
Genny™ L2.0

Medicintekniska produkter  

Regular
Production
Surveillance
Safety

www.tuv.com
ID 0000045404



32 G E N N Y ™  L 2 . 0

APW (Aktiva elrullstolar)
                                                                 
Medicintekniska produkter för funktions- 
nedsättning har tidigare alltid delats upp i  
två kategorier:

AW (Aktiva rullstolar), det vill säga, de 
“klassiska” manuella rullstolarna.

PW (Elrullstolar), eldrivna enheter som styrs 
med hjälp av kontrollspakar.

GennyTM introducerar en helt ny grupp:
APW (Aktiva elrullstolar), högteknologiska 
enheter som gör användaren till 
rullstolens ”kontrollspak”, tack vare den 
självbalanserande tekniken.

Fördelar   

GennyTM gör det möjligt för användaren att ha 
full rörlighet, även på ojämn terräng, utan att 
behöva använda armarna för att ta sig framåt. 
På så sätt undviks att axellederna överbelastas 
och GennyTM L2.0 gör det dessutom möjligt att 
hantera föremål under körning.

Tack vare den självbalanserande tekniken 
aktiveras framdrivningen av GennyTM genom att 
användaren helt enkelt ändrar sin tyngdpunkt. 
Detta gör användaren till sin egen ”primus 
motor”, dvs han eller hon påbörjar själv den 
initiala rörelsen framåt genom en förändring av 
tyngdpunkten.

Krav

•  God bålstabilitet

• Tillräcklig funktion i övre extremiteterna  
 (funktionellt handgrepp och förmåga att röra  
 armar så att användaren kan hantera styret  
 och kontrollera färdriktningen)

•  Förmåga att självständigt förflytta sig från  
 och till en GennyTM L2.0

Exempel på medicinska tillstånd som 
är förenliga med användningen av den 
medicintekniska produkten Genny L2.0:

•  Paraplegi

•  Multipel skleros

•  Neurodegenerativa sjukdomar på ett tidigt  
 stadium
  
•  Amputation

•  Diverse  olika sjukdomar som begränsar  
 personens rörlighet
 

Teknisk information

•  Räckvidd upp till 15–25 km beroende på  
 körstil och terräng ( Klass A, C.   
 ISO 12 23 06)

•  Markfrigång 9 cm

•  Klarar lutning på upp till 18 %

•  Batteriladdningstid 6,5 timmar

•  Sits och ryggstöd kan justeras individuellt

•  Medical Device Class I ( enligt reglering 1  
 i bilaga IX i EU-direktivet 93/42 / CEE,   
 inklusive alla tillämpliga tillägg).
 TÜVRheinland. Certificate no.T 60102002 01
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Ergonomi
Det självbalanserande systemet kräver att 
patienten upprätthåller en subtil men konstant 
kontroll av sin egen tyngdpunkt.

Posturala musklerna aktiveras kontinuerligt i 
bålen då musklerna snabbt måste anpassa sig  
till externa och interna variationer.

Detta ger vissa fördelar: möjlighet att träna  
upp och upprätthålla en god hållning av 
bålen i sittande ställning, vilket även stim- 
ulerar till att upprätthålla naturlig lordos i 
lumbalryggen. Patienten tränar sig också,  
utan att tänka, i postural biofeedback. 

Den förbättrade posturala hållningen och 
det aktiva överkroppsarbetat kan med lätthet 
överföras till andra typer av situationer och 
aktiviteter, även vid utövning av olika idrotter.

Hos patienter med ryggmärgsskador och 
nedsatt postural stabilitet i bålen, ger GennyTM 
L2.0 värdefull träning att kunna återfå de 
förlorade funktionerna.
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Tarta®-ryggstöd
GennyTM har omfamnat en unik lösning när 
det gäller ergonomi: Tarta® – ett ryggstöd 
som tagits fram av företaget med samma 
namn. Ett företag som blivit ledande inom 
vetenskapen om kroppshållning, tack 
vare en sin perfekta mix av estetik och 
innovativa material.

GennysTM designteam har skräddarsytt 
ett Tarta®-ryggstöd för GennysTM L2.0 an- 
vändare.

Tarta®-ryggstödet är uppbyggt av några 
få enkla, mycket tåliga komponenter i en 
modulär design. Ryggstödet utgår från 
ryggradsstrukturen och erbjuder gott om 
lösningar för att kunna anpassas till olika 
typer av skador.
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Fysiologiska fördelar
Många patienter upplever en generell förbättring av sin 
andningsfunktion. Detta kan härledas till en ökad aktivitet av 
magmusklerna och den allmänna synergiska stärkningen av 
bålen i samband med användning av GennysTM L2.0.

Den kontinuerliga posturala aktiviteten ger en ökad mobilisering 
av bålen (särskilt i buksegmentet), detta leder i sin tur till en 
förbättrad mag- och tarmfunktion som även innebär minskad risk 
för förstoppning.

Personer som med manuella rullstolar får spastiska ryckningar i 
benen p.g.a. stötar, upplever att den mjukheten som är inbyggd 
i GennysTM medför att ryckningarna uteblir. Den kontinuerliga 
förändringen av tyngdpunkten på ända och lår vid användandet 
har rapporterats mycket gynnsamt för förebyggande och även 
läkning av befintliga sittsår.

F Y S I O L O G I S K A  F Ö R D E L A R
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Förebyggande 
av skador
Den självbalanserande tekniken tillåter 
en aktivering av fungerande muskler 
utan att behöva använda sig av armar 
och axlar som inte är anpassade för 
framdrivning av en manuell rullstol.

Leder i handled, armbåge och axlar som 
lätt får förslitningsskador, blir på så sätt 
skyddade mot överansträngning.

Påskyndar
rehabilitering
Om en förslitningsskada kräver operation 
– något som är mycket vanligt hos patienter 
som använder armarna för framdrivning 
av en manuell rullstol – representerar 
GennysTM L2.0 ett viktigt hjälpmedel och 
stöd i rehabiliteringsprocessen efter 
operationen.

I sådana fall bibehåller patienten sin 
rörelsefrihet samtidigt som han eller 
hon vilar de skadade områdena. Detta 
innebär självständighet och positivt 
tänkande för patienten.

F Y S I O L O G I S K A  F Ö R D E L A R10
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Psykologiska
fördelar
Genny™ L2.0 introducerar en ny filosofi när 
det gäller transport och personlig mobilitet. 
Tack vare sin självbalanserande teknik 
suddas skillnaderna ut och alla användare 
kan samlas under parollen ”rörelsefrihet”.

Människor som använder sig av traditionella 
rullstolar konfronteras dagligen med ett 
antal situationer och problem.

När man förflyttar sig måste man hela tiden 
titta ner i marken för att undvika att de små 
framhjulen fastnar i hål eller ojämnheter. 
Båda händerna är alltid upptagna (och blir 
dessutom ofta smutsiga) vilket kan leda till 
frustration. För att inte tala om när det regnar 
– i en manuell rullstol blir man blöt eftersom 
det är omöjligt att hålla i ett vanligt paraply. 
Dessutom medför halt underlag, små kanter 
eller mindre sluttningar betydande risker. 
Med en Genny™ L2.0 försvinner alla dessa 
problem omedelbart. Genny™ tillåter också 
att följa med i normal gånghastighet, vilket 
medför en mer naturlig samvaro när man är 
ute och går.

Att kunna hålla sin pojkvän eller flickvän i 
handen när man promenerar är en självklarhet 
för de som kan gå men är oftast en omöjlighet 
för de som använder en manuell rullstol. 
Genny™ L2.0 ger patienterna, tack vare sin 
otroliga funktionalitet, möjligheten att hålla 
någon i handen, se sig omkring i landskapet 
utan att behöva oroa sig för terrängen eller 
äta en glass eller gå ut med hunden utan 
problem. Verklig rörlighet innebär verklig 
integration. Med en Genny™ L2.0 blir sport, 
fritid och arbete en naturlig del av livet med 
positiva effekter och upplevelser.

F Y S I O L O G I S K A  F Ö R D E L A R

När produkten
överskuggar
funktionshindret
Genny™´s design flyttar samtalsfokus från 
problemet med nedsatt rörlighet till charmen i 
samband med den enhet som används. För första 
gången kommer tekniken före funktionshindret.

Tillsammans med den självständighet använ- 
daren upplever, kan detta nya synsätt spela en 
nyckelroll i att hjälpa patienten att ta sig den svåra 
vägen till social och psykologisk integrering i 
samhället.
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Nyvunnen
självständighet
Den samhällsekonomiska kostnaden för ute- 
slutning av potentiellt produktiva individer från 
det ekonomiska systemet är oräknelig.

Alla de fördelar som finns med att använda en 
Genny™ L2.0 leder ofta patienten in på vägen till 
en riktig ”återgång till livet”.

Vad som följer naturligt på detta är att återgå 
till dagliga aktiviteter som till exempel arbete. 
Detta, förutom de uppenbara psykologiska 
fördelarna för patienten, leder också sannolikt 
till att patienten blir fri från beroendet av andra 
personer vid mera krävande förflyttningar. Samt 
gör patienten fri från den ekonomiska hjälpen av 
samhället.

F Ö R D E L A R
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Mer än ett  
hjälpmedel,  

en livsstil
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Certifierad
medicinteknisk 
produkt
I flera europeiska länder, har Genny™ L2.0 
redan blivit erkänd och certifierad som en 
medicinteknisk produkt. I dessa länder kan 
därför berättigade patienter få möjlighet att köpa 
produkten till ett betydande lägre pris.

Ett exempel är INAIL (det italienska nationella 
institutet mot olycksfall i arbetet) som redan 
från början såg potentialen i Genny™ L2.0 och 
som distribuerar dessa utan kostnad till alla sina 
stödpatienter.     

INAIL har också börjat en viktig och omfattande 
studie för att sammanställa ett medicinskt 
protokoll för förskrivning av enheten.

C E R T I F I E R A D  M E D I C I N T E K N I S K  P R O D U K T 19

 Säkerheten först
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Elegans och 
mångsidighet     
   

MONO R är en rullstol, i kategorin ultralätta rullstolar med 
styv ram, som på ett dramatiskt sätt förändrar begreppet 
”statisk struktur”. Den går från statisk till dynamisk tack vare 
möjligheten att justera rullstolens alla inställningar sömlöst.
Möjligheten att hålla de rörliga lederna i bäcken, knän 
och fotleder i ett mer utsträckt läge förbättrar dessutom 
patientens posturala funktioner.

MONO R
Medicinteknisk produkt
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MONO R är en helt justerbar rullstol som 
utformats för att kunna utvecklas utan gränser. 
Den är designad för att tillhandahålla flexibla 
lösningar, tack vare sin struktur och sin fan-
tastiska justerbarhet.

De strukturella komponenterna är tillverkade i 
aluminium. Plattformar, stänkskärmar och rygg- 
stöd i kompositmaterial. MONO R ger möjlighet 
till justering av höjd, tyngdpunkt och ryggstöd 
oberoende av varandra och utan användning 
av verktyg. De flesta av dessa justeringar kan 
användaren utföra självständigt samtidigt som 
han eller hon sitter på sin MONO R.

SCUDO-ryggstöd
SCUDO-ryggstödet tillverkas helt i kolfiber och 
är ojämförbart vad gäller styrka, slitstarkhet och 
lätthet.
Användaren kan bekvämt ställa in SCUDO-
ryggstödet (höjd och rotation) utan att först 
behöva flytta sig från rullstolen.
(MONO R har flera ryggstödsmodeller med 
denna funktion.)

Bredd 525–645 mm

Sittbredd 340–460 mm

Sittdjup  380–520 mm

Djup  728 mm / 780 mm
                   (ram med vinkel på 90°)
                    819 mm / 877 mm
                   (ram med vinkel på 75°)

Vikt  6,5 kg
        (utan bakhjul)

Bredd

Höjd

Vikt

327 mm

254 mm

500g 
(med kudde)



All the information contained in this catalog is purely indicative of general characteristics of our products.
This information are not descriptive of the specific characteristics of the manufacturer and / or seller. Therefore we invite the customer to always contact the 
company network in order to obtain complete information on the specific characteristics, requirements and condition of use.
Modifications reserved.
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