kg

Progeo Exelle Junior 186914 959133640 36 cm 40-43 cm 120 kg

post 13 - sammenleggbar rullestol (barn)

Progeo Exelle Junior
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Cirrus 4 K

produktnavn Hms art.nr. Lev.art.nr. setebredde setedybde maks brukervekt

Cirrus 4 K 186888 E606077 33-38 cm 32-43 cm 100 kg

post 14 - rullestol med tilt (barn)

post 13 - sammenleggbar rullestol (barn) forts.

produktnavn Hms art.nr. Lev.art.nr. setebredde setedybde maks brukervekt

Impera Kid abduksjon 186889 3130020 27 cm 27-33 cm 50 kg

Impera Kid 186892 3130010 27 cm 27-33 cm 50 kg

Impera Kid abduksjon 186890 3130021 30 cm 27-33 cm 50 kg

Impera Kid 186893 3130011 30 cm 27-33 cm 50 kg

Impera Kid abduksjon 186891 3130022 33 cm 27-33 cm 50 kg

Impera Kid 186894 3130012 33 cm 27-33 cm 50 kg

Impera Kid
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riktig post basert på brukerbeskrivelse

Komfort rullestol Emineo Emineo Emineo

Emineo Emineo Emineo Impera

Emineo Emineo Emineo Impera

Emineo Emineo Impera Impera

Emineo Emineo Impera Impera

Emineo Emineo Impera Impera

Exigo Exigo Exigo Exigo

Exigo Exigo Exigo Exigo

Exigo Exigo Exigo Exigo

Bestillingsordningen Exigo Exigo Exigo

Av og til 
Av ledsager

ofte 
Selv
Lett

ofte/lenge

Lite/sjelden

sitte

Kjøre

riktig produkt basert på behov

Noe nedsatt 
gangfunksjon, 
rullestol over 

lengre avstander 

Kjøre noe selv, ofte 
kjørt av ledsager

Sitter kort tid

Ofte selvstendig  
forflytning

Transportere 
rullestolen, f.eks. i bil

Tilbehør: kun vinkel-
regulerbar benstøtte 

og hoftebelte

Svært ulik grad av 
funksjonsnedsettelse 

 
Gangfunksjon, rullestol 
ved lengre avstander 

- større funksjons-
nedsettelser, rullestol 

med stor grad av 
støtte 

 
Mange sitter lenge

Kjøre selv eller av 
ledsager

Transportere 
rullestolen, f.eks i bil

Tilbehør: fullt sortiment

Aktiv og  
selvstendig 

 
Kjøre mye selv, sitte 

lenge 
 

Ofte selvstendig  
forflytning 

 
Noen ”går seg frem”

Legge sammen rulle- 
stolen for transport

Tilbehør: fullt sortiment

Svært ulik grad av 
funksjonsnedsettelse

Gangfunksjon, rullestol 
ved lengre avstander

- større funksjons- 
nedsettelser, rullestol 

med stor grad av 
støtte

Mange sitter lenge

Variasjon i 
sittestillingen, kunne 

hvile i rullestolen

Kjøre selv elller hjelp  
til all kjøring

Tilbehør: fullt sortiment

Bestillings-
ordningen

allround-
rullestol

aktiv-
rullestol

allround fastramme
rullestol med tilt

post 10 post 6 post 5

imperaexigO emineO

Manuell rullestol skal alltid søkes på grunnlag av en grundig kartlegging av brukers behov i dag og 
i framtiden. Dette sikrer den mest funksjonelle løsningen for bruker over tid.



Telefon 03250
www.handicare.no

H
andicare jobber hele tiden for å tilby forbedrede og oppgraderte produkter. D

e kan derfor til enhver tid avvike i spesifikasjoner, design, m
ateriale eller dim

ensjoner uten at dette er m
eldt på forhånd. 06-2014
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