
MyOn er den foldbare kørestol med de 
bedste køreegenskaber
Invacare MyOnHC er designet til den mere aktive bruger, som ønsker 
en kørestol med de bedste køreegenskaber. MyOn er med sin unikke 
foldemekanisme og lette konstruktion fremtidens kørestol til en aktiv 
hverdag.

MyOn tilbyder:
■ Unik foldemekanisme
■ Køreegenskaber og stabilitet som en fastrammestol
■ Hurtige trinløse justeringsmuligheder
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Unik foldemekanisme

■  MyOn's innovative design og  
foldemekanisme reducerer stolens 
størrelse betydelig ved sammenklapning. 
Og når ryggen klappes ned bliver 
kørestolen tillige yderst kompakt.

■  MyOn foldes sammen blot ved et 
enkelt greb så den let og enkelt kan 
transporteres eller opbevares.

Stabilitet som en fastrammestol

■  Den H-formede horisontale 
foldemekanisme gør MyOn utrolig 
stabil sammenlignet med andre foldbare 
kørestole på markedet.

■  Foldemekanismen låser sig selv og gør 
MyOn helt stiv, hvilket giver de allerbedste 
køreegenskaber.

Juster ryggen med brugeren siddende i stolen

■  Det patenterede rygsystem kan indstilles 
til den optimale rygvinkel, mens brugeren 
sidder i stolen.

■  Justringen foregår hurtigt og trinløst, så 
en optimal og behagelig siddestilling opnås.

■  En indbygget skala sikrer en helt ens 
justering i begge sider af ryggen.
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Personlig og justerbar kørestol

■  MyOn kan konfigureres som en  
mellemaktiv kørestol, så den passer 
nøjagtig til brugerens behov i en aktiv 
hverdag.

■  MyOn har et stort udvalg af tilbehør og 
egenskaber, der gør den yderst velegnet til 
brugere med mange forskellige behov.

■  MyOn er kompatibel med øvrige Invacare 
kørestole og Alber produkter, hvilket sikrer 
fleksibilitet og stort genbrugsværdi.

Prisvinder

■  MyOn har allerede vundet adskillelige 
priser for både design og funktionailitet. 
Deriblandt Red Dot Award for 
produktdesign.

■  Red Dot Award er ikke blot den største 
konkurrence indenfor produkter i verden, 
men også den mest prestigefyldte indenfor 
designpriser.
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➇

BENSTØTTER

JUSTERINGSMULIGHEDER

JUSTERINGSMULIGHEDER
➀ Justerbar sædedybde
Sædet kan justeres trinløst i dybden, 
og sædefladen kan formes med 
velcrostropper, hvilket sikrer en god 
vægtfordeling.

➁ Balancepunkt 
Drivhjulsstolpen kan justeres frem 
og tilbage indenfor 10 cm, hvilket 
sikrer det optimale balancepunkt og 
dermed de bedste køreegenskaber.

➂ Cambring
Standard cambring af drivhjulet 
er 0-2°, men kan let øges til 3° 
eller 4°, hvis der er behov for mere 
retningsstabilitet.

EGENSKABER
➅ Rygslag
Det bløde rygslag er fremstillet i 
åndbart og temperaturregulerende 
Aeromateriale og har indbygget 
lomme med klap samt refleksbånd.

➆ Swing away antitip
Antitippen kan let svinges ind under 
stolen.

➇ Forhjulsgafler
Vælg den kontrastfarve på 
forhjulsgafler og drivhjulsstolpe, som 
passer bedst til din smag.

EGENSKABER

BENSTØTTER
➃ Swing away faste benstøtter
Faste benstøtter kan vælges med 
70°, 80° eller 90° vinkel og kan let 
svinges ud eller ind under stolen.

➄ Øvrige benstøtter
Der kan som option 
vælges eleverbare - eller 
amputationsbenstøtter.

➃

➀

➄

➁ ➂

➅ ➆
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OPKLAPPELIGT ARMLÆN

TØJBESKYTTER OG 
ARMLÆN
➀ Tøjbeskytter
Letvægts tøjbeskyttere skærmer for 
tøjet og holder totalvægten på stolen 
nede.

➁ Højdejusterbart armlæn
Trinløst justerbart armlæn med en 
komfortabel armlænspude - kan 
vælges i to forskellige dybder.

➂ Hemi-armlæn
Hemiarmlænet kan indstilles i højde, 
dybde og sideværts vinkel for at give 
ekstra komfortabel støtte til den 
paretiske arm.

OPKLAPPELIGT ARMLÆN
➃ Aftageligt med swing-away 
funktion 
For at lette ved forflytninger kan 
dette armlæn let svinges bagud eller 
tages helt af.

➄ Højdejustering
Enkel højdejustering blot ved tryk på 
en knap under armlænspuden.

➅ Udløsergreb
Armlænet kan let frigøres og svinges 
bagud også af brugere med nedsat 
håndfunktion.

TØJBESKYTTER OG ARMLÆN

➆ Position for bagudfældning
En enkel indstilling med en skrue 
afgør vinklen af armlæn, når det er 
fældet bagud.

➇ Vendbar armlænspude
Armlænspuden kan vendes 
efter behov. hvormed der skiftes 
mellem henholdsvis lang eller kort 
understøttelse af armen.
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Invacare  
MyOnHC

305 / 355 / 405/ 
435 / 455/ 485 / 

505 /530 mm

400 /450 /  
500 mm

Fortil: 360 - 535 mm 
interval 25 mm  

Bagtil: 360 - 510 mm 
interval 25 mm

360 - 400/ 
410 - 490 mm

186 - 227 mm 
186 - 266 mm 
205 - 280 mm

200 - 510 mm SB +180 mm 701 - 1108 mm845 -1205 mm320 - 380 mm

15,5 kg130 kg 

Invacare  
MyOnHC

Invacare MyOnHC

Faste benstøtter 
70° / 80° eller 

90°. Eleverbare 
benstøtter 0-80°

Trinløst 
-15°/+15°

670 - 860 mm

Transportvægt 10 kg

0 - 9 °

Sort med grå 
Aeroindsats

Sølv PinkBlå

TEKNISKE DATA

STELFARVER

BETRÆK

KONTRASTFARVER

MyOn overholder EN 12183: 2014. Mål kan variere med 15 mm / 2 °. Desuden overholdes ISO 7176: 2008 og ISO 10542 
standarder. Kørestolsbrugere bør altid forflyttes til bil/bussæde og anvende bilens sele- og sikkerhedssystem, hvis det er 
muligt. For mere information om MyOn henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om anvendelse, justeringsmuligheder 
og transport, se venligst brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E

1050 - 1380 mm7°

Perlehvid Mat sort
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