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Bestillingsskjema Panthera S3 Junior
NAV HMS:

Dato:

Best.nr:

Lev. adr.:

Vår ref:

Serienr:

NAV formidler:

Tlf:

E-post:

Formidler

Tlf:

E-post:

Bruker / SF nr:

Tlf:

E-post:

Farge:

Sort

Grå

Annen farge:

Se andre farger her

Panthera S3 Junior

Rens

Panthera S3 Junior rullestol består av;
ramme, sete, rygg, fotbøyle, leggrem,
brems, 24” drivhjul, 120 mm svinghjul,
kjørebøyle, tippesikring, hoftebelte,
sittepute, myke klesbeskyttere
= standard konfigurasjon
Maks brukervekt: 100 kg

Panthera S3 Junior kommer i 4 forskjellige rammeutførelser.
Velg riktig ramme ut ifra setebredde, setedybde og forflytningsmetode.
Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn
oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggrørene på rullestolen.

Panthera S3 Junior Kort adb (med abduksjonsfront)

Velg denne varianten for de smaleste og korte brukerne som i tillegg utfører stående forflytning eller har behov for en
bred plattform for føttene.

Setebredde

Setedybde
27 cm

Hj.m.nr: 277692

30 cm

Hj.m.nr: 277693

33 cm

Hj.m.nr: 277694

Sittehøyde
Justerbar setedybde 27-33 cm

Sittehøyde foran 45 cm
Sittehøyde bak 43 cm

cm

Setedybde:

Sittehøyde kan endres med drivhjul
og svinghjul

Panthera S3 Junior Kort

Velg denne varianten for smale og korte brukere som utfører sideveis forflytning til og fra rullestolen.
Setedybde

Setebredde

Rens

Sittehøyde

30 cm

Hj.m.nr: 277697

Justerbar setedybde 27-33 cm

33 cm

Hj.m.nr: 277698

Setedybde:

36 cm

Hj.m.nr: 277699

Sittehøyde foran 47 cm
Sittehøyde bak 43 cm

cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul
og svinghjul

Setedybde 35 cm

Panthera S3 Junior Kort Lav

Velg denne varianten for litt bredere og korte brukere som har behov for lav setehøyde for stående forflytning.
Setedybde

Setebredde
33 cm

Hj.m.nr: 277695

36 cm

Hj.m.nr: 277696

Setedybde:

Sittehøyde foran 44,5 cm
Sittehøyde bak 41,5 cm

cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul
og svinghjul

Setedybde 35 cm

Panthera S3 Junior

Rens

Velg denne varianten for litt bredere og lange brukere som utfører stående eller sideveis forflytning.

Rygg

Setedybde
33 cm

Hj.m.nr: 277700

36 cm

Hj.m.nr: 277701

Sittehøyde
Sittehøyde foran 47 cm
Sittehøyde bak 43 cm

Setedybde 40 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul
og svinghjul

Rygghøyde:
20 cm

Gjelder ikke S3
kort abd sb 27

Legglengde &
Putehøyde

Rens

Sittehøyde
Justerbar setedybde 27-33 cm

Setebredde

Rens

Legglengde:
Fra knehase til hel med fottøy

25 cm

Sb 27 = 25 cm
rygghøyde som
standard

cm

30 cm

35 cm

40 cm

Putehøyde:
Std. pute = 2,5 cm

45 cm

Gjelder ikke S3
kort abd sb 27

cm

Rens

Fotstøtte
Rens

Fotbøyle titan

Fotbøyle

Fotplate Bambino

til FreeWheel

Fotplater

Delte og oppsvingbare
Ikke mulig på S3 Kort sb 30

Fotplate Bambino
til FreeWheel

Tilbehør til fotstøtte

Helbånd til fotplater

Plastplate til fotbøyle

Rens

Lexan fotplate til fotbøyle:

Rens

Bestilles etter ønsket mål; dybde, bredde, høyde, plassering

Fastmontert

Rens

Friksjonsbelegg gummi

Avtagbar

Mykt belegg

Til Freewheel
Dybde, bredde, høyde, plassering:

Friksjonsbelegg 3M

Slitesterk, ruglete til sko

Drivhjul:

24” Standard Right Run dekk
m/ titan drivring

22” Standard Right Run dekk
m/ titan drivring

m/ titan drivring

20” Standard Right Run dekk

m/ paragrip drivring

m/ paragrip drivring

m/ paragrip drivring

m/ tetragrip drivring

m/ tetragrip drivring

m/ tetragrip drivring

Rens

Drivringer info; Titan - glatt overflate, Paragrip - litt friksjon, Tetragrip - mye friksjon
24” Spinergy X Schwalbe One dekk
m/ aluminum drivring

Spinergy X hjul gir rullestolen 1 kg lavere egenvekt

24” Standard m/kompakte dekk
m/ titan drivring

20” Standard m/kompakte dekk
m/ titan drivring

22” Standard m/kompakte dekk
m/ titan drivring

Andre drivhjul art.nr:

Finn art.nr på drivhjulsvelgeren her

Svinghjul:
120 mm S3

Bakaksel:

Kamber 6°

Karbon 2°

Brems:
Brems std

Kamber 6° er standard på sb 27, sb 30 og
S3 Kort ABD sb 33
Karbon 2° er standard på sb 33 og sb 36

S3 Myk skjerm

Annen bakaksel:

Enhåndsbrems høyre

Ledsagerbrems

Enhåndsbrems venstre

Annen brems:

sb 30-36
sb 30-36

Klesbeskytter:

Rens

90 mm S3

Karbon uten skjerm

Karbon liten skjerm

Rens

Rens

Karbon stor skjerm
Rens

Armlene:

Armlene, justerbar høyde og dybde

Kjørebøyle:

Kjørehåndtak:
Kjørebøyle
hev/senk

Nedfellbare kjørehåndtak:
Rens

Faste
nedfellbare

Hev/senk & innsvingbare
Hev/senk & innsvingbare
+10 cm

Pute:

Standard sittepute

Trykkavlastende sittepute

2,5 cm

Rens

Varilite

5 cm

Inserto

Tippesikring:
Rens

Tippesikring

Eikebeskyttere:
Rens

m/ Panthera-logo

Hoftebelte:

Y-modell - fire-punkts feste

Enkel - to-punkts feste

Hoftebelte y-modell 2,5 cm

Hoftebelte enkel 2,5 cm

Hoftebelte y-modell 4 cm

Hoftebelte enkel 4 cm

Rens

Hoftebelte enkel 5 cm
Hoftebelte enkel billås 4 cm
Vest:

Tilbehør:

Vest XS h36 b21

Vest M h49 b25

Vest S h42 b 23

Vest L h56 b27

Freewheel

Les mer her

Freewheel 8,5
til Bambino fotplate

Les mer her

Krever forsterket fotbøyle
Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø,
skogsstier, gressplen eller fortauskanter

Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø,
skogsstier, gressplen eller fortauskanter

Transporttrekk

til FreeWheel
Trekk til å frakte FreeWheel.

Seteveske

Les mer her

Les mer her

Festes i sittepute. Har magnetlukking,
glidelås og flere lommer.

Ryggsekk hygiene

Les mer her

Spesial veske for hygieneartikler,
bleier, kateter, uridom, stomiutstyr
etc.

Kilepute

Rullestoltøfler farge:

Se utvalg her

Rammebeskytter stk:

Se utvalg her

Unngå å dra inn søle, vann
og støv fra drivhjulene.

Beskytter ramme mot riper
og slag.

Les mer her

Festes i setetrekk. Har magnetlukking,
glidelås og flere lommer.

Seteveske

Rens

Les mer her

Gir stolen en mer horisontal setevinkel.
3 cm tykk i bakkant.

Ryggkile stk:

Se utvalg her

Brystbelte str:

Se utvalg her

Polstring type:

Se utvalg her

Regntrekk farge:

Se utvalg her

Gir sidestøtte. Oppgi
ønsket side ved bestillling
av en stk.

Elastisk neoprenbånd
m/ borrelås som gir bedre
støtte til overkropp.

For å redusere trykk og
øke komforten mot harde
flater.

Trekk designet spesielt
for rullestolbrukere

Kompressorpumpe

Oppladbar pumpe til luft i
hjul ol.

Les mer her

Rullestolveske type:
Avtagbare vesker som
festes rett på rullestolen

Se utvalg her

Hansker type:

Beskytter hendene og
gir et bedre grep.

Se utvalg her

Innfesting
rullestolveske:

Innfesting til vesker som
festes rett på rullestolen

Krykkeholder S3 stk:
Hekter krykken enkelt av og
på rullestolen.
1 stk per krykke.

Les mer her

Se utvalg her

Annet tilbehør:

Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.
Bakakselinnstilling (balansering av rullestolen)
Standard posisjon = 6 ° Kamber bakaksel = 31 mm
Karbon bakaksel
= 40 mm
(S3 Karbon bakaksel = 60 mm)
Oppgi mål (A) for ønsket posisjon

Annen posisjon

A=
Innstilling av
fotstøtte:

mm

Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.
A=

mm

B=

mm

Innstilling av rygg

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggvinkel justeres med ryggskruen
i enden av ryggrøret.
Kan justeres fra 11 mm - 26 mm.
Vinkel måles mellom seteramme og
ryggramme.
Standard er 87° = 20 mm.
Oppgi mål (A) for ønsket
ryggvinkel
A=

Transport
merking:

Rens

mm

Grad °

mm

103 °

11 mm

100 °

12 mm

95 °

14 mm

90 °

17 mm

87 °

20 mm

84 °

23 mm

81 °

26 mm

JA, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil

Ryggtrekket reguleres
med velcrobånd på
bakside.

Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Kommentar/annet:

Panthera Norge AS, Røykenveien 142 A, 1386 Asker. post@panthera.no. Tlf: 90 24 55 55. www.panthera.no

