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Altijd de perfecte Match
De tijd van twee volledig op zichzelf staande producten, willekeurig
gecombineerd, is voorbij. Wij vinden dat een unieke, gebruikersspecifieke
zitondersteuning gedragen moet worden door een waardig onderstel. Waarbij
de doordachte combinatie van onderstel en geselecteerde zitorthese samen
een eenheid vormt én crashtest safe is. Dàt is de Match met zitorthese.

Voor de ontwikkeling van de Match is Life & Mobility in de huid gekropen van
alle potentiële gebruikers. Dit betreft familieleden van de inzittende, zorg
professionals, verzorgenden, taxichauffeurs, orthesebouwers en natuurlijk de
inzittende zelf: Marit.

We hebben ons werkelijk alle mogelijke gebruiksscenario’s voorgesteld en alle
mogelijke gebruikersbehoeften- en ervaringen meegenomen in het ontwerp.
Een zorgprofessional of ouder wil niet afhankelijk zijn van een monteur om
verstellingen te kunnen doen. Een fysiotherapeut wil zelf ’s avonds ook zonder
rugpijn onder de wol. En een zorghond wil dicht bij zijn baasje kunnen komen
zonder over de tenen gereden te worden. Ja, we zijn heel ver gegaan.

Met de Match zorgen we dat we niet alleen Marit, maar ook iedereen die haar
met veel zorg omringt op de beste wijze ondersteunen. Een oplossing vanuit
ieders perspectief!
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Je voelt dat het goed zit
Het realiseren van de perfecte Match begint al bij de orthesebouwer. Die geeft
de zitorthese op dusdanige wijze vorm, dat deze volmaakt aansluit op de
vormen van een uniek lichaam. Het onderstel wordt daarna op alle mogelijke
manieren persoonlijk ingesteld, zodat deze optimaal aansluit op de gebruiker.
Wat rest is beleving.
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1. Instelbare spoorbreedte voorwielen; voeten en benen hebben alle ruimte.
2. Groot zithoogtebereik; met keuze uit vier zithoogtekolommen altijd de juiste zithoogte
(min. 30 cm, max. 60 cm).
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Volledig in balans
Het realiseren van een langdurig comfortabele zithouding is een spel met de
zwaartekracht. Een spel dat nooit een gevecht mag worden. Daarom is de
Match ontwikkeld. Om altijd de juiste zitstabiliteit - en dus het juiste evenwicht te bieden. Een evenwicht dat meetbaar en reproduceerbaar is, zodat discomfort
voorkomen kan worden.

Een zithouding wordt als passend en comfortabel ervaren als deze ondersteunt
in het kunnen uitvoeren van gewenste activiteiten. Wanneer de juiste zithoek
bijvoorbeeld sociale interactie met de omgeving mogelijk maakt. Een omgeving
die je door de juiste zithoogte en kijkrichting kunt overzien. Een omgeving waar
je bij wilt horen.
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1. Maximale zithoekverkanteling met minimale hoogteverplaatsing van de knieën.
2/3.	Instelbare zithoekindicator en begrenzing zithoekverkanteling; altijd de juiste
(en reproduceerbare) zithoek voor een specifieke gebruiker.
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Stabiel en wendbaar
Zorg is mensenwerk. Wij denken daarbij niet alleen aan de inzittende, maar
ook aan de mensen die hem of haar met veel zorg omringen: familieleden,
zorgprofessionals, verzorgenden en taxichauffeurs. Het voortduwen ván mensen
in alle soorten en maten, dóór mensen in alle soorten en maten, vraagt om een
stabiel en wendbaar onderstel dat licht rijdt.

Het instellen van de juiste spoorbreedte en wielbasis zorgt voor een stabiele
basis. Op de Match kan vervolgens het balanspunt van de inzittende ingesteld
worden ten opzichte van de wielbasis, zonder dat de geboden zitondersteuning
verandert. Dat rijdt wel zo licht! Door de duwhandvatten tot slot met één
handbeweging op de juiste hoogte te zetten is optimaal rijgemak gegarandeerd.
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1. Instelbaar balanspunt; onafhankelijk in te stellen t.o.v. de geboden ondersteuning.
2. Eenvoudig verstelbaar duwhandvat; altijd een ergonomische duwhouding.
3. Geïntegreerde dompsteunen; drempels worden met gemak overwonnen.
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Kleine ruimte, grootse vrijheid
Vooral bij transfers in een kleine ruimte komt de Match - door de toegankelijk
bedienbare rempedalen, de uitneembare hoofdsteun en het open karakter van
het frame - volledig tot zijn recht. Een tillift vindt makkelijk zijn weg onder het
open frame. De gekoppelde rempedalen zetten het onderstel vanuit iedere
positie stevig op zijn plaats. En door de uitgebalanceerde constructie is de
orthese zowel met als zonder inzittende eenvoudig in zithoek te verstellen.
Klaar voor een gemakkelijke, veilige transfer.
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1. Centraal gekoppeld remsysteem; vanuit iedere positie eenvoudig op de rem.
2. Transfer belemmerende accessoires zoals de hoofdsteun zijn eenvoudig uitneembaar en
terug te plaatsen in de individuele uitgangspositie.
3. Zithoekverkanteling: licht bedienbaar, met én zonder inzittende.
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Een betrouwbaar duo
Het gevoel van stabiliteit en veiligheid dat de Match biedt, houdt niet op bij
de voordeur. De Match is bij introductie het enige onderstel dat in combinatie
met geselecteerde zitortheses voorzien is van CE-markering en in combinatie
met een hoofdsteun crashtest safe bevonden is conform de ISO 7176-19:2008
norm. Samen met de orthesebouwers is een convenant opgesteld waarin
exact vastgelegd is hoe een CE gemarkeerde en crashtest safe Match-orthese
combinatie gerealiseerd kan worden. Zo zijn de geselecteerde ortheses
vervaardigd volgens een gestandaardiseerd productieproces en met orthesespecifieke montagesystemen gemonteerd. Met de Match is de inzittende dan
ook veilig te vervoeren in een taxibus. Wel zo prettig, want een transfer naar
een gewone autostoel is vaak onmogelijk.
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1.
2.
3.
4.

12

4

Een orthese-specifiek montagesysteem aan de rugbuis.
Een orthese-specifiek gatenpatroon in de montageplaat.
Crashtest safe combinatie van onderstel en geselecteerde zitorthese.
Veilig vervoer dankzij stevige taxihaken voor bevestiging in de taxibus.
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Ergonomisch verantwoorde duwhouding

Persoonlijke & reproduceerbare zithoek

Instelbare zithoekbegrenzing
Instelbare positie van het balanspunt

Eenvoudig & licht
verstelbare zithoek

De best passende oplossing
CE gemarkeerd & crashtest safe

Groot zithoogtebereik
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Perfecte samenwerking
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Deze brochure was niet tot stand gekomen zonder de

Het Borghuis is rond de eeuwwisseling gestart als

Fatima Zorg kent de mogelijkheden en complexe

kleinste mogelijkheid een wereld van verschil kan maken.

gastvrijheid van Fatima Zorg en restaurant het Borghuis

beschutte

een

problemen van mensen met een matige tot zeer ernstige

Zeker als je afhankelijk bent van anderen. Dat vindt Fatima

in Doetinchem. Twee organisaties die veel raakvlakken

beperking en psychiatrische achtergrond. Het Borghuis

verstandelijke handicap als geen ander. Ze zijn niet voor

Zorg heel gewoon, maar het resultaat is altijd bijzonder.
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locaties, waar we goed konden laten zien wat de Match

verantwoordelijk is voor de supervisie en dagelijkse gang

begeleiding. Geduldig en creatief zoeken specialisten
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Vooruitgang met Life & Mobility
Mobiliteit is een must. Zeker voor mensen met een functiebeperking is
mobiliteit belangrijk om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk
leven. Als professional zie je elke dag om je heen wat dit betekent voor de
zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde van
cliënten.

Life & Mobility is een Nederlandse zelfscheppende, innoverende producent van
rolstoelen en scootmobielen. Al onze activiteiten zijn erop gericht om mensen
met een functiebeperking binnen hun mogelijkheden te laten participeren in
het maatschappelijk leven. Voor hen willen we grenzen verleggen.

De markt waarin we ons bewegen ontwikkelt zich voortdurend. Met eigen
research en ontwikkeling spelen we daar adequaat op in. Voor de ontwikkeling
van onze producten werken we tevens nauw samen met partners in diverse
geledingen van de zorgketen.

Als zorgprofessional wil je cliënten de beste oplossing kunnen bieden. Daarom
zeggen we:
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T +31 (0)314-328 000
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