De Netti III is een multifunctionele rolstoel die voor cliënten enerzijds een zeer goed zitcomfort
biedt en anderzijds voor een zeer precieze positionering zorgt. Door haar compacte opbouw heeft
de Netti III buitengewoon goede rijeigenschappen voor een multifunctionele rolstoel.
De Netti III is leverbaar in de volgende zitbreedten:
35, 40, 43, 45 & 50 centimeter evenals 55 & 60 centimeter genaamd HD (Heavy Duty).
De Netti III is verkrijgbaar in de framekleur zilver.

Zitcomfort:
De Netti III heeft standaard een verstelbare rug,
die een goede ondersteuning van de cliënt mogelijk
maakt. Het voortreffelijkeVital Base kussensysteem
gecombineerd met verscheidene zit- en rugkussens
biedt een uitstekende drukontlasting evenals een
optimale luchtcirculatie.
Het zitkussen, dat uit verscheidene schuimstoftypen is opgebouwd, kan als volwaardig preventief
AD-zitkussen ingezet worden. Hier wordt
standaard een incontinentiehoes bijgeleverd.

De Smartrug biedt een comfortabele zitmogelijkheid en een zeer goede ondersteuning van de
lendenwervelkolom. Mocht verdere ondersteuning van de cliënt nodig zijn, dan kan er een stabiel
(“Stabil”) rugkussen met een stevigere zijwaartse
ondersteuning ingezet worden.

Positionering:
De Netti III heeft een zitdiepte van 39 tot 49
centimeter. Bovendien kunnen de uitschuifbare
stukken van de beensteunen tot 10 centimeter
naar voren getrokken worden, om de kniehoek in
verhouding tot de beensteunen goed in te kunnen
stellen.
De ergonomische beensteunen zijn zo ontwikkeld
dat ze een automatische lengte compensatie
bieden. De in hoogte verstelbare beensteunen zijn
makkelijk te bedienen en kunnen eenvoudig met
één hand afgenomen worden.

Transfer:
De transfer van de cliënt kan ook het verplegend
personeel voordelen opleveren. Dit is door de
combinatie van de schuifzitting en de zitkanteling
van 8º naar voren optimaal te realiseren. De
transfer kan met gemonteerde beensteunen
uitgevoerd worden.
De stoel kan zover naar voren gekanteld worden,
dat de beensteunen op de grond staan en daarmee
dus extra stabiliteit in de stoel brengen. Indien men
wenst kunnen de beensteunen en het zijgedeelte
voor de transfer afgenomen worden.
Flexibiliteit:
Het is mogelijk het zitvlak van de stoel van 8º
naar voren tot 18º naar achteren te kantelen.
Tegelijkertijd kan de rug tot een hoek van 40º
versteld worden. Beide functies kunnen met behulp
van gasdrukveren traploos versteld worden.
De stoel kan zowel met vaste als met hoekverstelbare beensteunen besteld worden. De
in hoogte verstelbare armleuning en de drie
dimensionale verstelmogelijkheid van de hoofdsteun zorgen voor zeer goede adaptatiemogelijkheden.
Transport:
De stoel wordt standaard met QR-assen voor de
voor- en achterwielen geleverd. De stoel kan zeer
eenvoudig zonder gereedschap voor transport uit
elkaar worden genomen.

Netti elektrisch:
De Netti III is zowel met elektrisch verstelbare
beensteunen, een elektrische zitkanteling als met
een elektrische rugleuningverstelling verkrijgbaar.
De batterijen, oplader en kabel zijn geïntegreerd in
de controlebox. De functies worden aangestuurd
door een afstandsbediening. De capaciteit van de
batterijen maakt het mogelijk om elke aanwezige
functie negenendertig maal volledig uit te voeren,
oftewel 55 minuten gebruik aan één stuk. De
batterijen kunnen 1.200 keer opgeladen worden.
De oplaadtijd is 8 uur. Als 30% van de batterij is
verbruikt geeft de batterij een alarmsignal.

