
Nyhed

Cirrus G5 er en helt ny komfortkørestol. Den er udviklet til at dække brugerens 
behov for komfort og fleksibilitet hele dagen, ved aktivitet og ved hvile. Cirrus 
G5 tager samtidig hensyn til omsorgspersonalet ved blandt andet at reducere 
belastningen ved forflytning og stillingsændringer.

Cirrus G5 med el
• Udnyt stolens fulde sædekip og 

rygfold. Er god til bruger med 
ødem, da fødderne kommer op over 
hjertehøjde og benene afvandes.

• Brugeren kan selv ændre 
siddestilling og dermed ændre 
trykbenlastingen på sædefladen.

• Minimerer tunge løft til gavn for 
plejepersonale og pårørende.

• Komfort og siddestabilitet i særklasse

• Unik og behagelig tiltfunktion som 
bidrager til stillingsændringer

• Utallige indstillingsmuligheder og 
tilpasninger som standard produkt



Mange personer tilbringer meget tid i kørestolen hver eneste dag. 
Derfor er komfort vigtig. Sædeenheden har gode indstillingsmuligheder 
samt et nyt, behageligt og blødt stof. Armlænene følger ryggen, når 
denne lægges tilbage og giver optimal støtte. Tilsammen giver dette 
en komfortabel kørestol - en hvilestol på hjul.

Cirrus G5 har mange tilpasningsmuligheder og sikrer dermed en god, 
stabil siddestilling. 

Brug af tilt- og rygvinkelregulering sikrer enkel og komfortabel 
stillingsændring i løbet af dagen.

Flere tilpasninger foregår uden brug af værktøj og kan selvfølgelig 
udføres mens personen sidder i kørestolen.

En god og behagelig siddestilling vil 
øge brugerens generelle trivsel og 
aktivitetsniveau.

En ny, vinkelindstillelig skubbebøjle (tilbehør), glidesæde, og et godt 
balanceret tilt, som håndteres med håndkontrol, samt udsvingbare 
og aftagelige benstøtter, er blandt de mange detaljer, som skaber en 
lettere og mere komfortabel hverdag for omsorgspersonalet.

Ny, behagelig hovedstøtte, med indvendige 
stropper for regulering af form, giver ekstra 
god støtte både sideværts og i dybden.

Vinkelindstillelig ryg med indbyggede 
sidestøtter og blød polstring. Stropper 
for regulering af form sikrer den bedste, 
individuelle tilpasning. Omdrejningspunktet 
for ryggen bidrager til behagelig 
rygvinkelregulering uden ”glide-effekt”.

Armlæn, som følger rygvinklen og støtter 
armene komfortabelt i alle positioner. 
Armlænene kan vippes op og kan eventuelt 
fjernes ved forflytning eller transport.

Vinkelindstillelig og ergonomisk udformet 
skubbebøjle (tilbehør), bidrager til rigtig 
arbejdsstilling og mindre belastning for 
ledsager.

Tiltfunktionen med El aktuator/mortor i 
konstruktionen giver en tryg og behagelig 
tilting af kørestolen helt ned til 33°. 
Kombineret med rygvinklen på op til 
35° giver dette mulighed for gode og 
varierede sidde- og hvilestillinger.

Komfort og stabilitet
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IMPROVING PEOPLE’S LIVES - med Cirrus G5 

Cirrus G5 har rigtig mange tilpasningsmuligheder i standard 
konfigurationen.

Veludstyret i standard versionen. 

Cirrus G5 leveres i 6 forskellige sædebredder. Med et rigt udvalg af 
tilbehør fra Sunrise Medicals sortiment, imødekommer Cirrus G5 alle 
kørestolsbrugeres behov.

Formstøbt sædepude giver god stabilitet 
og komfort. Plansæde, med fordybning 
til bækkenet, giver øget trykfordeling og 
stabilitet.

Vinkelregulerbar benstøtte, som følger 
knæets naturlige omdrejningspunkt, er 
standard på Cirrus G5. Benstøtten reguleres 
trinløst.

Ved hjælp af et enkelt håndtag kan sædet 
trækkes frem eller skubbes tilbage for en 
enklere og mere tryg forflytning ind og ud 
af kørestolen. Ved at skubbe sædet tilbage 
kommer personen godt ind i kørestolen 
uden behov for ekstra løft.

Tydelige målskalaer forenkler individuel 
tilpasning af kørestolen, samt tilbagestilling 
til standardpositioner ved genbrug. 

Greb og håndtag har kontrastfarver og er 
enkle og ofte indlysende at bruge. Dette gør 
det enkelt at se, hvad der kan reguleres og 
hvordan det gøres.

Fleksibilitet og kvalitet
Høj kvalitet har været i fokus ved udviklingen af Cirrus G5 -  fra 
materialevalg til tekniske løsninger. Vi har spurgt, hvad der er 
vigtigt for brugere, terapeuter og teknikere. Derfor har slutproduktet 
en kvalitet som møder brugerens behov for komfort og stabilitet, 
terapeutens behov for a kunne tilpasse kørestolen til den enkelte og 
hjælpemiddeldepoternes behov for et produkt med god kvalitet og 
fleksibilitet ved genbrug.

Kvalitet som varer længe, kombineret med gode genbrugsmuligheder, 
sparer miljøet og giver lavere levetidsomkostninger på produktet.
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INDSTILLINGER OG JUSTERINGER

Greb og håndtag har kontrastfarver og 
er enkle og ofte selvforklarende i brug. 
Måleskalaer på reguleringspunkter giver 
en mere nøjagtig tilpasning. Manualer og 
monteringsanvisninger, som følger med 
produktet, har tydelige illustrationer som 
sikrer rigtig og tryg tilpasning.

FUNKTIONEL SÆDEPLADE

Cirrus G5 leveres med udskæring under 
sædeknuderne. Udskæringen bidrager til 
øget trykfordeling samt en mere stabil 
siddestilling. Glidesædet giver god hjælp ved 
forflytning, uden behov for tunge ekstraløft.

SPECIFIKATIONER

Sædebredder 39, 42, 45, 48, 51, 54 cm

Sædedybde 39 - 55 cm

Sædehøjde (uden pude) 38 - 55 cm

Ryghøjde (målt fra sædeplade) 65 - 60 cm

Rygvinkel 0° - 35°

Tilt 0° - 33°

Armlænshøjde 22 - 33 cm

Total bredde 20 cm u/ledsagerbremse

                                                               24 

Stolens vægt Fra 40 kg

Maks. brugervægt 135 kg

ET UNIKT TILT

Nyudviklet tiltfunktion sikrer et blødt og 
behageligt tilt. Hvis det ønskes kan tiltets 
vandring begrænses i forhold til brugerens 
behov.

Et rigtigt balancepunkt med optimal 
hjulplacering giver Cirrus G5 gode 
køreegenskaber, både for den, der skal 
skubbe kørestolen og for den, som eventuelt 
skal køre selv.

ARMLÆN SOM FØLGER RYGGEN

Armlænet følger ryggen i alle positioner og 
giver derfor optimal støtte og stabilitet ved 
stillingsændringer. 

Armlænet kan justeres i højde, vinkel og 
dybde.

BENSTØTTEPROGRAM I SÆRKLASSE

Armlænet følger ryggen i alle positioner og 
giver derfor optimal støtte og stabilitet ved 
stillingsændringer. Armlænet kan justeres i 
højde, vinkel og dybde.

TRANSPORT I BIL

Med Sunrise Medicals righoldige og 
gennemprøvede benstøtteprogram vil Cirrus 
G5 altid kunne udstyres med den benstøtte, 
som passer den enkelte bruger bedst.

De fleste indstillinger 
udføres enkelt med brugeren 
siddende i kørestolen.

Sunrise Medical ApS
Mårkærvej 5-9
2630 Tåstrup 

 

T: +45 70 22 43 49
E: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

Bemærk:
Cirrus G5 kan leveres i mange forskellige udgaver.  
Brochure/Brugermanual kan derfor indeholde beskrivelse af 
funktioner som ikke er standard på dit produkt. Såfremt du er i 
tvivl om hvilke funktioner som er standard på dit produkt eller hvis 
du ønsker information om andre funktioner, er du velkommen til at 
tage kontakt til os.


