
Hercules Prime
Modularni rehabilitacijski avtosedež, 

ki dolgo časa raste z uporabnikom

    up to 80 kg / 
176.4 lbs

130 – 180 cm / 
51.1 – 70.9"



REHA-AUTOSITZE

Pionier

seit

1988

REHAB CAR SEATS

Pioneer

since

1988

Thomashilfen otrokom s posebnimi potrebami že več kot 30 let nudi    
rehabilitacijske avtosedeže. Danes svoje znanje uporabljamo tudi za 
razvoj lastnih rehabilitacijskih avtosedežev za otroke in odrasle. V njih 
so združene vse naše dolgoletne izkušnje okoli potreb uporabnikov in 
njihovih svojcev. 

Gunnar Thomas, owner

Vedno priporočljivo za   
  vse diagnoze, ki vključujejo omejeno 

kontrolo telesa

Potrebna je močna rešitev za otroke, mladostnike in odrasle s telesnimi in 
nevrološkimi motnjami – da bodo v avtu vedno varni.

Hercules Prime ima odlično zmogljivost, ko so avtomobilski sedeži za rehabilitacijo 
postanejo premajhni ali je potrebna večja opora pri sedenju v avtu. Kot modularni 
pozicionirni sedež, ki raste z uporabnikom, ponuja znane funkcije avtomobilskega sedeža 
za rehabilitacijo in ga je mogoče zelo individualno prilagoditi z veliko izbiro dodatkov, ki 
rastejo z uporabnikom. Ko je potrebna večja opora za glavo in zgornji del telesa, preprost 
sistem pasov v avtu ni dovolj.
Za dober in varen položaj sedenja na vsakem potovanju. 

THOMASHILFEN 
Hercules Prime



Z popolnoma novimi 
FUNKCIJAMI  

ŠIRINA RAMEN
Vitki in široki uporabniki s širino ramen od 
42 do 51 cm / 16,5 do 20,1" ves čas sedijo 
dobro podprti.
Ramenska vodila (dodatek) rastejo z 
uporabnikom in so neskončno spremenljiva 
ter individualno nastavljiva za vsako stran – 
tudi asinhrono.

VIŠINA NASLONJALA
Z brezstopenjsko nastavitvijo višine 
naslonjala za 13 cm / 5,1", je možno 
kadarkoli  prilagaoditi rasti 
uporabnika.

Glava je podprta v optimalnem 
položaju.

Velika izbira dodatne opreme, ki 
raste z uporabnikom, omogoča 
dolgo življenjsko dobo.

za telesno višino 

130 – 180 cm" 

51.1 – 70.9

Slika vklj. dodatki



5-TOČKOVNI PAS
Mehke oblazinjene naramnice 
zagotavljajo dodatno oporo in dober 
položaj sedenja med vožnjo – pravilna 
dolžina traku se hitro nastavi na dveh 
zaponkah.

VODILO ZA PAS
za 3-točkovni varnostni pas vozila 
se lahko uporablja bodisi na desni 
ali levi strani, pozicioniranje 
sedeža je mogoče hitro in 
enostavno pritrditi.

GLOBINA SEDEŽA
brezstopenjsko nastavljiv za 6 
cm / 2,4", individualno 
prilagajanje rasti uporabnika.

OBLAZINJENJE
Debelo oblazinjenje za udobno 
sedenje brez nadležnega potenja, 
zračno prevleko lahko v celoti 
odstranite in operete pri 40°C.

PODLOGA ZA MEDNOŽJE
Zmanjša pritisk zaponke pasu 
na občutljiv predel trebuha in 
prikrije zaponko pasu.

ZAPONKA NA PASU
Naramnice je mogoče 
ločeno zaskočiti v zaponko 
za hitro sprostitev, kar 
pomeni lažje zapenjanje za 
negovalce.

BOČNE OPORE TRUPA
podpora za zgornji del telesa kot 
individualno nastavljiv dodatek. Dodatni 
dodatki, ki rastejo z uporabnikom, so na 
voljo za podporo in položaj zgornjega dela 
telesa.



SEDEŽNA BLAZINA
Ponuja široko sedežno površino (38 cm / 15") za velike 
uporabnike in olajša vstopanje in izstopanje iz sedeža. 
Prenos za starše in skrbnike je prav tako lažji in enostaven 
za hrbet.

VZGLAVNIK
za več udobja sedenja in 
udobno, mehko oporo za 
glavo.

NAGIB HRBTA
Nastavite na naslonjalo z dvema 
hitrima korakoma – orodje ni 
potrebno, uporabite samo rdečo 
ročico za hitro sprostitev.

ŠIRINA RAMEN
možna individualna nastavitev z 
ramenskimi vodili (dodatek) – po 
potrebi tudi asinhrono.

VIŠINA HRBTA
Brezstopenjsko nastavljiv, zato se 
sedež prilagaja uporabniku in 
omogoča dolg čas dobave.



Hercules Prime

Festigkeitsnachweis  
durch Crashtest  
in Anlehnung an 

ECE R 44/04 
Test-Nr. S220201001

Proof of strength  
by crash test  

in accordance to 

ECE R 44/04 
Test-No. S220201001

SEATFIX (za sedežem) 
ohranja sedež varno na 
mestu med potovanjem, 
tudi brez uporabnika

STABILIZACIJSKI LOK 
zagotavlja, da je sedež varno 
pritrjen, ko Isofix ni na voljo

STOJALO 
zagotavlja stabilno držanje 
sedeža v predelu stopal

VRTLJIVA FUNKCIJA 
olajša premeščanje, 
pozicionirni sedež je 
mogoče obrniti v levo ali 
desno

FUNKCIJA NAGIBA  
omogoča nagibanje sedeža v 
več korakih za sproščen 
položaj za počitek med 
vožnjo

V primerih šibke kontrole 
zgornjega dela telesa in glave 
(hipotonično, "floppy") je 
nastavljiv naklon sedeža v 
prostoru pomembna 
podpora za preprečevanje 
"nagibanja naprej". 
Uporabnik sedi v 
sproščenem položaju za 
počitek in mu ni treba 
opravljati napornega 
držanja. Ustrezen kot je 
mogoče prilagoditi po 
potrebi.

Stabilnost za rehabilitacijski avtosedež

Zlasti pri uporabi vrtljive in 
nagibne funkcije je 
pozicionirni sedež pri 
vsakodnevni uporabi 
izpostavljen dodatnim 
obremenitvam.

Uporabite uporabne 
dodatke za stabilizacijo 
nastavljivega sedeža v 
avtomobilu – za boljše 
upravljanje in večjo varnost 
uporabnikov in negovalcev.

Da bi lahko kos prenašanju 
vse težjih uporabnikov s 
posebnimi potrebami, je 
vrtljiva funkcija prava 
olajšava za hrbet 
negovalcev. Vrtenje se 
lahko spreminja od leve 
proti desni.
Zaponka je namenoma 
nameščena zadaj, da 
prepreči nenamerno 
sprostitev med vožnjo.

Varna podpora za glavo in noge

PODNOŽNIK (zložljiv) 
pomaga pri vstajanju in 
izstopanju iz sedeža ter 
preprečuje zdrs iz sedeža
(nastavljiv po višini in kotu)

VZGLAVNIK  
za dober položaj glave in 
varen, zanesljiv oprijem

CRASH TEST 
for proof of strength 
successfully passed  
in accordance to  
ECE R 44/04

DODATNO VODILO ZA 
PAS (zgoraj) 
kot priročna možnost za 
uporabo 3-točkovnega 
varnostnega pasu na desni ali 
levi strani

DODATKI – ndividualno, udobno in raste z uporabnikom 

Funkcionale baze



All details online:

www.thomashilfen.com//hercules-prime

LATERALNE OPORE ZA 
TRUP (FIKSNE) zagotavlja 
trdno bočno oporo in 
podpira prsni koš

LATERALNE OPORE ZA 
TRUP (swing-away) 
zagotoviti trdno bočno oporo 
za prsni koš in olajša prenos

VELIKE  OPORE ZA 
TRUP (FIKSNE) 
zagotovite trdno bočno 
oporo na velikem območju 
in podprite zgornji del 
telesa

VELIKE  OPORE ZA TRUP 
(swing-away) 
zagotavlja trdno bočno 
oporo na velikem delu 
zgornjega dela telesa in olajša 
prenos

BLAZINA ZA BAZO 
zagotavlja največjo kontaktno 
površino med sedežem vozila 
in funkcionalno osnovo za 
lažji prenos

PRSNA ZAPONKA
preprečuje nevarno zvijanje 
trakov in zagotavlja, da 
trakovi ostanejo na mestu

Celoten pregled dodatne 
opreme najdete na naši 
spletni strani: 
www.thomashilfen.com

ZAŠČITNA PODLOGA ZA 
AVTOSEDEŽ s hrbtom 
ščiti sedež vozila in ponuja 
3 praktične žepe za majhne 
predmete spredaj

Varno zaščiten uporabnik in vozilo

OPORE ZA RAMENA  
za variabilno podporo 
ramenskega dela po širini – 
možno tudi asinhrono

ABDUKCIJSKA ZAGOZDA  
izboljša pozicijo nog in 
preprečuje prekrižanje nog

OPORE ZA NOGE (leva in 
desna) podpirajo stabilen 
položaj sedenja in 
zagotavljajo tudi potrebno 
podporo za stegna

Hercules Prime

Dober položaj sedenja



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0)4761 886-63 or -68 · Fax: +49 (0)4761 886-19 · www.thomashilfen.com

Mere in teže Hercules Prime
Globina sedeža 40 - 46 cm / 15.7 - 18.1"
Širina sedeža 38 cm / 15"
Višina Hrbta (znotraj sedeža) 67 - 80 cm / 26.4 - 31.5"
Višina hrbta (sedeža) 45 cm / 17.7"
Višina ramen (vodilo za pas) 42 - 64 cm / 16.5 - 25.2"
Širina ramen (z oporami za ramena) 42 - 51 cm / 16.5 - 20.1"
Kot hrbta (max.) 120°
Seat tilt-in-space (basic model) 0° 
(with tilting base 10°) 0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10° 
(with tilting base 20°) 10° / 12,5° / 15° / 17,5° / 20°
Dolžina nog (z podnožnikom) 17 - 43 cm / 6.7 - 16.9"
Višina stranskih nosilcev trupa (zgornji rob)       26 - 36 cm / 10.2 - 14.2"
Razmak lateralnih podpor (max.) 35 cm / 13.8"
Maks. splošne dimenzije (w x h x d) 52 x 88 x 43 cm / 20.5 x 34.6 x 16.9"
Min. dimenzije - zloženo (w x h x d) 52 x 21 x 73 cm / 20.5 x 8.3 x 28.7"
Teža sedeža (osnovni model) 12.3 kg / 27.1 lbs
Telesna višina uporabnika 130 - 180 cm / 51.1 - 70.9"
maximalna teža uporabnika 80 kg / 176,4 lbs

Standardne lastnosti:
Hrbet z integrirano nastavitvijo višine; 
sedež z integrirano nastavitvijo globine sedišča; 
brezstopenjska nastavitev hrbtnega kota z ročico za 
hitro sprostitev; 
zračno oblazinjenje z ognjevarno prevleko: blazina za 
glavo, blazina za hrbet, blazina za medenično blazino, 
blazina za sedež, blazina za mednožje; 
5-točkovni pas vključno z ramenskimi blazinicami; 
vodilo za pas za 3-točkovno vozilo pas (lahko se 
uporablja na desni ali levi); 
pripravljene možnosti montaže za vse dodatke; 
snemljive prevleke, pralne v pralnem stroju do 40°C

GMFCS
Level 
III-V

Ite
m

 c
od

e:
 9

80
0 

95
75

6 
00

00
; S

ta
tu

s:
 2

02
3-

01

Poglej si posnetek:
Kako se Hercules Prime hitro in 
enostavno namesti v vaš avto

VELIKO POSTANE  
MAJHNO & PRIROČNO

Velik nastavljiv sedež je mogoče hitro zložiti na majhno, 
priročno velikost v nekaj preprostih korakih.

To ne le olajša namestitev v vozilo. – Sedež za nastavitev 
položaja lahko enostavno prevažate tudi v majhnih 
avtomobilih in ga pospravite, da prihranite prostor.  

V VSAKODNEVNI UPORABI

Prilagodite položaj sedeža, ko ga postavite v vozilo. 

Pri največji višini hrbta mora biti med vrhom glave in 
streho vozila vsaj 5 cm / 2" razdalje, da zagotovite, da 
lahko visoki uporabniki še vedno udobno sedijo.

SAMO  52 x 21 x 73 
cm / 20.5 x 8.3 x 28.7"

ORMEGA MM d.o.o T: 030 31 66 77 www.ormega-mm.si 
info@ormega-mm.si




