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At glide frem i sædet og dermed miste positioneringen er 
et stort klinisk problem, der indtil nu har været vanskeligt 
at måle. iShear er et unikt og smart redskab, der kan 
hjælpe med at identificere shear* og give en analyse af 
forskellige løsningsmodeller for den optimale siddestilling 
i kørestol.
 
En fantastisk løsning til optimal positionering  
iShear hjælper med at visualisere og derved minimere shear, 
når du tilpasser en brugers siddestilling - eventuelt over et  
par timer, hvor brugeren er i aktivitet.  iShear kan også  
anvendes i forhold til at gøre det  
lettere at forstå, hvordan 
kørestolens indstillinger 
anvendes ideelt.

iShear hjælper dig med at 
analysere positioneringen

*  Total Shear Force (TSF): De totale shearkræfter i den siddende stilling 
opmålt via iShear viser shear fremad og bagudrettet parallet med sædet. 
Måles mellem siddepuden og sædet på kørestolen



VERDENS FØRSTE

Verdens første redskab til at måle  
shearkræfter i den siddende stilling

Enkel at anvende
Alt hvad du behøver er en 
iShear og en itablet eller 
smartphone. Download 
iShear-appen gratis 
og så er du klar! 
“It’s shear genius” 

NYHED

SHEAR GENIUS.



iShear måleredskab
·  Beregnet til kørestole med sædestørrelser 
  mellem 35 - 50 cm (bredde og dybde)
·  Bluetooth forbindelse mellem iShear og 
  tablet eller smartphone
· Måleperiode på op til 8 timer
· iShear er placeret mellem sæde og siddepude

iShear App
· Real-time målinger
· Gem, eksporter og del resultaterne
· Sammenlign resultaterne
· Skriv noter til målingerne
· Gratis App

Hjælp din bruger til den 
bedste positionering

Real-time 
måling
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Dhr. de Vries 24-10-2016  17:36:12
L: 12.1Kg  R: 15.2Kg  T: 27.3Kg

Upside down in wheelchair. Drinking tea.
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For mere information kontakt venligst:

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Danmark
Tlf.: 3690 0000 
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt.
Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.
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