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GEMINI® TWIN je anatomická zádová opěrka patřící spolu s antidekubitními sedáky GEMINI®
SPIN do jednotné koncepce produktů věnujících se problematice sezení na invalidních
vozících spojených pod názvem GEMINI® seating technology české firmy SITIN LAB.
Opěrky GEMINI® TWIN jsou anatomicky tvarované
pevné zádové opěrky určené k instalaci do většiny
invalidních vozíků. Primárně je hlavní opěrná
zádová část doplněna tzv. bederní opěrkou,
která pomáhá ergonomickému postavení bederní
a pánevní oblasti páteře a zároveň vyplňuje
prostor mezi hlavní opěrkou a sedacím polštářem
(sedačkou). Bederní opěrka je nezávisle
nastavitelná.
Opěrky GEMINI® TWIN jsou nabízeny ve třech
výškách (viz tabulka) a v různých šířkách při
zachování proporční konturace.

anatomická
zádová opěrka

univerzální systém uchycení na zádovou
konstrukci vozíku pomocí objímek
• neomezený vertikální posun po trubce
• jednoduché nastavení rozteče pro závěsy
• možnost vychýlení vertikální osy opěrky

antidekubitní
sedáky

velký rozsah
nastavení
pomocí úchytů naklopení opěrky,
horizontální posun
vnější část potahu: - 3D textilie
+ termoregulační textilie Outlast®

Anatomická zádová opěrka
GEMINI® TWIN
• ultralehká nosná hliníková konstrukce
• funkční design a pevné zajištění v držácích
• jednoduchá manipulace (vyjmutí a nasazení)
• prodyšný a pratelný potah tvořený kontaktní
vrstvou 3D tkaniny s funkční textilií Outlast®
• unikátní vnitřní výplň - 100% přírodní latex,
perforovaný
• velký rozsah nastavení polohy včetně možnosti
korekce sedu vychýlením vertikální osy
v horizontálním směru
• možnost instalace výškově stavitelných
bočních pelot*
• možnost použití bezpečnostního prvku
Be Seen Line*

GEMINI TWIN S + bederní opěrka

jednoduché
zavěšení a vyjmutí
z vozíku pomocí
čepů (závěsů)

GEMINI TWIN M + bederní opěrka

jednoduchý jistící
mechanismus zajišťovací páčkou

vnitřní výplň potahu:
- 100% přírodní latex, perforovaný
- vysoce ekologický produkt:
hygienický, netoxický, nekarcinogenní,
hypoalergenní a bezprašný

výškově stavitelné
boční peloty*

Anatomická zádová opěrka GEMINI® TWIN

nízká S

střední M

vysoká L

výška plechu

24 cm

32 cm

40 cm

výška vč. čalounění

27 cm

35 cm

43 cm

bederní opěra

✔

✔

✘

boční peloty*

✘

✔

✔

Be Seen Line*

✔

✔

✔

úhrada ZP

plná

plná

plná

kód SÚKL

5005954

5005957

5005960

GEMINI TWIN L + boční peloty*
* příplatkové příslušenství

Zádová opěrka GEMINI TWIN byla vyvinuta ve spolupráci s přední českou specialistkou
na spinální problematiku, fyzioterapeutkou a ergoterapeutkou Zdeňkou Faltýnkovou.
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Buďte vidět, buďte v bezpečí!

GEMINI TWIN
První zádová opěrka pro invalidní vozíky
s aktivním bezpečnostním prvkem.
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Zádová opěrka GEMINI TWIN Be Seen Line obsahuje aktivní světelný pás
technologie SCILIF SunFibre všitý po obvodu opěrky. Kontrolní jednotka
s ovládacími prvky (vč. dobíjecího Li-Ion akumulátoru) je umístěna v kapse
na horní hraně opěrky. Světlovodná vlákna vyzařují silné světlo, jehož
viditelnost je ve tmě extrémní. Jas je možné regulovat ve 3 úrovních, včetně
funkce blikání. Textilní paspule se světelným vláknem SCILIF SunFibre jsou
vysoce ohebné, mechanicky odolné a pratelné s potahem.

