medemagruppen
Stealth - fikseringsutstyr

i2i

hode- og nakkestøttesystem
Stealth hodestøtter - i2i

Det mest populære produktet fra
Stealth er uten tvil i2i-hodestøtten.
Mange rullestolbrukere sliter med å holde hodet oppe.
De får ikke med seg det som skjer rundt dem, og uten
øyekontakt blir det en utfordring å kommunisere ordentlig.
Når hodet henger fram, er det også vanskelig å svelge. I2i
ble utviklet for nettopp å løse disse problemene.

• Støtter opp i nakken, skulderbuen og på
sidene av halsen.
• Leveres i størrelser fra svært små til
store.
• Settes på og tas av ved hjelp av et
leddet oppsvingsystem.
• Har bøyelige armer.
• Kan leveres med lange eller korte
armer.
• Fås også med saueskinnstrekk for økt
komfort og avlastning mot ømfintlig hud.

Standard
• Multiregulerbar nakkestøtte med neoprentrekk
• Bøyelige armer
• Høy eller lav profil i nakkegropen
• Stillbar hakestøtte
• Oppsvingfunksjon
• Komplett feste med 4 hull til montering på flat ryggplate

Varenummer
i2i280
i2i380
i2i480
i2i580
i2i680
I2I780
Varenummer
i2i481
i2i581
i2i681
i2i781
Varenummer
i2i-SMALL-LAV
i2i-MEDIUM-LAV
i2i-LARGE-LAV
I2I-XLARGE-LAV
TWB-LINK
Varenummer
i2i280-SK
i2i380-SK
i2i480-SK
i2i580-SK
i2i680-SK
I2I780-SK
i2i-SMALL-LAV-SK
i2i-MEDIUM-LAV-SK
i2i-LARGE-LAV-SK
I2I-XLARGE-LAV-SK
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HMS art.nr.
173602
145188
145189
147283
162597
HMS art.nr.

HMS art.nr.

HMS art.nr.

Varenr
i2i 280
i2i 380
i2i 480
i2i 481
i2i 580
i2i 581
i2i 680
i2i 681
i2i 780
i2i 781

“Armlengde”
12 cm
14 cm
18 cm
11 cm
20 cm
14 cm
22 cm
15 cm
24 cm
16 cm

Max. nakke omkrets
18 cm
23 cm
28 cm
28 cm
35,5 cm
35,5 cm
40,5 cm
40,5 cm
45,5 cm
45,5 cm

i2i hodestøtte med høy nakkeprofil
Hodestøttesystem i2i, Stealth XX-Small standard (arm 12cm)
Hodestøttesystem i2i, Stealth X-Small standard (arm 14cm)
Hodestøttesystem i2i Stealth Small lang arm (arm 18cm)
Hodestøttesystem i2i Stealth Medium lang arm (arm 20cm)
Hodestøttesystem i2i Stealth Large lang arm (arm 22cm)
Hodestøttesystem i2i Stealth X-large lang arm (arm24cm)
i2i hodestøtte med høy nakkeprofil og korte armer
Hodestøttesystem i2i Stealth Small, kort arm (arm 11cm)
Hodestøttesystem i2i Stealth Medium, kort arm (14cm)
Hodestøttesystem i2i Stealth Large, kort arm (arm 15cm)
Hodestøttesystem i2i Stealth X-large, kort arm (arm 16cm)
i2i hodestøtte med lav nakkeprofil
Hodestøttesystem i2i Lavprofil Stealth Small m/stillb arm (arm 18cm)
Hodestøttesystem i2i Lavprofil Stealth Medium m/stillb arm (arm20 cm)
Hodestøttesystem i2i Lavprofil Stealth Large m/stillb arm (arm22cm)
Hodestøttesystem i2i Lavprofil Stealth X-Large m/stillb arm (arm24cm)
Ledd ekstra hodestøtte - alle modeller, Stealth
Trekk saueskinn, ekstra mykt til i2i hodestøtter
Trekk saueskinn for hodestøtte XX-Small Stealth standard (arm 12cm)
Trekk saueskinn for hodestøtte X-Small Stealth standard (arm 14cm)
Trekk saueskinn for hodestøtte Small Stealth lang arm (arm 18cm)
Trekk saueskinn for hodestøtte Medium Stealth lang arm (arm 20cm)
Trekk saueskinn for hodestøtte Large Stealth lang arm (arm 22cm)
Trekk saueskinn for hodestøtte X-large Stealth lang arm (arm24cm)
Trekk saueskinn for hodestøtte Small Lavprofil Stealth m/stillb arm (arm 18cm)
Trekk saueskinn for hodestøtte Medium Lavprofil Stealth m/stillb arm (arm20 cm)
Trekk saueskinn for hodestøtte Large Lavprofil Stealth m/stillb arm (arm22cm)
Trekk saueskinn for hodestøtte X-Large lavprofil stealth m/stillb arm (arm24cm)

Max. nakke bredde
7,5 cm
9 cm
10 cm
10 cm
11,5 cm
11,5 cm
12,5 cm
12,5 cm
14,5 cm
14,5 cm

i2i

hode- og nakkestøttesystem

medema.com

Stealth hodestøtter - i2i

Noen ganger får man ikke i2i til å fungere etter hensikten,
fordi brukeren har sterke ekstensjonsspasmer i nakke og
overkropp. Nakkestøttearmene kan bli bøyd ut av stilling,
fordi vedkommende skyver seg oppover og bakover i stolen.
Skjer dette, kan det være en løsning å supplere i2i med en
pute mot bakhodet, slik at ekstensjonsutslagene reduseres.

Standard
• Multiregulerbar nakke- og hodestøtte med neoprentrekk
• Bøyelige armer
• Lav profil i nakkegropen
• Trinnløst posisjonerbar bakhodestøtte
• Stillbar hakestøtte
• Oppsvingfunksjon
• Komplett feste med 4 hull til montering på flat ryggplate

Varenummer
Ultra-Small-i2i
Ultra-Medium-i2i
Ultra-Large-i2i
TWB-LINK

• Støtter opp i nakken, skulderbuen og på sidene av halsen.
• Bakhodestøtte for reduksjon av spasmeutslag
• Leveres i størrelser fra svært små til store.
• Settes på og tas av ved hjelp av et leddet oppsvingsystem.
• Har bøyelige armer.

Ultra hodestøtte
Ultra Small m/hodepute 15x9 + i2i lav, stillbar arm (arm 18cm)
Ultra Medium m/ hodepute 15x9 + i2i lav, stillbar arm (arm 20cm)
Ultra Large m/hodep. 15x9+i2i lav, stillbar arm (arm 22cm)
Ledd ekstra hodestøtte - alle modeller, Stealth

Det er også mulig å levere i2i kombinasjon med Combohodestøtte. På denne løsningen er bakhodeputen supplert med
bredderegulerbare «ørelapper».
Fordelene med i2i opprettholdes, samtidig som det blir mulig å
gi ytterligere støtte for hodet lenger opp.

• Støtter opp i nakken, skulderbuen og på sidene av halsen.
• Bakhodestøtte for reduksjon av spasmeutslag, supplert med
regulerbare lateralstøtter.
• Leveres i 3 størrelser.
• Settes på og tas av ved hjelp av et leddet oppsvingsystem.
• Har bøyelige armer.

Varenummer
COMBO-I2I-SMALL
COMBO-I2I-LARGE
COMBO-I2I-XLARGE
TWB-LINK

HMS art.nr.

174006

Standard
• Multiregulerbar nakke- og hodestøtte med neoprentrekk
• Bøyelige armer
• Lav profil i nakkegropen
• Trinnløst posisjonerbar bakhodestøtte med justerbare
lateralstøtter
• Stillbar hakestøtte
• Oppsvingfunksjon
• Komplett feste med 4 hull til montering på flat ryggplate

Combo hodestøtte
Hodestøtte Combo i2i lavprofil, small, stillbar arm (arm
Hodestøtte Combo i2i lavprofil, large, Stealth
Hodestøtte Combo i2i lavprofil, Xlarge, Stealth
Ledd ekstra hodestøtte - alle modeller, Stealth
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Combo hodestøtte
Combo er løsningen når man har behov for å støtte opp hodet
bak og på sidene. «Ørelappene» er bredderegulerbare, for å
imøtekomme varierende grader av funksjonstap.

Standard
• Multiregulerbar hodestøtte med neoprentrekk
• Bakhodestøtte supplert med trinnløst regulerbare
lateralstøtter
• Komplett feste med 4 hull til montering på flat ryggplate

Stealth hodestøtter

• Støtter bakhodet
• Støtter hodet sideveis

Varenummer HMS art nr.
CB318
N163584
CB308
CB328
TWB-LINK

Varenavn
Hodestøtte Combo Stealth Small, komplett
Hodestøtte Combo Stealth Large, komplett
Hodestøtte Combo Stealth X-Large, komplett
Ledd ekstra hodestøtte - alle modeller, Stealth

Optimal støtte av nakken er ofte en forutsetning for at
man skal kunne tilby god posisjonering av hodet. Combo
kan derfor også leveres i kombinasjon med en multijusterbar
nakkestøtte. Løsningen heter Ultra-Combo, og gir mulighet
for å kombinere ønsket hodeposisjon med gunstigst mulig
kurvatur i nakken.

Standard
• Multiregulerbar hodestøtte med neoprentrekk
• Bakhodestøtte supplert med trinnløst regulerbare
lateralstøtter
• Trinnløst justerbar nakkestøtte
• Oppsvingfunksjon
• Komplett feste med 4 hull til montering på flat ryggplate

• Støtter nakkeregionen
• Støtter bakhodet
• Støtter hodet sideveis
Varenummer
ULTRACOM-SMALL
ULTRACOM-LARGE
TWB-LINK

HMS art nr.

Varenavn
Hodestøtte Ultra Small Combo + nakkestøtte (17,5x5,5)
Hodestøtte Ultra Large Combo + nakkestøtte (21x6,5)
Ledd ekstra hodestøtte - alle modeller, Stealth

Lateral hodestøtte
Hodestøtte Lateral er en diskret løsning, utviklet for å gi støtte
ved moderat tap av hodekontroll øverst i cervicalcolumna (nakken). Sidevangene er formbare, for å kunne tilpasses individer
med forskjellig bredde på nakken, alternativt varierende grad
av funksjonstap.

• Støtter i nakkeregionen
• Støtter skallebasis lateralt
• Formbare armer
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Standard
• Multiregulerbar hodestøtte med neoprentrekk
• Manuelt formbare sidevanger
• Komplett feste med 4 hull til montering på flat ryggplate
Varenummer
AP180
AP280
AP380
AP480
AP580
TWB-LINK

HMS art nr.

Varenavn
Hodestøtte Lateral X-Small Stealth (bredde 17,5 cm)
Hodestøtte Lateral Small Stealth (bredde 18,5 cm)
Hodestøtte Lateral Medium Stealth (bredde 22 cm)
Hodestøtte Lateral Large Stealth (bredde 25 cm)
Hodestøtte Lateral XL Stealth (bredde 30 cm)
Ledd ekstra hodestøtte - alle modeller, Stealth

Ultra og Komfort hodestøtte

medema.com

Hvis klientens egen hodekontroll sideveis er akseptabel, og
behovet kun er optimal kurvatur i nakken kombinert med
bakhodestøtte, er Ultra riktig hjelpemiddel. Løsningen fremstår
i tillegg som diskret.

Varenummer
ULTRA-SMALL
ULTRA-MEDIUM
ULTRA-LARGE

HMS art nr.
166381
167019

TWB-LINK

• Støtter nakkeregionen
• Støtter bakhodet

Stealth hodestøtter

Standard
• Multiregulerbar hodestøtte med neoprentrekk
• Trinnløst justerbar bakhodestøtte
• Trinnløst justerbar nakkestøtte
• Komplett feste med 4 hull til montering på flat ryggplate

Varenavn
Hodestøtte Ultra Small (15x9)+nakkestøt.pute (17,5x5,5)
Hodestøtte Ultra Medium (15x9)+nakkestøt.pute (21x6,5)
Hodestøtte Ultra Large (15x9)+nakkest.pute (26x6,5)
Ledd ekstra hodestøtte - alle modeller, Stealth

Hodestøtte Komfort, er – slik navnet antyder – et komfortabelt
og anatomisk korrekt utformet hvileleie for hodet i situasjoner
uten krevende aktivitet.
De klientene vi henvender oss til, har gjerne to løsninger
tilgjengelig for sine sittesystemer: De veksler mellom å bruke
en i2i-basert modul når de er aktive, og en Komfort-hodestøtte
når de skal hvile. Siden innfestningsbeslagene for alle
Stealthproduktene er like, bytter man med et kjapt håndgrep
om fra den ene til den andre.
Standard
• Multiregulerbar hodestøtte med neoprentrekk
• Anatomisk utforming med komfortabel polstring og trekk
• Komplett feste med 4 hull til montering på flat ryggplate
Varenummer
CPN-380
CP-280
CP-180
CP-580
TWB-LINK

HMS art nr.
141701
134673
167447
167448

• Komfortabel under hvile
• Leveres i 4 størrelser

Varenavn
Hodestøtte Komfort, Small (bredde 15 cm)
Hodestøtte Komfort, Medium (bredde 25 cm)
Hodestøtte Komfort Large (bredde: 35 cm), Stealth
Hodestøtte, Komfort X-Large (bredde 47 cm)
Ledd ekstra hodestøtte - alle modeller, Stealth

Utsvingbare lateralstøtter
Stealth hode- og nakkestøttesystemer er
tilrettelagt for å kunne suppleres med
utsvingbare Iateralstøtter. Disse er
multiregulerbare, og tjener i hovedsak to

Varenummer
SUS9B
CPS9-B
900
920
930
SU264
ESM
ESBLK
ESBLU
ESGRN
ESRED
ESYEL
ST-F8675

HMS art nr
134665
169971
134829
141704
134830

170217
170216
142055
170215
134828

funksjoner. På den ene side kan de bidra til å
finjustere den støtten basisproduktene
besørger. Alternativt kan de forsynes med
brytere, og tjene som styrings- og kommuni-

kasjonsverktøy for rullestolbrukere som kun
innehar et minimum av muskelkontroll.

Varenavn
Lateralstøtte utsvingbar 7x5cm Stealth. Passer til alle hodestøtter utenom Comfort serien
Lateralstøtte utsvingbar 7x5cm Stealth. Passer Comfort serien
Lateralpute, stk alternativ 11x5 bøyelig Stealth, rund ring
Lateralpute, stk alternativ 16x5,5 bøyelig Stealth, rund ring
Lateralpute, stk alternativ 16x3,5 bøyelig Stealth, firkant feste
Arm lang 33 cm f. side-/lateralstøtte, Stealth
Festebrakett bryter for arm Stealth (firkantfeste)
Bryter / Egg switch Stealth Sort
Bryter/egg switch Stealth blå
Bryter/egg switch Stealth grønn
Bryter/ Egg switch Stealth Rød
Bryter/ Egg switch Stealth Gul
Dobbelfeste for lateralstøtte/bryter Stealth
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Stealth hodestøtter

Tone Deflector (spasmeavleder)

Tone Deflector (spasmeavleder) er den
nyeste innovasjonen fra Stealth. Braketten
kan festes på alle hode-/nakkestøttemodellene.

Varenr.

Varenavn

TD-100
TD-101

Spasme-avleder “Tone Deflector” Stealth alle modeller utenom Comfort serien
Spasme-avleder “Tone Deflector” - Comfortserien, Stealth

Spasmeavlederen tillater hodet å innta en
feilstilling sa lenge spasmen
er aktiv. Men straks denne slipper, leder
systemet brukerens hode tilbake
til opprinnelig posisjon.

Stealth har spesialisert seg i link teknologi, som gjør det mulig enkelt å forkorte/ forlenge til ønsket avstand. Beslagene er utsvingbare
og kan enkelt svinges bort ved hindringer eller når de ikke er i bruk.

Nedenfor ser du en liten presentasjon av albue støtter og joystick fester, som er velegnet på de fleste el-stoler.

Albuestøtte

Joystick Mushroom

Joystickfeste
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Abduksjonskloss

Mål abdu.kloss
12 cm

Neopren trekk for side- og
hodestøtter med link

m
13 c

Ytterligere Stealth produkter for de fleste produkter
Varenummer
HMS art nr Varenavn
ARMSJAZZY-ES-L
Albuestøtte venstre, nedfellbar, Stealth
ARMSJAZZY-ES-R
Albuestøtte høyre, nedfellbar, Stealth
MJM260-DX
Joystick Mushroom Stealth
ST-ARMS260
Joystickfeste - Swing-away - Stealth
ST-GAT427I
Joystickfeste - utsvingbar arm - Stealth
ST-TWB480-MPJ
Joystickfeste Multiregulerbart Stealth
TWB-LINK
Ledd ekstra hodestøtte - alle modeller, Stealth
1099
Abduksjonskloss Stealth, nedfellbar
TWBM260-IPAD
Ipad holder universal
LHW-126
Neopren trekk for sidestøtter med link, stk
LHW-128
Neporen trekk for hodestøtte med link, stk

Ipad holder universal

4 cm

medema.com

Klemmefeste
For feste på runde ryggrør, husk å oppgi diameter på ryggrør

Skinnefeste
Kan tilpasses alle stolrygger med flat basisplate, og gir stor fleksibilitet for montering av
sidestøtter.

Polster 6x8, 9x9 eller 11x15 cm
Disse str. er velegnet til mindre brukere

Polster 11x15 eller 13x18 cm
Disse str. er velegnet til større brukere

Stealth sidestøtter utmerker

seg både gjennom funksjon og design. De
bygger svært lite i bredden, og kan som
regel posisjoneres slik at de aldri blir til
hinder for armenes bevegelsesfrihet.
Velg polsterstørrelse ut fra brukerens
forutsetninger. Angi deretter hvor det skal
brukes. (Er det for eksempel på en Triton
eller en ABC-stol? Om de skal monteres på
en stol som ikke leveres av Medema,
må modell og type oppgis, slik at vi kan
sende med riktige beslag, dersom slike er
utviklet).
Vi har samsvarserklæring fra produsenten.

Stealth hodestøtter/diverse

Stealth sidestøtter

Ekstra ledd
Ekstra ledd gjør det mulig å få rett avstand fra
sidestøttefeste til sidestøttepolster.

Sidestøtte med kuleledd, spesielt velegnet for
brukere med skoliose eller andre skjevheter

Sidestøtten kommer helt inn til bruker ved hjelp
av vinkelregulerbare ledd

Varenummer
HMS art nr.
Sidestøtter utsvingbare (komplette)
TWBNL-TUB-H
137651
TWBNL-TUB-V
137652
TWBL-TUB-H
TWBL-TUB-V
TWBNL-TRK-H
170827
TWBNL-TRK-V
170826
TWBL-TRK-H
170829
TWBL-TRK-V
170828
TWBL-FSC-13X18-TL
TWBL-FSC-13X18-TR
Polster (alternative) tillegg
TWBNL-5x16-TIL
141706
TWBNL-6x8-TIL
141707
TWBL-11x15-TIL
141708
Klemmefester (alternative) tillegg
TWBNL-CMC-22-TIL
TWBNL-CMC-25-TIL
TWBL-CMC-19-TIL
TWBL-CMC-25-TIL

Varenavn
Sidestøtte Small 9x9 m/ 17mm klemme høyre
Sidestøtte Small 9x9 m/ 17mm klemme venstre
Sidestøtte Large 13x18 m/ 20mm klemme høyre
Sidestøtte Large 13x18 m/20mm klemme venstre
Sidestøtte Small 9x9 m/ skinnefeste høyre
Sidestøtte Small 9x9 m/ skinnefeste venstre
Sidestøtte Large 13x18 m/skinnefeste høyre
Sidestøtte Large 13x18 m/skinnefeste venstre
Sidestøtte Stealth X-Large m/kuleledd skinnefeste venstre
Sidestøtte Stealth X-Large m/kuleledd skinnefeste høyre
Polster (alternativ) 5x16, sidestøtte Small, stk
Polster (alternativ) 6x8, sidestøtte Small, stk
Polster (alternativ) 11x15 sidestøtte Large, stk
(Originale og ekstra følger med) (kun ved kpl.best)

TWBL-FSC-11x15-R
TWBL-FSC-11x15-L
TWBL-FSC-11x15-TR

Klemmefeste, Small 20mm (20-22mm rør), stk
Klemmefeste, Small 23mm (23-25mm rør), stk
Klemmefeste, Large 17mm (17-19mm rør), stk
Klemmefeste, Large 23mm (23-25mm rør), stk
(Originale og ekstra følger med) (kun ved kpl.best)
Sidestøtte Large m/ kuleledd og 20mm klm høyre
Sidestøtte Large m/ kuleledd og 20mm klm venstre
Sidestøtte Large m/ kuleledd skinnefeste høyre

TWBL-FSC-11x15-TL

Sidestøtte Large m/ kuleledd skinnefeste venstre

TWBNL-LINK
TWBL-LINK
Ekstra utstyr
Hvis du ønsker å prøve bredden i Stealth-sortimentet, KIT-MEDEMA
og vil ha mulighet for å kunne tilpasse diverse løs7-PICES
ninger og kombinasjoner der og da, anbefaler vi vårt
Medema Kit. I denne kofferten finner du det meste. ,

Alternativ polster eller klemmefeste – se over
Ledd ekstra, for sidestøtter Small
Ledd ekstra for sidestøtter Large
Spesialkit Medema, Stealth
Verktøysett Stealth komplett, tommer
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