
 rygsystem

Før og efter Wing Back ILSA

Wing Back  ILSA® 
Retter op på hverdagen

Et unikt multijusterbart rygsystem

Wing Back ILSA (Integrated Lateral Support Adjustable) er et patentanmeldt 
rygsystem. Wing Back tillader trinløs justering af ryggen i løbet af få minutter. 

Wing Back kan hjælpe brugere, som lider af skæv ryg, træthed og dårlig balance 
pga eksempelvis scoliose eller kyfose.  Wing Back retter brugeren op i kørestolen 
og giver en sund siddestilling, som hjælper til, at brugeren kan opretlholde en 
aktiv hverdag og klare daglige gøremål på egen hånd.   

Wing Back kan også virke præventivt, så brugeren undgår en skæv siddestilling 
på lang sigt. Derfor kan rygsystemet med fordel monteres på kørestolen, før 
skævhed eller træthed indtræffer hos brugeren.

På trods af sit enkle design, er WIng Back helt unik. Intet andet rygsystem på 
markedet tillader samme fleksibilitet i brugerens siddeposition. Wing Back kan 
hurtigt justeres efter kroppens anatomi, eller hvis siddestillingen ændrer sig. 
Wing Back kan altid tilpasses brugerens aktuelle siddeposition ned til sidste 
milimeter, fordi ryggen justeres med velcrostropper. 

Wing Back er designet og produceret i Danmark og kan eftermonteres på flere 
fastramme- og foldbare kørestole på markedet.



Sådan tager du mål  
A. Højde på rygrør  
Mål fra sæderør under pude 
til fire cm under skulderblad 
eller til det ønskede 
støttepunkt.  
Dybde: Mål fra rygrør 
til støtte-punktet på 
brystkassen. 

B. Bredde: Mål ryggens 
bredde

 

1. Juster højden og bredden trinløst i ét beslag 
med en Unbrako-nøgle

2-3. Ryggens dybde justeres let efter brugeren 
med 5 cm brede og stærke velcro-remme.

4. Trinløs asymmetrisk sideværtsjustering for 
tilpasning af bredde og støttepunkter

Tilpasning af Wing Back

Hjælper brugeren til symmetri og stabil siddekomfort

Optimerer støtte til ryggen

Fås med 3, 5 eller 7 cm fremspring

Kan indstilles asymmetrisk

Nem at justere i højde, bredde og dybde

Forbedrer balance og køreegenskaber

Aflaster brugeren, så kræfter kan bruges i hverdagen 

Fås til fastramme-, foldbare og el-kørestole

Wing Back ILSAs egenskaber
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HMI nr.            Produkt

Wolturnus kørestole
84114   Wing Back ø19, 3 cm 
84115   Wing Back ø19, 5 cm
84116   Wing Back ø19, 7 cm
84117   Wing Back ø19,  custom built
84118   Wing Back ø25, 3 cm 
84119   Wing Back ø25, 5 cm 
84120   Wing Back ø25, 7 cm 
84129   Wing Back ø25,  custom built

Andre kørestole, påclampet

84122   Wing Back ø19, 3 cm
84123   Wing Back ø19, 5 cm
84124   Wing Back ø19, 7 cm
84121   Wing Back ø19, lige rør
84130   Wing Back ø19,  custom built
84126   Wing Back ø25, 3 cm
84127   Wing Back ø25, 5 cm
84128   Wing Back ø25, 7 cm
84125   Wing Back ø25, lige rør
84131   Wing Back ø25,  custom built
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