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NXT rugsystemen
Het NXT rugsystemen assortiment bestaat uit

rugschalen van aluminium of carbon. Daarnaast is het

verschillende modellen voor diverse ondersteunings-

NXT Armadillo model verkrijgbaar, een multi-instelbaar

oplossingen, zoals thoracale, lumbale en

rugsysteem. De NXT rugsystemen worden standaard

bekkenondersteuning.

geleverd met het ‘’Quickfi t’’ bevestigingssysteem dat
vooral bedoeld is voor actieve rolstoelen.

Alle modellen zijn uitgevoerd in twee verschillende
contouren voor laterale ondersteuning, een standaard

Voor de meest voorkomende rolstoelen

contour van 8 cm (AC) en een diep contour dat

op de Nederlandse markt zijn standaard

instelbaar is van 14 tot en met 18 cm (PC).

bevestigingssystemen ontwikkeld.

Tevens zijn alle modellen te complementeren met
optionele ondersteuningspelotten en verkrijgbaar met

Hoewel aan deze brochure de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

kenmerken
stabiliteit, symmetrie & schouder vrijheid
De NXT rugsystemen bieden een uitstekende ondersteuning en
comfort maar ook bewegingsvrijheid. Dit komt door de uitsnede voor
de schouderbladen. NXT rugsystemen bieden een optimale stabilisatie
van de wervelkolom.

positioneringsuitsparing
De uitsparing aan de onderzijde van het rugsysteem zorgt dat
de lumbale wervelkolom goed ondersteund wordt. Het geeft
tevens de billen meer ruimte, zodat een betere
zitpositie gecreëerd wordt.

laag scharnierpunt
Het bevestigingssysteem kan laag op het rugsysteem
gemonteerd worden, waardoor het scharnierpunt ter hoogte
van het bekken kan kantelen. Dit zorgt dat de gehele rug
goed ondersteund wordt.

individueel aanpasbaar
De laterale ondersteuning kan in- of uitgebogen worden voor
een betere laterale ondersteuning en pasvorm.

dual density foam

crashtest gekeurd

De 3,75 centimeter dikke schuimlaag is opgebouwd uit twee
schuimsoorten, een comfortabele toplaag en een stevige
onderlaag voor de ondersteuning.

The nxt back support complies with the following

for use in transport in a motor vehicle.-ISO 16840-4

crash tests when proper headsupport is provided by

Wheelchair Seating - part 4: Seating Systems for use in

an appropriate head rest system. Low back supports

motor vehicles. -RESNA WC-4:2012 Section 20: Seating

bekledingshoezen
without3D-MESH
a head support system
are not recommended
Deze stof heeft een ventilerende werking en is wasbaar.

Systems for use in motor vehicles

universele bevestigingssystemen
Voor de meest voorkomende rolstoelen op de Nederlandse markt
zijn standaard bevestigingssystemen verkrijgbaar.

voorbereide bevestigingspunten
Alle NXT rugsystemen zijn standaard voorzien van
voorbereide sleuven en gaten waardoor de meeste
hoofdsteunen en positioneringsproducten eenvoudig
gemonteerd kunnen worden.

quick release systeem
NXT rugsystemen zijn voorzien van een quick release systeem,
waardoor de rugsystemen met één hand van de rolstoel af te nemen zijn.

reflecterende biezen
De standaard toegepaste reflecterende biezen op het rugsysteem
zorgen in het donker voor een betere zichtbaarheid.

quickfit bevestigingssysteem,
de voordelen:
• Eenvoudig te monteren.
• Snel en eenvoudig aan te passen terwijl de gebruiker in
de rolstoel kan blijven zitten.
• Instelbare onderdelen van het bevestigingssysteem zijn
zo gepositioneerd dat er altijd eenvoudig aanpassingen
doorgevoerd kunnen worden.
• Het compacte bevestigingssysteem biedt sterkte en
•

Optimale hoogte instelling

•

Eenvoudige breedteverstelling

•

Traploze verstelling van hoek en diepte

stijfheid aan het rugsysteem.
• Totale hoekinstelling van 50°: 25° naar achteren en
25° naar voren.
• 12,5 cm diepte instelbaar: 6,25 cm voor de rugbuizen en
6,25 cm achter de rugbuizen.
• Past op rugbuizen met diverse diameters.
• Het systeem is in breedte instelbaar, waardoor de rugsystemen
op diverse rolstoelbreedtes gemonteerd kunnen worden.

Asymmetrische instelmogelijkheden

Hoekinstelling van 50°

NXT FHP

(bekken ondersteuning / laag lateraal)

Diepte verstelbare
laterale ondersteuning

FHP AC

FHP PC

8 cm diepe laterale ondersteuning.

Diepte verstelbare laterale
ondersteuning van 14 tot en met 18 cm.

Individueel aanpasbaar

kenmerken
Het systeem geeft een goede verhouding tussen

•

Verkrijgbaar in diverse vaste breedtematen.

bekkenondersteuning en comfort. Het is verkrijgbaar in

•

Verkrijgbaar in diverse vaste hoogtematen.

diverse breedtes, hoogtes en maten.

•

Uitsnede voor schouderbladen ten behoeve van
bewegingsvrijheid.

•

Optionele mogelijkheden tot het monteren van
ondersteuningspelotten.

•

Laterale uitsparing voor voldoende bewegingsvrijheid.

•

Lichtgewicht aluminium rugschaal.

NXT FHT

(thoracale ondersteuning / hoog lateraal)

FHT AC

FHT PC

8 cm diepe laterale ondersteuning.

Diepte verstelbare laterale ondersteuning
van 14 tot en met 18 cm.

kenmerken
Het systeem geeft een optimale verhouding tussen hoge

•

Verkrijgbaar in diverse vaste breedtematen.

laterale ondersteuning en comfort. Het is verkrijgbaar in

•

Verkrijgbaar in diverse vaste hoogtematen.

diverse breedtes, hoogtes en maten.

•

Uitsnede voor schouderbladen ten behoeve
van bewegingsvrijheid.

•

Optionele mogelijkheden tot het monteren
van ondersteuningspelotten.

•

Uitsparing bij het bekken voor een optimale
thoracale ondersteuning.

•

Lichtgewicht aluminium rugschaal.

NXT FHT Carbon

(thoracale ondersteuning / hoog lateraal)

FHT AC Carbon

FHT PC Carbon

8 cm diepe laterale ondersteuning.

Diepte verstelbare laterale ondersteuning
van 14 tot en met 18 cm.

kenmerken
Dit rugsysteem is qua functies en mogelijkheden identiek

•

Uitsnede voor schouderbladen ten behoeve
van bewegingsvrijheid.

aan het NXT FHT model. De NXT FHT carbon is het
lichtste rugsysteem uit het gehele NXT rugsystemen

•

Keuze uit een vast en afneembaar Quickfit bevestigingssysteem.

assortiment, doordat het uit een ultra-lichtgewicht

•

Optionele mogelijkheden tot het monteren van
ondersteuningspelotten.

materiaal vervaardigd is.
•
•

Verkrijgbaar in diverse vaste breedtematen.

•

Verkrijgbaar in diverse vaste hoogtematen.

Uitsparing bij het bekken voor een optimale
thoracale ondersteuning.

•

Ultra-lichtgewicht 100% T700 Carbon Fiber, zeer sterk en
fraai afgewerkt met een hoogglans blanke lak.

NXT HA

(in hoogte instelbare laterale ondersteuning)

Bovenste gedeelte is
instelbaar voor de juiste
laterale ondersteuning.

Onderste gedeelte is instelbaar
voor de juiste ondersteuning
van het bekken.

NXT AC

NXT PC

9 cm diepe laterale ondersteuning.

Diepte verstelbare laterale ondersteuning
van 14 tot en met 18 cm.

Traploze verstelling is
ideaal voor aanpassingen bij
houdingsveranderingen.

kenmerken
De aluminium rugschaal bestaat uit twee delen. Hiermee

•

Verkrijgbaar in diverse vaste breedtematen.

kan de hoogte van het rugsysteem en de hoogte van

•

Traploos in hoogte instelbaar van 40 tot 50 cm.

de laterale ondersteuning ingesteld worden. Met het

•

Uitsnede voor schouderbladen ten behoeve van

bovenste gedeelte van de rugschaal kan een optimale
ondersteuning aan de ruggenwervel geboden worden
en hierbij ook een juiste laterale ondersteuning. Met
het onderste gedeelte van de rugschaal kan een juiste
ondersteuning aan de onderrug geboden worden.

bewegingsvrijheid.
•

Optionele mogelijkheden tot het monteren van
ondersteuningspelotten.

NXT Armadillo

(multi-instelbaar)

bovenste deel

middelste deel

onderste deel

Bovenste gedeelte is 40° instelbaar

Met het middelste gedeelte is de breedte,

Onderste gedeelte is 30° instelbaar naar

naar voren en 20° naar achteren.

hoogte, diepte en hoek aan te passen.

voren en 30° naar achteren.

Optionele pelotten

Middelste gedeelte

Uitsparing rugschaal

kenmerken
De NXT Armadillo is een multi-instelbaar rugsysteem met

Door deze mogelijkheden wordt het vaak toegepast

een vaste hoogte. Het rugsysteem heeft een lichte contour

voor mensen met een kyfotische houding of andere

en optioneel zijn pelotten voor bekken en/of laterale

vervormingen van de wervelkolom. In het middengedeelte

ondersteuning te monteren.

van de aluminium rugschaal zit een uitsparing, waardoor de
wervels ontlast worden.

Het Armadillo rugsysteem bestaat uit drie afzonderlijk
instelbare delen om individueel aangepast te worden aan de
vorm van de wervelkolom.

NXT zitkussens
Het NXT zitkussen assortiment bestaat uit twee

De kussens zijn ontworpen om veel zitcomfort en een

modellen zitkussens. Beide kussens zijn qua vormgeving

goede positionering te bieden. Beide zitkussens zijn

gelijk, maar zijn uit verschillende materialen opgebouwd

uitgevoerd met SPS technologie, waarbij perforaties

en hebben hierdoor beiden unieke eigenschappen. De

in het schuim onder het zitvlak zijn gemaakt. Dit zorgt

NXT zitkussens zijn contour gevormde kussens, die uit

voor betere drukverdeling van het zitvlak en een betere

meerdere schuimsoorten en lagen zijn opgebouwd.

ondersteuning.

Modellen

Zitting stabilisator

NXT NüFit

NXT BioFit

Het NüFit zitkussen is opgebouwd uit drie

Het BioFit zitkussen is opgebouwd uit drie

verschillende schuimlagen:

verschillende schuimlagen:

•

•

Onderlaag; een stevige koudschuim
gevormde laag voor stabiliteit en
duurzaamheid.

•
•

laag voor stabiliteit en duurzaamheid.
•

Middenlaag; medium densiteit koudschuim
laag voor een goede ondersteuning.

Onderlaag; een stevige koudschuim gevormde
Middenlaag; medium densiteit koudschuim
laag voor een goede ondersteuning.

•

Toplaag; comfortabele (Bleu Visco Gel)

Toplaag; comfortabele koudschuim laag

traagschuim laag met geïntegreerde gelcellen

welke de warmte reguleert.

welke de warmteopbouw reduceert en zorgt
voor een perfecte drukverdeling.

kenmerken NXT zitkussens
•

3D-MESH bekledingshoes voor comfort en ventilatie.

•

Standaard incontinentiebestendige binnenhoes.

•

Antislip bodem met klittenband.

•

SPS technologie voor een goede drukverdeling.

•

Optionele incontinentiebestendige bekledingshoes.

•

Optionele zitting stabilisator tegen hangmateff ect.

Incontinentiebestendige
bekledingshoezen

accessoires
MultiFit hoofdsteunen

De hoofdsteun is gemaakt van
comfortabel gelaagd schuim
met een wasbare hoes.

De MultiFit hoofdsteun
heeft een gebogen stang
met een hoekverstelling
voor meerdere
instelmogelijkheden.
Met de fixatiestanghouder kan de
De MultiFit hoofdsteunen zijn verkrijgbaar in drie

hoofdsteun gemakkelijk ingesteld en

maten: contour, large en extra large.

verwijderd worden.

pads

Pads voor zijdelingse steun

Pads voor lumbale / bekken steun

pelotten

Korte laterale pelotte met instelbare

Breed assortiment aan laterale pelotten

enkele pad. Verkrijgbaar met kleine
of grote pad.

verkrijgbaar. Zowel wegklapbare als vaste
met enkele of dubbele pads. Pelotten zijn
verstelbaar in hoek, lengte en positie.

Lengte instelbare laterale pelotte
met dubbele instelbare pad.
Verkrijgbaar met kleine of grote pad.

Wegklapbare korte laterale
pelotte met instelbare enkele pad.
Verkrijgbaar met kleine of grote pad.

Wegklapbare korte laterale pelotte
met instelbare enkele pad en
Neopreen hoezen voor pelotten

hoekverstelling. Verkrijgbaar met
kleine of grote pad.
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