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Wat & Waarom

Manuele mobiliteit
Productoptimalisering en -uitbreiding:
Zijkant Roxx

Wat:
1. Productoptimalisering: opnameblokje Roxx zijkant.
2. Nieuwe optie op de Roxx: verlengde zijkant.

Wanneer: 
Per 1 januari 2016.

Waarom:
1.  De uitneembaarheid en stabiliteit is geoptimaliseerd. 

De uitneembare armlegger wordt standaard 
vastgezet, waardoor de stabiliteit van de armlegger 
toeneemt. De armlegger kan eenvoudig weer 
uitneembaar gemaakt worden door het uitdraaien 
van 1 boutje.

  Voor de opklapbare armlegger geldt dat deze 
optioneel vastgezet kan worden, deze zal standaard 
opklapbaar blijven.

2.  Kleding kan niet meer tegen de band aankomen, 
benen worden zijwaarts ondersteund.

2.  Extra zijschildje dat optioneel aan de voorzijde van het zijkantje gemon-
teerd kan worden.

Hoe:
1.  Aanpassing van het opnameblokje met een extra fixeermogelijkheid.

Optie: Contour zitting op Mixx

Wat:
Uitbreiding van zitondersteuningsmogelijkheden op de 
Mixx d.m.v. Contour zitting als extra optie.

Wanneer: 
Per 1 januari 2016.

Waarom: 
Om de doelgroep van de Mixx een bredere keuze qua 
zittingen aan te kunnen bieden en vooral de behoeftes 
van het kunnen gaan verzitten en de gewenste lage 
zithoogte te kunnen bieden is de Contour zitting vanaf 
nu ook kiesbaar als optie op de Mixx.
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Introductie nieuwe gipsbeensteun als optie op de 
Roxx, Canto Nxt, Mixx, Rollit en Plus

Wat:
Productoptimalisering van de gipsbeensteun.

Wanneer: 
Januari 2016.

Waarom: 
Om gebruikers die kortdurend ondersteuning van hun gipsbeen 
nodig hebben, nog beter individueel te kunnen ondersteunen. 
Instelbaarheid is vergroot, vernieuwde vormgeving en 
eenvoudig om te bouwen van links naar rechts en vice versa.

Hoe:
- Eenvoudig in hoek instelbaar.
-  In hoogte instelbaar zodat aansluiting met verschillende 

zittingen mogelijk is.
- Instelbare onderbeenlengte.
-  Gipsbeensteun is naar de zijkant wegzwenkbaar d.m.v. de 

adapter comfort beensteun.
- Materiaal is extra goed te reinigen, o.a. geseald i.p.v. gestikt.
-  Spitsvoetkussentje (zacht korrellatex kussen) ter voorkoming 

van spitsvoet.

Introductie nieuwe amputatiebeensteun als optie 
op de Roxx, Canto Nxt, Mixx, Rollit en Plus

Wat:
Productoptimalisering van de amputatiebeensteun.

Wanneer: 
Coming soon!

Waarom: 
Om gebruikers nog betere ondersteuning en drukverdeling te 
bieden. Instelbaarheid is vergroot, vernieuwde vormgeving en 
eenvoudig om te bouwen van links naar rechts en vice versa..

Hoe:
- Eenvoudig in hoek instelbaar.
-  In hoogte instelbaar zodat aansluiting met verschillende 

zittingen mogelijk is.
- De amputatiesteun is verkrijgbaar in korte en lange uitvoering.
-  Amputatiesteun is naar de zijkant wegzwenkbaar d.m.v. de 

adapter comfort beensteun.
-  Amputatiesteun is gemaakt van hetzelfde materiaal als de 

Kelvin zitelementen (korrel-latex vulling) voor een goede 
drukverdeling en stabiliteit.
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Optie: Bijrem op Match Duwwagen

Wat:
Nieuwe optie op de Match Duwwagen.

Wanneer: 
Coming soon!

Waarom: 
Zodat je de Match bij kunt remmen als je een helling afloopt en hierdoor 
meer controle over de stoel houdt.

Hoe:
Twee extra knijpers op de duwhandvatten van de Match, duidelijk herkenbaar 
door de nieuwe knijperindicatie die aangeeft welke hendel waarvoor bedoeld is.

Product optimalisering



Herkenbaarheid verstelhendel zijwangen 
Tracix & Invito rugleuning

Wat:
Verstelhendel zijwangen in herkenbaar groen.

Wanneer: 
Per januari 2016.

Waarom: 
Om de verstelhendel van de zijwangen beter zichtbaar en vindbaar te 
maken is deze vanaf januari groen gecoat.

UPDATE

Optie: Standaard (onbedrukte) 
spaakbeschermers
• Rollit:
  Standaard spaakbeschermers nu ook kiesbaar op de 

Rollit.

Langere levertijd:
 - Traagschuimzitting ZD 56cm Roxx (alle ZB)
 - Comform Xtra/Comfit rug Plus
Vanaf heden 14 werkdagen levertijd.
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Uit assortiment
• Roxx:
 Oude Roxx Zelfrijder & Trippel (Roxx – The Original)
 -  Los leverbare onderdelen per 1 januari 2016: zo lang de voorraad strekt.
 -  Los leverbare onderdelen per 1 juli 2016: uit assortiment.
 -  Uitgezonderd: de kunststof zijschildjes en het zittingbeslag.

• Plus Duwwagen

• Amara
 Los leverbare onderdelen Amara

• Rollatorhouder op Primo, Mezzo en Solo
 Per 1 januari 2016 vervalt de rollatorhouder als optie op de Primo, Mezzo 

en Solo.

• Per 1 januari 2016 niet meer kiesbaar als optie op stoelen. 
 -  Spanbandenrugleuning Roxx
 -  Contour Gel zitting
 -  Bohr rugleuning
 -  Geprofileerde rugleuning
Als los onderdeel leverbaar zo lang de voorraad strekt.


