
Invacare® Rea komfortkørestole har en bred vifte af tilbehør, der giver 
brugerne mulighed for at opnå en optimal støtte og siddestilling 
samt større komfort. Tilbehøret kan anvendes på de fleste Rea 
komfortmodeller, hvilket giver terapeuterne mulighed for at finde netop 
den model, der passer brugeren bedst. Ved at tilbyde bedre støtte vil 
brugeren blive i stand til at deltage i foretrukne aktiviteter i en mere 
afslappet og behagelig siddestilling uden at skulle bruge unødig energi 
på at bevare en hensigtsmæssig positionering.
Under tilbehøret i denne brochure finder du et A eller et B, som 
refererer til henholdsvis Azalea og Bellis. En del af tilbehøret er 
desuden kompatibelt med Invacares mellemaktive kørestole.

 

Azalea®

 (A) & Bellis (B) tilbehør

Azalea®

 (A) & Bellis (B) tilbehør



Rygplade (Flex2)
Giver en fast og stabil støtte 
kombineret med en rygpude. 
Rygpladen er individuelt 
højdejusterbar og den øverste 
del af pladen kan forhøje 
rygstøtten eller afmonteres helt.
 (B)

Rygge

Rygplade (Flex3)
Giver en fast og stabil støtte 
kombineret med en rygpude. 
Rygpladen er individuelt højde- 
og breddejusterbar.  (A) 

Multijusterbar stropryg  
(Flex 3)
Ryggen kan ved hjælp 
af velcrostopper formes 
individuelt og også justeres i 
højden og bredden, eventuelt 
assymmetrisk. Kan monteres 
med rygslag eller rygpude. (A) 

Mistral² rygpude
Mistral² rygpuden giver med 
sine ekstra store og stabile 
sidestøtter brugeren en optimal 
siddestilling med god støtte og 
samtidig en stor frihedsgrad for 
bevægelse af armene. (A) (B)

Komfort rygslag
Et blødt polstret rygslag, 
der automatisk formes 
efter stropryggens facon og 
brugerens kropskonturer. (A) (B)

Laguna rygpude
Laguna rygpuden giver med 
dens formede sider i skum 
brugeren en afslappet og 
komfortabel støtte. (A) (B)

Rygpude høj
Den høje rygpude er egentlig 
samme pude som Passad² 
rygpuden, blot 100 mm højere 
og designet til høje brugere.
 (A) (B)

Vicair® Multifunctional
En trykaflastende og 
positionerende rygpude, der 
tilpasses individuelt til den 
enkelte bruger. Rygpuden er 
opdelt i separate rum fyldt med 
Vicair® Soft Cells™. (A) (B)

Passad² rygpude
Passad² rygpude giver stabilitet 
og komfort og er især velegnet 
til brugere med stort behov for 
støtte ved skuldre og bækken.
 (A) (B)
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Justerbar stropryg (Flex2)
Ryggen kan ved hjælp af 
velcrostopper formes individuelt 
og eventuelt også justeres i 
højden. Kan monteres med 
rygslag eller rygpude.  (B)



Skubbehåndtag

Skubbebøjle
Højdejusterbar, ergonomisk 
udformet skubbebøjle, der giver 
et godt greb for hjælperen.  (B)

Skubbehåndtag
Højdejusterbare skubbehåndtag 
monteret med en stabiliserende 
rygbøjle. (A)

Sæde- og rygtilt

Sæde og sædepuder

Hjælperbetjent sædekip- og 
rygtilt
Ryggen og hele sædeenheden 
tiltes vha. gaspatron, når 
udløserhåndtaget aktiveres. 
Sædekip kan låses i ønsket 
vinkel vha. låsepal. ( Er standard 
ved levering) (A) (B)

Elektrisk sæde- og rygtilt
Ryggen og hele sædeenheden 
tiltes elektrisk. Kan benyttes 
af såvel bruger som hjælper.
Kan låses i ønsket vinkel på 
selvbetjeningen. (A) (B) 

Glidesæde
Kan lette positioneringen af 
brugeren, hvis vedkommende 
ikke er placeret helt tilbage på 
sædet. Udløses vha. lille greb på 
højre side. (A)

Inkontinensbetræk
Det løse inkontinensbetræk 
passer til standardpuderne. Kan 
vaskes ved 60°. (A) (B)

Floshape sædepude
Konturformet 100 mm 
standardpude i latexskum skåret 
i lave profiler. Pudens form 
følger kroppens former, og giver 
derved en god trykaflastning. 
Leveres med både plys og 
dartex betræk. (A) (B)

Vicair® Multifunctional
En trykaflastende og 
positionerende sædepude, 
der tilpasses individuelt til den 
enkelte bruger. (A) (B)
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Skubbehåndtag
Højdejusterbare skubbehåndtag
monteret med en stabiliserende
rygbøjle.   (B)



Fodplader

Vinkelstilbare fodplader
Fodpladerne kan indstilles i 
dybde, højde og vinkel. Her vist 
med hælrem, som er standard 
på komfortstole. (A) (B)

Fodpladeforlænger
Fodpladeforlængeren giver 
mulighed for bedre støtte i 
dybden. (A) (B)

Hel fodplade
Den hele fodplade kan svinges 
op til siden eller tages helt 
af sammen med den ene 
benstøtte. Fodpladen kan vinkel- 
og dybdereguleres.  (A) (B)

Faste fodplader
Faste fodplader,der kan forblive 
oppe i opklappet tilstand.  (A) (B)

Benstøtter og fodplader

90º benstøtte
Kan anvendes til kørestole med 
små forhjul. (A) (B)

Vinkeljusterbare benstøtter
med justerbare (alt. faste)  
fodplader Længdekompense-
rende ved vinkling af benstøtten.
 (A) (B)

80° benstøtter
Benstøtter med justerbare 
(alt. faste)fodplader og med 
sving ind/sving ud funktion, der 
let aktiveres vha. håndtagets 
låsemekanisme. Kan benyttes af 
såvel bruger som hjælper.
 (A) (B) 

Amputationsbenstøtte
Giver brugeren perfekt støtte, er 
højde-, vinkel- og dybdejusterbar. 
Med sving ind/sving ud funktion.
 (A) (B)

Gipsbenstøtte
Stabil 90° gipsbenstøtte med 
justerbare bløde lægplader og 
fodstøtte. (A) (B)

Centralbenstøtte
Benstøtten er højde- og 
vinkeljusterbar og giver mulighed 
for en helt individuel ben- og 
fodpositionering. (A) (B)
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Armlæn

Aftagelige armlæn
Komfortable og højdejusterbare 
armlæn opadvinklet bagtil for 
ekstra støtte, når kørestolen er 
tiltet bagud. (A) (B)

Armlæn med brede 
armlænspuder
Højdejusterbare og aftagelige  
armlæn med lange armlæns- 
puder. Puderne er afrundede 
fortil for bedre støtte i 
forbindelse med forflytning.
 (A) (B)

Sæde- og rygoptioner

Betræk til tøjbeskytter
Skjuler tøjbeskytteren. Dartex 
polstring og det bløde fyld giver 
øget komfort. (A) (B)

Nakkestøtte
Har samme monteringsbeslag 
som hovedstøtten. Konturformet 
for at give god støtte til nakke og 
nederste del af hovedet. (A) (B) 

Indlægspude til tøjbeskytter
20 mm tyk pude, der reducerer 
sædebredden. Monteres på den 
øverste del af tøjbeskytteren 
således, at den ikke kommer i 
vejen for sædepuden.  (A) (B)

Abduktionskile
Blød, oval abduktionskile 
til placering mellem lårene. 
Dybdejusterbar og aftagelig.
 (A) (B)

Armlæn med ekstra polster
Blødt armlæn polstret ud i ét 
foroven og indvendig.  (A) (B)

Hemiplegiarmlæn
Højde-, dybde- og vinkel- 
justerbare for at give optimal 
komfort for brugeren.  (A) (B)

”Nice” flip-up armlæn
Højdejusterbare, aftagelige 
flipup armlæn med brede 
eller smalle armlænspuder. 
Breddejusterbare ± 10 mm i hver 
side. (B)

Hovedstøtte sideværts 
justerbar
Med vinkeljusterbare ”vinger” 
på siderne. Hovedstøtten 
er dybde-, vinkel-, højde- og 
sideværts justerbart og kan 
dermed indstilles individuelt til 
den enkelte bruger. (A) (B) 
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Vaskbart overtræk
For lettere vedligeholdelse 
af nakke- og hovedstøtte kan 
anskaffes et aftageligt og 
vaskbart overtræk af Dartex.
 (A) (B) 



Sæde- og rygoptioner

Kropsstøtte svingaway
Kropsstøtte med svingaway 
beslag fåes både med fast 
støttede pude og med en mere 
komfortabel, multijusterbar 
pude. (A) (B)

Kiler
Faste positioneringskiler til at 
give let støtte under sædepude 
eller bag rygpude. (A) (B)

Fast kropsstøtte
Kropsstøtten er bredde og 
dybdejusterbar samt aftagelig. 
 (A) (B) 

Kropsstøtte med 
forlængerarm 
Giver en 50 mm højere placering 
af kropsstøtten end standard 
kropsstøtte. Specielt velegnet til 
høje brugere. (A) (B)

Selevest
Elastisk vest i str. small. 
Placeres over sternum og gerne 
i kombination med hoftesele.
 (Azalea Minor)

Kropsstøtte multijusterbar
Er med sine mange 
indstillingsmuligheder let at 
forme til den enkelte bruger. 
Passer til alle typer rygge og 
rygpuder. (A) (B)

Hovedstøtte med hagestyr
Har samme monteringsbeslag 
som standard hovedstøtten. 
Dog giver udformningen af selve 
hovedstøttepuden mulighed 
for optimal støtte til den mere 
passive bruger. (A) (B) 

Overgangsdække
Dækker for et eventuelt 
mellemrum mellem rygplade og 
sæde. (A)

Monteringsbeslag for sele
Monteres sammen med 
nakkestøtte eller hovedstøtte. 
Sele/vest kan monteres korrekt 
over skulderhøjde. Se iøvrigt 
Invacares sele/vbælte brochure.
 (A)
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Enhåndsbremse 
Kan monteres i højre/venstre 
side. Når bremsen aktiveres, 
bremses stolen på begge hjul.
 (B)

Egerbeskyttere
Monteres for at beskytte 
brugerens fingre. Fås i ”Frosted”.
 (A) (B)

Armlæn med autolock
For at blive godkendt på 
TÜV er autolock standard på 
armlænene. Autolock fastholder 
armlænet i korrekt position. 
 (A) (B)

Tromlebremser til 16“/22“/24“  
drivhjul
Sikrer hjælperen fuld kontrol af 
kørestolens bremser.  (A) (B) 

Hoftesele
Holder brugeren tilbage i sædet 
på kørestolen. (A) (B)

Reflekser
Gør stolen synlig i mørke.
 (A) (B)

Sikkerhed

Chassisforlænger
Flytter forhjul 50 mm fremad for 
øget stabilitet. (A)

Quick release
Forhjulet kan let afmonteres 
ved at trykke på Quick release, 
hvilket gør Rea Bellis mindre ved 
transport. (B)

Forhjulsophæng og forhjul

Forhjul
Fås i størrelserne 5” – 8” og 
i bløde, massive og luftfyldte 
dæktyper. (A) (B)

Drivringe
Fås i følgende materialer: 
Aluminium og plast som 
standard. Rustfri stål, skum eller 
Black Grip som special ordre.
 (A) (B)
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Rea, Rea design og DSS (Dual Stability System) er beskyttede varemærker fra Invacare International.
Rea Azalea er designet med DSS (Dual stability system), hvilket vha glidende balancepunkt øger 
stabiliteten og sikkerheden, når stolen er kippet eller ryggen er tiltet bagover.

Bord
Det aftagelige bord er 
gennemsigtigt og med bløde 
polstringer ved albuerne. 
Justerbart i dybden. (A) (B)

Fingerskruer
Erstatter skruer på benstøtte og 
armlæn. (A) (B)

Øvrige muligheder

Stokkeholder
Med plads til to stokke. (A) (B) 

Bremseforlænger
Forlængergreb monteres 
på bremsen for at give en 
længere kraftarm og lette selve 
bremsefunktionen. (A) (B)

Alber  
Gør køreturen lettere og mere 
skånsom for hjælperen og giver 
overskud til længere og mere 
behagelige ture for brugeren.
 (A) (B)

Alber e-motion®

Diskret hjælpemotor styret vha. 
drivringene. Giver brugeren 
terapeutiske fordele og samtidig 
langt større frihed til at komme 
rundt. (A) (B)

Alber  
Konverterer en manuel kørestol 
til en letvægts el-kørestole. e-fix 
demonteres let og kan medtages 
i eks. bagagerum. (A) (B)

            Hjælpemotorer

For yderligere information om kompatibilitet henvises til Rea's hjemmeside eller 
kompatibilitetskataloget.
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