


JUSTERINGSMULIGHEDER

Ingen anden kørestol i verden har ligeså mange justeringsmuligheder som ICON A1.
 
Alt er justerbart! Det sikrer dig, at du altid har en kørestol tilpasset specifikt til dig, uanset hvor 
mange år den kørestol er i din besiddelse. . 

Al forskning indikerer tydeligt, at din kørestol skal passe dig perfekt for at undgå følgeskader 
over tid - særligt i den øverste del af kroppen - som følge af forkerte siddestillinger, når du driver 
kørestolen frem.. 

Med ICON A1 er du altid sikret, at kørestolen passer dig 100%! Ikke kun ved leveringen, men også 
som årene skrider frem. 

AFFJEDRING

ICON A1 er født med en luftaffjedring inde i midten af en hvepsetalje.  

Affjedringen absorberer effektivt alle stød fra forcering af kantstene og / eller trappetrin. Stød 
som ellers vil blive absorberet af din krop og sætte sig som kroniske lænde- og nakkesmerter 
over tid. 

Kombineret med hvepsetaljedesignet, der absorberer alle 
vibrationer fra underlaget, vil ICON A1 hurtigt vise sit værd. 
Du vil opleve, at være mindre udtrættet i løbet af dagen, 
have færre ryg- og nakkesmerter, reduceret spasticitet i 
benene og/eller forbedret blærekontrol.  

Har du én gang prøvet en ICON A1 vil du aldrig mere gå tilbage til din gamle kørestol! 
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HVAD ER EN  ICON?
Den vokser med dig! Den forandrer sig sammen med dig! Den absorberer al den negative energi fra 
underlaget og omdanner den til god energi, der lader dig forblive aktiv hele dagen lang! 
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REDUCERET RISIKO FOR KNOGLEBRUD

Knogleskørhed er frygtet af mange kørestolsbrugere. Som følge af en forholdsvis lav belastning 
af knoglerne, reduceres knoglemassen hurtigere. 
 
Da selv små stød kan forårsage knoglebrud, er det forventeligt, at ICON A1 affjedringen kan 
reducere risikoen for knoglebrud, da den effektivt absorberer stød og bump.

FORANDRER SIG I TAKT MED DIN KROP

Alle kroppe forandrer sig over tid!  Nytilskadekommende rygmarvs-patienter og 
muskelsvindspatienter taber muskelmasse i løbet af årene. 
 
Mennesker med neurodegenerative sygdomme, som f.eks. sclerose, eller ældre mennesker, kan 
ændre kropsholdning hastigt over kort tid. Andre mennesker taber sig eller tager på, som tiden 
går. Børn vokser sig større og har behov for tilpasninger af kørestolen i takt hermed. 
 
ICON A1 kørestolen kan tilpasses til dig, istedet for at du skal tilpasse dig til den. Dermed 
elimineres behovet for uhyppig udskiftning af din kørestol. 

ØGET BLÆREKONTROL

ICON A1 brugere har rapporteret, at de oplever forbedret blærekontrol, efter at de er begyndt at 
bruge ICON A1 kørestolen.
 
ICON A1 absorberer stød og vibrationer fra underlaget, og derved er der færre pludselige 
bevægelser, der forårsager at blæren trækker sig sammen og fører til ufrivillig vandladning. 

REDUCEREDE SMERTER

Mange kørestolsbrugere lider under kroniske smerter fra nakke- og/eller lænderegionen. 
Forskning viser at kørestole med affjedring er effektive til at reducere niveauet af oplevede 
smerter i kroppen. 

ICON A1 brugere rapporter ofte at deres smerter, som de har lidt under i mange år, er blevet 
kraftigt reduceret og i nogle tilfælde endda helt forsvundet, få måneder efter de begyndte at 
bruge en ICON A1 kørestol.

HVORFOR VÆLGE EN ICON?
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QUICK 
RELEASE 
SEAT
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ICON A1 kørestolen er måske den nemmeste kørestol i verden at bringe ind og ud af din bil.
 
Den unikke Sæde Quick-Release funktion (tilbehør) muliggør øjeblikkelig adskillelse af sædet 
fra basen, så du har mindre, mere kompakte og lettere enheder at løfte ind og ud af bilen, hvor 
pladsen er trang.
 
Mindre enheder betyder samtidig, at du kan holde løftene tæt til kroppen og derved undgå 
overbelastning af skuldre, nakke og ryg.  
Quick-Release funktionen er den første af sin slags i verden - det har aldrig været lettere at 
medbringe din kørestol i bilen!

LET AT MEDBRINGE 
I BILEN



FREEDOM TO 
MOVE! 

Vali har en inkomplet paraplegi og lider meget under smerter 
i hendes ryg! 

Med ICON A1 kørestolen har hun fundet, at smerteniveauet er 
blevet reduceret mærkbart, til et niveau hvor hun har genvun-
det sin frihed til at tage rundt og gøre hvad hendes familie og 
venner gør: nyde livet!

Affjedringen har virkelig ændret mit liv! Jeg kan blive ved ilæn-
gere tid og længere distancer før jeg bliver udtrættet.  Og jeg 
har ingen smerter dagen efter, hvilket er vidunderligt!
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SHOOTING 
FOR THE STARS

VERONIKA VADOVICOVA er en slovakisk paralympisk guld-
medalje vinder i skydning med luftgevær, fra legene i Beijing 
2008 og Rio de Janiero i 2016, samt til verdensmesterskab-
erne i 2006 og 2014, samt europamesterskaberne i 2014.

Veronika har valgt en ICON på grund af dens fleksibilitet.

Med ICON kørestolen kan hun let ændre på indstillingerne, 
hvilket er nødvendigt for at konkurrere i forskellige discipliner. 
 
For øget stabilitet har hun brug for, at forhjulsarmene er i en 
anden position, end når hun bruger sin kørestol derhjemme i 
privaten. For nogle discipliner har hun brug for et skydebord, 
hvilket kræver større mellemrum mellem sædet og baghjulene, 
i forhold til hvad hun gerne vil have i sine private stol.

Med ICON kørestolen har jeg været i stand til at reducere mit 
behov for tre forskellige kørestole, til blot én enkelt!



ICON A1 TIL 
VOKSNE
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DET PERFEKTE VALG TIL DIG
Uanset hvor i dit liv du befinder dig, så er ICON A1 det prefekte 
valg!
 
Kørestolen er ligeså unik som du er. Uanset hvor eller hvornår 
du foretager dig noget, så kan ICON A1 tilpasses præcist til dit 
behov. 
 
Alle steder - når som helst!
 
At sidde i en ICON A1 betyder samtidig at du bevarer en aktiv 
livsstil - du bliver mindre udtrættet da vibrationer fra underlag-
et absorberes i affjedringen fremfor i din krop.  
Gennem et langt og aktivt liv vil det betyde en stor forskel for 
dig.  

Vælg en ICON A1 – din krop vil takke dig for det! 



ICON A1 TIL 
BØRN
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ICON A1 ER FANTASTISK TIL BØRN
De mange justeringsmuligheder sikrer dig, at kørestolen altid 
vil passe perfekt til dit barn. Den samme base anvendes til 
både børn og voksne - det er kun siddepladen der skal udskift-
es, i takt med at benene bliver længere.  

Imens barnet skal lære at køre sin kørestol, er det anbefalet at 
camberingen sættes til 14 grader, for at sikre stabilitet. Som 
barnet vokser sig større er der efterfølgende et behov for at re-
ducere cambervinklen for at komme igennem dørene i huset. 
På ICON A1 gøres denne justering på blot få minutter.   

Nakkestøttet, armlæn, ryglænsskal, kropsstøtter, abduktions-
støtte og kropsseler kan alle monteres på ICON A1, så dit barn 
har den optimale siddestilling hele dagen.  

Affjedringen sikrer endvidere, at dit barn sidder som blommen 
i et æg og har optimale betingelser for et rigt liv i sin kørestol. 

ICON A1 er testet i henhold til ISO 10542 standarden og kan 
anvendes under transport i et motorkøretøj, såfremt barnet ve-
jer mindre end 48,5 kg.  
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KOMPATIBEL MED EN LANG 
RÆKKE HJÆLPEMOTORER
ICON A1 er komptatibel med en lang række af hjælpemotorer.

Specifikt er ICON A1 kompatibel med Klaxon Klick sortimentet, Tri-Ride 
sortimentet, Batec sortimentet, Rio Dragon Fly, Stricker Håndcykler, E-move, 
E-drive og Smartdrive.

Listen udvides løbende, så vær ikke bekymret hvis din hjælpemotor ikke er på 
listen. Måske har vi en løsning klar allerede!
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TILBEHØR OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER
SPECIFICATIONS

       MIN MAX
Totallængde inkl. fodstøtte   mm. 740 880
Totalbredde     mm. 450 740
Totalhøjde     mm. 625 1040
Reduceret længde (uden baghjul)   mm. 565 805
Reduceret bredde (uden baghjul)   mm. 330 510
Reduceret højde (uden baghjul)   mm. 310 470
Totalvægt     kg. 11 11,5
Vægt på den tungeste del (uden hjul)  kg. 8 8,5
Vægt Front Wing modulet    kg. 2,10 2,10
Vægt på Sæde/rygmodulet   kg. 5,3 6,2
Vægt på basemodulet    kg. 2,6 2,6
Venderadius     mm. 780 1100
Statisk stabilitet nedad    • 15 15
Statisk stabilitet opad    • 4 6
Statisk stabilitet opad med anti tip   • 10 10
Statisk stabilitet sideværts    • 14 14
Maks hældning med bremser   • N/A 7
Dynamisk stabilitet opad    • N/A N/A
Klatreevner     mm. N/A N/A
Sædevinkel     • -5 10
Effektiv sædedybde    mm. 300 450
Effektiv sædebredde    mm. 270 490
Sædehøjde forrest    mm. 390 580
Sædehøjde bagerst    mm. 340 480
Rygvinkel     • 65 110
Ryghøjde     mm. 370 370
Afstand fra fodstøtte til sæde   mm. 250 550
Vinkel fra ben til sæde    • 60 130

*ICON er et Klasse 1 Medicinsk Udstyr (2007/47/EU)
*TÜV godkendt I henhold til EN12183:2014 standarden for manuelle kørestole
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