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Newton zitsysteem
Sinds de lancering maken al veel cliënten gebruik van de 
voordelen van het Newton zitsysteem. Met het hoofd in balans, 
rompstabiliteit door individuele ondersteuning van de rugcontour 
en het voorkomen van discomfort, realiseren we met Newton de 
optimale zithouding voor onze gebruikers. Zo heeft de cliënt 
meer energie voor de dagelijkse activiteiten en sociale interactie. 
Newton sluit daarbij volledig aan op een 
functiegerichte indicatiestelling. 

Online configurator
Een belangrijk onderdeel van het Newton 

zitsysteem is de online configurator. Hiermee kom je tot de passende Newton oplossing voor jouw cliënt. Via een 
aantal meerkeuze vragen kom je uit bij de Newton ID, een persoonlijk advies voor de Newton Curve rugleuning 
en Newton Contour zitting en instelling van het Newton zitsysteem. De configurator wordt dagelijks door veel 
indiceerders gebruikt, het is een zinvolle hulp tijdens het keuzeproces! De online configurator vind je hier.

Assortimentswijzigingen per 1 januari 2020
Door constante innovatie verandert ons assortiment regelmatig. Op de volgende pagina’s vind je een samenvatting van de 
assortimentswijzigingen van het afgelopen halfjaar. De aangepaste prijslijsten staan achter de login op de website. 
Inloggegevens kwijt? Geen probleem, wij verstrekken ze graag opnieuw! Neem contact met ons op via +31 (0)314 - 328 000.

Newton op Leon en Morgan
Sinds half september zijn ook de Leon en Morgan bij 
herverstrekking voorzien van het Newton zitsysteem. Daarmee 
wordt het Newton zitsysteem nu altijd toegepast op de Roxx, 
Leon en Morgan. De Canto Nxt wordt vooralsnog alleen bij 
nieuwlevering voorzien van Newton.

LEON vr
s NEWTON MORGAN vr
s NEWTON
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Afneembare stretchrubber hoes
Voor een optimale hygiënische bescherming van de Newton 
rugleuning is er vanaf nu een beschermhoes van stretchrubber 
beschikbaar. Deze is ook te gebruiken in een omgeving waarbij 
het bijvoorbeeld niet gewenst is dat medebewoners de 
bedienknoppen op de achterzijde van de Newton rugleuning 
kunnen verstellen. 
De hoes bedekt de rugleuning zowel aan de voorzijde als aan 
de achterzijde en kan aangebracht worden terwijl de rugleuning 
op de rolstoel gemonteerd is.

http://newton.life-mobility.com/newton-configurator
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Voetkussen Kelvin Classic 
Om een stabiele voetondersteuning voor de gebruikers van 
de Kelvin Classic beenondersteuning te kunnen bieden, is het 
voetkussen van deze beenondersteuning aangepast. Door 
het kussen uit een doorlopend compartiment op te bouwen, 
zonder naad in het midden, kan de individuele voetpositie beter 
ondersteund worden. Het aangepaste voetkussen wordt al 
uitgeleverd.

Kelvin abductiekussen
De doorlopende abductie van het Kelvin zitelement voorkomt 
langdurig contact tussen bijvoorbeeld knieën en enkels, met 
drukplekken en verhoogde spierspanning tot gevolg.
De vorm van de doorlopende abductie is geoptimaliseerd:
a.  Hogere abductiesteun, zodat het zgn. scharen van de benen van 

de cliënt voorkomen wordt. De twee compartimenten borgen 
dat de abductiesteun voldoende steun geeft.

b.  De breedte is versmald, zodat de juiste abductie-ondersteuning 
geboden wordt.

c.  Versmalde ondersteuning ter hoogte van de onderbenen, 
waardoor de voeten van de cliënt altijd goed en stabiel in het 
voetkussen vallen en het naar buiten vallen van de voeten 
voorkomen wordt.

In het begin van 2020 wordt het geoptimaliseerde abductiekussen 
geïntroduceerd.

Onderdelenboek 
optimalisatie 
Het betrouwbaar leveren van losse onderdelen is een speerpunt 
binnen de dienstverlening naar onze klanten. Onze Online Spare 
Part Service vormt daarin een belangrijke schakel. Door de vele 
onderdelen is het steeds belangrijker geworden dat het juiste 
onderdeel snel gevonden kan worden. Daarom hebben we recent 
een zoekfunctie toegevoegd. Hiermee kan je specifiek voor 
een bepaald type rolstoel de juiste onderdelen zoeken. Meer 
gebruikersgemak dus! 

Soft-start @Ease
Met de soft-start van de @Ease begeleidersbediening zal het 
accelereren, remmen en tot stilstand komen voor de inzittende 
en de begeleider als vloeiender en minder abrupt worden 
ervaren. Met name cliënten met een beperkte stabiliteit van 
de romp en het hoofd zullen hiervan profiteren. Vanaf begin 
volgend jaar zal de @Ease voorzien zijn van deze nieuwe 
begeleidersbediening. 

KELVIN
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Afstandstop R-Net
Elektrische rolstoelen van Life & Mobility zijn nu uit te rusten  
met een Afstandstop. Deze Afstandstop is bedoeld om  
elektrische rolstoelen op afstand uit te kunnen uitschakelen. 
Dit is handig wanneer een begeleider, onafhankelijk van de 
gebruiker, de elektrische rolstoel wil laten stoppen. Denk  
daarbij bijvoorbeeld aan instructie doeleinden en training. 
De begeleider bedient hiervoor een handzender die i.c.m. 
de ingebouwde ontvanger de stoel kan laten stoppen. 
Wanneer bediend zal de stoel afremmen tot stilstand met 
dezelfde vertraging als een door de gebruiker uitgevoerde 
remvertraging.

Lectus rugondersteuning verbeterd
Om de juiste laterale steun te kunnen bieden met de Lectus 
rugondersteuning is de rugplaat aangepast: de zijvlakken 
hebben een extra buiging gekregen. Door deze aangepaste 
vorm zullen de kussens meer laterale ondersteuning bieden. 
Hierdoor ontstaat er ook meer ruimte voor de romppelotten en 
wordt het eenvoudiger om de juiste ondersteuning te geven.

Aanpassing dijbeensteun en heupsteun Lectus
Voor een juiste positionering van de dijbeensteun kan het 
nodig zijn om de steun boven de zitting te kunnen positioneren. 
Daarom heeft het scharnier van de dijbeen- en heupsteun een 
herontwerp gekregen. Deze nieuwe versie maakt het mogelijk 
om altijd de juiste laterale steun bij het zitkussen te geven. 

Omni 2
Voor het aansturen van speciale voorzieningen op onze 
elektrische rolstoelen gebruiken we het Curtiss-Wright Omni 
systeem. Joysticks, Pico-buttons, kinbesturing en andere 
voorzieningen kunnen zo klant-specifiek worden aangesloten 

en geprogrammeerd. Sinds 
kort hebben we een verbeterde 
versie beschikbaar gemaakt: de 
Omni 2. 
Bij de Omni 2 is ervoor gekozen 
om een fysieke scheiding toe te 
passen tussen het display en het 
invoergedeelte voor de Special 
Input Device (SID). Door deze 
splitsing is het integreren en 
wegwerken van de verschillende 
speciale besturingen nog 
eenvoudiger geworden. Het 
display heeft nu dezelfde look-
and-feel als de R-Net CJSM2.

MID Lectus verlichting
De ophanging van de LED verlichting van de MID Lectus 
is gewijzigd van een starre naar een flexibele ophanging. 
Zodat bij mogelijk contact met een obstakel de verlichting 
en de bekapping hierdoor niet beschadigen. Dit is juist bij 
de MID Lectus relevant, omdat deze elektrische rolstoel met 
middenbesturing zeer geschikt is voor gebruik binnenshuis. 

Elektrische rolstoelen
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Uit het assortiment
Spare parts:
•  Spare parts Axi (de voorloper van de Axi2Go): 

zolang de voorraad strekt
• Zilvergrijze kappen TS120 (Solo 3) en QS4 (Solo 4) 
•  Comfort hoes met inco sleuven t.b.v. Kelvin Comfort 

zitelement 
 
Match: 
• Optie bagagehouder 

MDR update
Een korte MDR update: De invoering van de nieuwe MDR 
wetgeving komt dichterbij! Het wordt steeds duidelijker wat dit 
precies voor iedereen gaat betekenen. De overheid heeft een 
website gemaakt waarin puntsgewijs wordt aangegeven wat er 
per mei 2020 zal gaan veranderen. Check deze link om te kijken of 
er voor u nog wat verandert!

Convenanten uitgebreid
Orthese op EVO Lectus en MID Lectus
Om een veilige productsamenstelling te kunnen waarborgen 
hebben we voor onze rolstoelen convenanten afgesloten met de 
meeste orthesebouwers in Nederland. Binnen het convenant zijn 
afspraken gemaakt over het gebruik van de juiste montageset 
en het delen van informatie bij productwijzigingen. 

Naast de convenanten voor de Match, Morgan en Leon zijn we 
nu ook ver gevorderd om deze af te sluiten voor de MID Lectus 
en de EVO Lectus. Per 1 Januari zijn deze producten als CE 
gemarkeerd en Crash-test safe te bestellen met de volgende 
ortheses: Orthototaal, RZ, Bert Stevens en Supportec. De 
benodigde informatie is te vinden op de prijslijsten.

Binnenkort
Vaste Armlegger Versus
Om de eindgebruiker altijd een correct op maat ingesteld 
zitsysteem te bieden qua zitbreedte is de vaste armlegger van 
Versus aangepast. Deze heeft nu recht doorlopende zijkanten,  
zoals ook bekend van het Canto Nxt frame.

Lectus armleggers
Om ook in hoog belaste gebruikssituaties de juiste arm-
ondersteuning te kunnen bieden, is de kwaliteit van de 
armlegger parallelstang verbeterd. Deze wijziging zal begin 
2020 worden geïntroduceerd.

EVO Lectus MID Lectus

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/medische-hulpmiddelen/nieuwe-wetgeving-medische-hulpmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/medische-hulpmiddelen/nieuwe-wetgeving-medische-hulpmiddelen

