
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

HERCULES PRIME

- Opptil 80 kg
- 130 - 180 cm

- Sammenleggbart
- Vokser med bruker
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2 Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

Hercules Prime - med helt nye funksjoner!

”Det trengs en solid løsning for barn, unge og voksne med 
fysiske og nevrologiske funksjonshemminger – slik at de 
alltid er trygge i bilen.

Som et modulært posisjoneringsete som vokser med 
brukeren, tilbyr det de kjente funksjonene til et bilsete og 
kan tilpasses individuelt med et stort utvalg tilbehør som 
vokser med brukeren. Når det trengs mer støtte til hodet og 
overkroppen, vil et enkelt beltesystem i bilen ikke være nok.

For en god og sikker sittestilling på hver reise.”

Hercules Prime

RYGGHØYDE
Med høydejusteringen av 
ryggstøtten med 13 cm, kan 
man tilpasse bilstolen etter 
brukerens vekst når som 
helst. Hodet er støttet i en 
optimal posisjon.

Det store utvalget av tilbehør
som vokser med brukeren 
gjør at bilstolen kan brukes i 
lang tid.

SKULDERBREDDE
Smale og brede brukere med 
en skulderbredde på 42 til 51 
cm sitter med god støtte til 
enhver tid.

Skulderstøttene (tilbehør) 
vokser med brukeren og 
er individuelt justerbar 
for hver side.
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Belteføring

Trekk

5-Punktssele

Beltespenne

Setedybde

Setepute

Ryggvinkel

Ryggvinkel

Skulderbredde

Hodestøttepute

Sidestøtter

3-punkts 
sikkerhetsbelte til
kjøretøyet kan 
brukes enten på 
høyre eller venstre side, 
bilsetet kan festes 
raskt og enkelt.

Mykt trekk for komfortabel sitting og 
det pustende trekket kan tas helt av og 
vaskes på 40°C.

Myke skulderputer gir ekstra
støtte og en god sittestilling
under turen – riktig stropp-
lengde justeres raskt på de 
to spennene.

Trinnløs justerbar med 6 cm, 
individuell tilpasning til
brukerens vekst.

Tilbyr en bred sitteflate (38 cm) 
for større brukere og gjør det 
lettere å komme inn og ut av 
setet. 

Kan justeres uten 
verktøy med to raske 
trinn – justeres ved 
bruk av den røde 
quick-release spaken.

Justeres slik at setet 
tilpasses brukeren og
setet kan brukes i lang
tid.

Kan justeres individuelt 
med skulderstøtter 
(tilbehør).

For bedre sittekomfort 
og en behagelig, myk 
støtte for hodet.

Støtte for overkroppen som et individuelt 
justerbart tilbehør. Ytterligere tilbehør
som vokser med brukeren er tilgjengelig 
for å støtte og posisjonere overkroppen.

Reduserer trykket på
beltespennen på mage- 
og skrittområdet, og skjuler 
beltespennen.

Skulderstropper kan separat
klikkes inn på quick-release 
festet, som betyr enklere
fastspenning.

Skrittpolstring



TilbehørTilbehør

Funksjonelle baserFunksjonelle baser

SvingfunksjonSvingfunksjon TiltfunksjonTiltfunksjon
Letter overføringen til 
bilsetet og kan dreies 
til venstre eller høyre

Tillater setetilting i 
flere trinn for en 
avslappet hvile-
posisjon under kjøring.

For å kunne
takle overføringen 
er dreiefunksjonen 
en stor lettelse for 
ryggen til pleier 
eller foresatt. 
Rotasjonen kan 
endres fra
venstre til høyre.

Trekkspaken er 
bevisst montert på
baksiden for å 
forhindre at man 
kommer borti den 
mens man kjører.

I tilfeller av svak
overkropp og 
hodekontroll, er 
den justerbare 
”tilt-in-space”
-funksjonen en 
viktig støtte for å 
forhindre tipping
framover. Brukeren
sitter i en avslappet 
hvileposisjon og 
trenger derfor ikke 
å sitte anspent. 
Ønsket vinkel kan 
justeres etter 
behov.
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God sitteposisjonGod sitteposisjon

Sidestøtter småSidestøtter små
(fast)(fast)

SkulderstøtteSkulderstøtte AbduksjonAbduksjon

Sidestøtter småSidestøtter små
(utsvingbare)(utsvingbare)

Sidestøtter stor Sidestøtter stor 
(fast)(fast)

Sidestøtter storSidestøtter stor
(utsvingbare)(utsvingbare)

BenstøtterBenstøtter
(høyre og venstre)(høyre og venstre)

Gir fast lateral støtte 
og støtter overkroppen.

For støtte av skulder-
området i bredden.

Forbedrer benføringen
og hindrer bena fra å 
krysse over.

Gir fast lateral støtte 
og støtter overkroppen.
Utsvingbare sidestøtter 
for lettere overføring. 

Gir en stabil lateral 
støtte for overkroppen.

Gir en stabil lateral 
støtte for overkroppen.
Utsvingbare sidestøtter 
for lettere overføring. 

Støtter en stabil sittestilling 
og gir også nødvendig støtte 
for lårene.
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HodestøtteHodestøtte

Seatfix (bak setet)Seatfix (bak setet) StabiliseringsbueStabiliseringsbue StabiliseringsstangStabiliseringsstang

FotstøtteFotstøtte
(oppfellbar)(oppfellbar)

Belteføring Belteføring 
(topp)(topp)For god posisjonering 

av hode.

Holder setet sikkert 
på plass under reisen,
selv uten bruker i 
setet.

Sørger for at setet 
holdes sikkert på 
plass når Isofix ikke 
er tilgjengelig.

Garanterer stabilitet
på setet ved fotområdet.

Gir god understøtte 
for føttene.
(høyde- og vinkeljusterbar)

Som en praktisk
mulighet for å bruke 
3-punkts sikkerhets-
belte enten på høyre 
eller venstre side.

Sikker støtte for hode og føtterSikker støtte for hode og føtter

Stabilitet for Hercules PrimeStabilitet for Hercules Prime

KrasjtestetKrasjtestet
I samsvar med
ECE R 44/04

Spesielt når du 
bruker sving- og 
tiltfunksjon, er 
bilsetet utsatt for 
ytterligere
belastning ved 
daglig bruk. 
Nyttig tilbehør
skal brukes til å 
stabilisere
bilsetet i bilen – 
for bedre hånd-
tering og sikkerhet
for brukere og 
omsorgspersoner.
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BrystklipsBrystklips BeskyttelsesmatteBeskyttelsesmattePute for Pute for 
funksjonsbasefunksjonsbase

Kun: 52 x 21 x 73 cm

Forhindrer farlig 
vridning av stroppene 
og sørger for at
stroppene holder seg 
på plass.

Beskytter bilens sete 
og har 3 praktiske 
lommer til små 
gjenstander foran.

For komplett oversikt 
over tilbehør, se 
nettside:
www.thomashilfen.com

Sikrer maksimal
kontaktflate mellom
kjøretøysete og 
bilsetebasen.

Hercules Prime kan raskt foldes sammen 
til en liten, hendig størrelse i noen få enkle 
trinn. 

Dette forenkler ikke bare monteringen i 
kjøretøyet, bilsetet kan også enkelt 
transporteres inn i små biler og kan stues 
bort for å spare plass.

Juster bilsetet når det plasseres i kjøretøyet.

I maksimal rygghøyde skal det være en 
avstand på minst 5 cm mellom toppen av 
hodet og taket på kjøretøyet for å sikre at 
høye brukere fortsatt kan sitte komfortabelt.

Trygghet for bruker og kjøretøyTrygghet for bruker og kjøretøy

Stort blir lite og praktiskStort blir lite og praktisk HverdagsbrukHverdagsbruk
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Alltid anbefalt for
Alle med diagnoser som inkluderer 
begrenset bevegelseskontroll

Teknisk data Teknisk data Hercules PrimeHercules Prime

Setedybde 40-46 cm
Setebredde 38 cm
Rygghøyde (innside) 67-80 cm
Bredde bak (sete) 45 cm
Skulderhøyde 42-64 cm
Skulderbredde

Høyde på laterale sidestøtter (øvre kant)

Maks. overordnede dimensjoner (bxhxd)

Vekt sete (basis modell)

Maks. brukervekt

Sete tilt-in-space (basis modell)
(med tiltet base 100)
(med tiltet base 200)

42-51 cm

26-36 cm

52x88x43 cm

12,3 kg

80 kg

00

00/2,50/50/7,50/100

100/12,50/150/17,50/200

Ryggvinkel (maks.)

Nedre benlengde (med fotstøtte)

Avstand sidestøtter (maks.)

Min. sammenlagte dimensjoner (bxhxd)

Kroppshøyde bruker

1200

17-43 cm

35 cm

52x21x73 cm

130-180 cm

Rygg med integrert høydejustering; sete med integrert setedybdejustering; 
ryggvinkeljustering med hurtigutløser; pustende trekk med flammehemmende 
stoff: hodepute, ryggpute, bekkenpute, setepute; skrittpute; 5-punkts belte med
skulderputer; belteføring for 3-punkts kjøretøybelte (kan brukes på høyre eller 
venstre); forberedt monteringsmuligheter for alt tilbehør; avtagbart trekk, kan 
maskinvaskes opp til 40°C.

Standard funksjoner:
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Hjelpemiddelspesialisten AS 
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70 
firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no


