Permobil

Explorer Mini

Maximera tidig
inlärning
Explorer Mini är en eldriven mobilitetslösning som
främjar utvecklingen hos barn med funktionsnedsättningar genom att i tidig ålder möjliggöra
självinitierande rörelser.

Större självständighet
Med Explorer Mini kan små barn bli mer självständiga
genom att utforska. Den genomtänkta konstruktionen och det
tilltalande utseendet främjar självinitierade rörelser hos barnet.
Dessutom kan storleken anpassas allteftersom barnet växer.

Motorisk utveckling

Den mittmonterade joysticken stimulerar
användningen av båda armarna

Den intuitiva konstruktionen ger det stöd som behövs för att
främja barnets motoriska utveckling och posturala kontroll.

Stadig upprätt kroppsställning
Explorer Mini är ett ergonomiskt hjälpmedel med flera
lastbärande ytor som stimulerar en stadig, säker och
upprätt kroppsställning.

Utforska världen
Från den här säkra plattformen kan barnet börja interagera
med sin närmiljö i hemmet och sedan gå vidare och utforska
världen utanför.
Explorer Mini är lätt och enkel att transportera. Därmed kan
den tas med överallt så att barnet kan utforska och lära sig
i många olika miljöer.

Mobilitet i tid

6 mån.

9 mån.

12 mån. 18 mån.

Explorer Mini kan
introduceras redan vid
12 månaders ålder

2 år

2,5 år

3 år

Genomsnittlig ålder då
eldrivna rörlighetshjälpmedel
för barn rekommenderas idag

Det inbyggda bordet och ryggstödet ger
stabilitet och främjar rörelsefrihet

OCEAN

Åldersspann

12–36 månader

Användarens maxvikt

16 kg

Användarens maxlängd

100 cm

Maxfart

2,3 km/h

Körsträcka

5,4 km*

Hindertagningsförmåga (med uppgång) 25 mm
Basbredd

490 mm

Baslängd

635 mm

Markfrigång

25 mm

Körelektronik

nVR2

Batterityp

12 Volt–5Ah AGM (2)

Höjd sits till golv

307–550 mm

Stolens totalhöjd

730–930 mm

Stolens vikt (inklusive batterier)

24 kg

Lekfulla teman

Explorer Mini Specifikationer

JUNGLE

Justerbar höjd

Justerbar och löstagbar
sadelsits

Stadig plattform med
halkskydd.

Måtten är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.
*Den faktiska körsträckan varierar beroende på körförhållanden och batteristatus.
Observera att Explorer Mini är en medicinteknisk produkt som kräver förskrivning.

Sitsen ställs in i önskad höjd så
att barnet får en alltmer stående
ställning i takt med sin utveckling.

Nu när Sylvia har använt
Explorer Mini ett par veckor
ser vi verkligen hur hon
strävar efter självständighet.
Hon vill bara göra saker
på egen hand nu.
– Mike, Sylvias pappa
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