
Kelvin rullstol 
Kelvin Aura rullstol med hjälpmotor | Bendix rygg

-	Stabilitet	och	flexibilitet	på	en	gång
-	Högt	återanvändningsvärde
-	Möjlighet	till	individuell	anpassning
-	Ökad	livskvalitet
-	Ökad	säkerhet

Rekommenderas till personer med:

-	Smärtproblematik
-	Nedsatt	rörelseförmåga
-	Hjärnskada
-	Neurologiska	sjukdomar
-	Muskelsjukdomar
-	Okontrollerade	rörelser	som	Parkinson	
och	Huntington

-	Demens



Se Kelvin rullstols specifikationer  
från sidan 6-8

Många	personer	spenderar	nästan	24	timmar	om	dygnet	i	sängen	eftersom	det	är	omöjligt	att	ta		

med	dem	någon	annanstans	eller	det	är	omöjligt	för	dem	att	hitta	tröst	i	andra	ställningar	än	liggande.	

Kelvin	rullstol	kan	användas	i	hemmiljön,	inom	boenden,	sjukvården	och	hospicevården	för	personer	

som	är	väldigt	begränsade	i	deras	dagliga	liv.

Konstruktion
Kelvin rullstol är uppbyggd av kuddar fyllda med latex och 

polystyren kulor. Justeringsalternativ i höft, knä och fotled, 

kombinerat med stolens 45-lutning, gör det enkelt att anpassa 

stolen till individens behov. Trots deformiteter, kontrakturer och 

smärta för att uppnå optimalt stöd från ”topp till tå”.

Rullstolens kuddar är utformad så att brukarens armar stöds 

framför bröstet, vilket skapar lugn, ro och hög komfort.

Ökad livskvalitet
Kelvin rullstol bidrar till att ge större grad av flexibilitet och 

livskvalitet, och hjälper till att upprätthålla sociala relationer.

Flexibelt modulärt system
Det kompletta Kelvin-systemet består av moduler, där alla 

komponenter är samordnade för att passar ihop utan störande 

sömmar. Till sitsen, med det integrerade underbensstödet, kan 

fästas ytterligare moduler. Dessutom är det möjligt att välja en 

abduktionskudde, swing-away fotstöd, höjdreglerbara armstöd 

och bord, samt flera storlekar och typer av nackstöd. Utbudet 

av tillbehör kan monteras och anpassas vid behov utan svårig-

heter till den enskilda personen.

Det är lätt att återanvända Kelvin rullstolen, då stolens stora 

utbud av tillbehör och flexibilitet gör det enkelt att anpassa 

stolen för en annan person. Detta kan göras i samarbete med 

leverantörens erfarna konsulter. 

Kelvin rullstol 
Ger stöd, lugn och stimulans. Den enkla lösningen när standarden inte är tillräckligt.

-	Mer	stimuli
-	Större	aktivitet
-	Mer	livskvalitet
-	Mindre	grad	av	isolering
-	Mer	säkerhet
-	Mer	lugn
-	Mindre	smärta
-	Lätt	att	återanvända

125	kg
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Enkel manövrering med vippkontakt.

Framåt: tryck vippkontakten nedåt.
Bakåt: tryck vippkontakten uppåt.

Kelvin Aura med hjälpmotor

Maximal säker stigning 7° 

Maximal hastighet 6 km/h

Typ batteri Li-ion, 36 V

Batterikapacitet 11,6 Ah

Vikt batteriet 3 kg

Uppladdningstid 6 timmar till max uppladdning

Räckvidd 18 km*

Laddarens ingående spänning 100 – 240 V 50/60 Hz

Laddarens utgående spänning 24 V DC/2,35 A

Temperaturområde för drift -5 °C til +45 °C

Temperaturområde vid laddning +10 °C til +40 °C

Temperaturområde vid lagring över tid -10 °C til +60 °C**

Kelvin	rullstol	med	integrerad	hjälpmotor	har	samma	vändradie	som	den	manuella	stolen	vilket	gör	

det	enklare	för	vårdpersonalen	att	köra	stolen.

Kelvin Aura rullstol med hjälpmotor
För brukare där utomhusaktivitet är högt prioriterat

-	Hjälpmotor
-	Ökad	motivation
-	Större	aktivitet
-	Högre	livskvalitet
-	Mindre	grad	av	isolering
-	Mer	trygghet
-	Mer	ro
-	Mindre	smärtor
-	Lätt	att	återanvända

Rekommenderas:

-	I	hemmet
-	På	boenden
-	I	sjukvården
-	På	hospice
-	Till	personer	med	stor	funktions-
begränsning

-	Till	personer	som	prioriterar	att	
vara	utomhus	

Kelvin Aura rullstol med
integrerad hjälpmotor
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Elise Hovgaard blev en helt ”ny kvinna” 
Varje	Kelvin	rullstol	berättar	en	historia

Elise	är	född	den	16	augusti	1950,	är	61	år	och	bor	på	

Boendet	Rødbo	i	Ballerup	som	ligger	strax	utanför	

Köpenhamn.

I	maj	månad	1990	fick	Elise	konstaterat	muskelsjuk-

dom,	och	1	år	senare	fick	hon	sin	första	rullstol.	Hennes	

funktionhinder	har	under	många	år	inneburit	att	hon	

inte	kunnat	delta	i	olika	aktiviteter	på	grund	av	svåra	

smärtor.	Smärtorna	gör	att	hon	maximalt	kan	sitta	i	2-3	

timmar	dagligen.	Smärtan	försämrades	under	åren	till	

sådan	styrka	att	Elsie	till	sist	hade	svårt	att	lämna	sin	

säng.

I	början	av	2011	fick	Elise	beviljat	en	Kelvin	rullstol,	som	

haft	en	oerhört	positiv	inverkan	på	hennes	liv,	och	inte	

minst	smärtan.	Elise	har	fått	energin	tillbaka	och	har	nu	

möjlighet	att	vara	uppe	6-7	timmar	dagligen.	Tid	som	

haft	positiv	inverkan	på	de	urinvägsinfektioner	som	hon	

tidigare	haft	problem	med	men	idag	är	nästan	helt	fri	

ifrån.

Till stor stor glädje för Elise, kunde hon i sommaren 2011 

för första gången på 8 år åka på semester. En semes-

ter där hon kunde njuta av solbad och sitta i sin Kelvin 

rullstol upp till 12-14 timmar dagligen. Kelvin rullstolen 

ger Elise möjligheten att njuta av semestern. Sommaren 

2012 ska hon tillbringa på Jylland.

Kelvin rullstolen har också bidragit till att Elise nu har 

blivit medlem av en “Tøsegruppe”. En grupp bestående 

av 10 kvinnor där alla är rullstolsburna. De träffas 1 timme 

i månaden för att tillsammans åka på utflykt och besöka 

utställningar.

Historien är författad av Elise den 23 februari 2012 och 

publiceras med tillstånd från Elise.

Vårdpersonalen	på	boendet	i	Rødbo	och	andra	kontaktpersoner		
till	Elise	meddelar	med	ett	leende	på	läpparna:

”Vi	har	en	helt	ny	kvinna	efter	att	Elise	fick	sin	Kelvin	rullstol!”	
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Elise är mycket tacksam för sin Kelvin
rullstol som har gett henne lust och

många nya möjligheter.
Hon kallar sin Kelvin rullstol

för sin Soffacykel”.
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Kelvin rullstol 
Sitsens uppbyggnad - kuddarna numrering

Kudd nr Kuddens beskrivning

1 Kelvin huvudstöd

2 Ryggstödsförlängare

3 - 8 Ryggkuddar

10 Platt sittkudde

11 Sits med abduktionsstöd

12 - 13 Ben/underbenskuddar

14 - 15 Sidokudde

16 - 17 Lår sidokuddar

18 - 19 Underben sidokuddar

20 - 21 Flex arm understöd

22 Fot understödskudde

23 - 24 Hårda armstöd med kuddar

28 - 29 Benstöd sida

30 - 31 Benkudde, posterior

32 - 33 Fotkudde

Rygg

Sitsen

Fotstöd

Nr. 12-13-18-19-22
Helt fotstöd (Standard) 

Nr. 30-31-32-33
Delad fotplatta

5 - Ryggkudde

3 - Ryggkudde

6 - Ryggkudde

7 - Ryggkudde

10 - Platt sittkudde

11 - Sits med
abduktionskloss

30  
Benstödkudde

posterior,
höger

32 - Fotkudde,
höger

22 - Fot understödskudde

13 - Ben/
underbenskudde

12 - Ben/
underbenskudde

31  
Benstödkudde

posterior,
vänster

33 - Fotkudde,
vänster

17
 - L

å
r - sid

o
k
u

d
d

e
 

v
ä
n

ste
r

15
 - S

id
o

k
u

d
d

e
 v

ä
n

ste
r

20
 -

 F
le

x
 a

rm
 u

n
d

e
rs

tö
d
, h

ög
er

21 - F
lex arm

 u
n
d

e
rstö

d
, v

ä
n
ster

14
 -

 S
id

o
k
u

d
d

e
 h

ö
g

e
r

19
 - U

n
d

e
rb

e
n

sid
o

k
u

d
d

e
, v

ä
n

ste
r

18
 -

 U
n

d
e
rb

e
n

si
d

o
k
u

d
d

e
, h

ö
g

e
r

16
 -

 L
å
r 

- 
si

d
o

k
u

d
d

a
r

h
ö

g
e
r

h
ö
g
er

 a
rm

st
ö
d vän

ster arm
stö

d

4 - Ryggkudde

6



Model Sitsbredd  
cm

Sittdjup 
 cm

Total bredd  
cm

Ryggstödshöjd  
cm Art. nummer

Kelvin S 40
34-40 40 63 55

0300-140-000

Kelvin Aura med hjälpmotor S 40 0301-140-000

Kelvin S 48
34-40 48

63
55

0300-148-000

Kelvin Aura med hjälpmotor S 48 0301-148-000

Kelvin M 40
40-46 40 63 55

0300-240-000

Kelvin Aura med hjälpmotor M 40 0301-240-000

Kelvin M 48
40-46 48 63 55

0300-248-000

Kelvin Aura med hjälpmotor M 48 0301-248-000

Kelvin M 56
40-46 56 63 55

0300-256-000

Kelvin Aura med hjälpmotor M 56 0301-256-000

Kelvin L 48
46-50 48 68 55

0300-348-000

Kelvin Aura med hjälpmotor L 48 0301-348-000

Kelvin L 56
46-50 56 68 55

0300-356-000

Kelvin Aura med hjälpmotor L 56 0301-356-000

Tillbehör Art. nummer

Nackstöd Edison, multijusterbar 0300-999-043

Nackstöd standard S 0300-999-040

Nackstöd standard M 0300-999-041

Nackstöd standard L 0300-999-042

Överdrag nackstöd standard S 0300-999-030

Överdrag nackstöd standard M 0300-999-031

Överdrag nackstöd standard L 0300-999-032

Överdrag nackstöd Edison 0300-999-033

Flexarm höger 0300-999-051H

Flexarm vänster 0300-999-051V

Flexarm med tyngd höger 0300-999-055H

Flexarm med tyngd vänster 0300-999-055V

Armstöd höjdinställbart höger 0300-999-062H

Armstöd höjdinställbart vänster 0300-999-062V

Benstöd inställbart standard sits S.
Kom ihåg monteringssats!

0300-999-070

Benstöd inställbart standard sits M.
Kom ihåg monteringssats!

0300-999-071

Benstöd inställbart standard sits L.
Kom ihåg monteringssats!

0300-999-072

Tillbehör Art. nummer

Fotstöd tvådelat för sits S 0300-999-076

Fotstöd tvådelat för sits M 0300-999-077

Fotstöd tvådelat för sits L 0300-999-078

Regnskydd storlek S 0300-999-036

Regnskydd storlek M 0300-999-037

Regnskydd storlek L 0300-999-038

Stretchöverdrag One Size 0300-999-017

Stretchöverdrag standard L56 0300-999-018

Stretchöverdrag standard till flexarm/styck 0300-999-020

Comfort överdrag S40 0300-999-023

Comfort överdrag S48 0300-999-024

Comfort överdrag M40 0300-999-025

Comfort överdrag M48 0300-999-026

Comfort överdrag M56 0300-999-027

Comfort överdrag L48 0300-999-028

Comfort överdrag L56 0300-999-029

Bord universal 0100-099-001

Benförlängare modul 0300-999-260

Kelvin rullstol 
Specifikationer

Kelvin rullstol

Brukarvikt max. 125 kg

Vikt Ca. 47 kg

Sitslutning, ”tilt” 0 - 45°

Nackstöd Ja, flera modeller

Fotstöd Ja, flera modeller

Hjälpmotor kan eftermonteras Ja

Inställbara körhandtag Ja

Inställbar i höft, knä och fotled Ja

Andnings- och tvättbart överdrag Ja

Stativ Lackerad aluminium

Hjul Massiva

Kuddvar material PU 

Fyllnad kuddar Latex med Krøyer kulor

Rekommenderas till personer med:

-	Smärtproblematik
-	Nedsatt	rörelseförmåga
-	Hjärnskada
-	Neurologiska	sjukdomar
-	Muskelsjukdomar
-	Okontrollerade	rörelser	som	Parkinson	
och	Huntington

-	Demens
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Bord 45° tilt funktion

Standard överdrag Fotstöd tvådelat

Kelvin rullstol Lätt	att	återanvända	
–	alla	delar	är	utbytbara.
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Bendix	ryggen	är	användbar	för	många	olika	personer	och	är	särskilt	lämplig	för	personer	med	halvsi-

des	förlamning,	muskelsjukdomar,	Huntingtons	sjukdom	med	bevarad	gå	och	stå	förmåga	och	allvarligt	

sjuka	personer	där	få	och	små	rörelser	kan	ge	smärta.

Bendix ryggen är byggd enligt samma principer som Kelvin 

rullstolen. Det innebär att det finns möjlighet att ge extra sup-

port anpassat till personen, samtidigt som det finns plats för 

kyfos, scolios och andra funktionshinder. Bendix ryggen ökar 

säkerheten och ger sensorisk stimulans.

Bendix ryggen är ett all round ryggstöd som förutom i Kelvin 

rullstolen kan monteras på andra komfortrullstolar och rullsto-

lar.

Bendix ryggen är försedd med fem kuddar i ryggen, som alla 

kan anpassas individuellt och två kuddar på varje sidostöd, 

som även kan anpassas individuellt. Detta möjliggör en exakt 

och individuell anpassning för optimal lindring av utsatta 

områden, samtidigt som stöd och stabilitet blir blir så bra som 

möjligt.

Justeringar kan göras regelbundet och ryggstödet kan enkelt 

återanvändas av en annan person. Stor del av justeringar kan 

göras med personen i stolen, vilket dels förenklar anpssningen 

med färre överförflyttningar, dels blir anpassningen lättare att 

göra mer exakt.

Bendix-ryggen finns i fyra storlekar, XS, S, M, L.

Bendix rygg
Ett ”all round” ryggstöd. Kan monteras på flertalet vanligt förekommande rullstolar.

-	Individuell	anpassning	som	ger	maximal		
avlastning	för	utsatta	områden.

-	Möjligt	att	löpande	justera	anpassningen.
-	Lätt	att	återanvända.
-	Ger	trygghet	och	sensorisk	stimulans.
-	Flex	arm	från	Kelvin	rullstolen	kan	monteras.
-	Kelvin	nackstöd	kan	monteras.

Bendix rygg

Flexarm Ja

Nackstöd Ja, flera typer

Andnings- och tvättbart överdrag Ja

Kuddvar material PU

Fyllning kuddar Latex med polystyrenkulor

Modell Ryggbredd 
invändigt cm

Passar till  
sitsbredd cm Art. nummer

Bendix ryg str. XS 30 37 0302-999-001

Bendix ryg str. S 35 42 0302-999-002

Bendix ryg str. M 40 47 0302-999-003

Bendix ryg str. L 45 52 0302-999-004

Tillbehör

Överdrag till Bendix rygg stl. XS 0302-999-011

Överdrag till Bendix rygg stl. S 0302-999-012

Överdrag till Bendix rygg stl. M 0302-999-013

Överdrag till Bendix rygg stl. L 0302-999-014

Rekommenderas till personer med

-	Parkinson	med	gå/stå	förmåga.
-	Halvsides	förlamning.
-	Allvarlig	sjukdom	med	nedsatt	stå/gå	förmåga.
-	Huntingtons	med	gå/stå	förmåga
-	Muskelsjukdomar.
-	Gikt.
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Kontakta oss om du vill prova
en Kelvin rullstol. URIFORM deltar gärna

vid anpassningar och utprovningar
tillsammans med personer och vårdpersonal.

Ring på 08-7029774 eller maila
tumle@uriform.se
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URIFORM AB

Postflygsgatan 8B

128 30 Skarpnäck

Telefon 08-702 97 74

tumle@uriform.se

www.tumle.uriform.se


