Invacare®

Tilbehør

til Rea® Spirea®4NG (S),
Rea® Focus™ (F) og
Action®3NG (A)

Rygversioner

Vinkeljusterbar ryg

Biangulær ryg

Ryg med sidestøtte

Vinkeljusterbar stropryg
(- 6° - +13°) og højdejusterbar (35 - 48 cm)
eller (42 - 55 cm) (S),
og (38 - 46 cm) (F)

Justerbar i to vinkler
(– 8° - +13° og +/- 25°)
og højdejusterbar (41 51 cm). Højden på den
øverste del kan justeres,
den nederste del er altid
19 cm fra sædet.  (S + F)

Stropryg med rygpude
Invacare Mistral2 , der
Her med Laguna
giver støtte i siderne.
rygpude. Ryggen

(S + F) vinkeljusteres
vha. bruger- eller
hjælperbetjent
gashåndtag.

80° benstøtte

90° benstøtte

Hel fodplade

Giver brugeren mulighed
for at sidde med en let
åben knævinkel.

(S + F + A)

Vinkelindstillelig
benstøtte

Giver brugeren mulighed
for en mere aktiv
Kan indstilles uden brug
placering af fødderne.
af værktøj, og er forsynet

(S + F) med bløde lægpuder.

(S + F + A)

Kørestolene kan
monteres med hel
opklappelig, vinkel- og
dybdejusterbar fodplade.

(S + F)

Amputationsbenstøtte

Fodpladeforlænger

Er vinkel-, dybde- og
højdejusterbar, og kan
svinges til siden ved
forflytning. (S + F + A)

Polstret overtræk til
fodplader

Fodpladeforlængeren
giver mulighed for
Polstringen giver
længere og bedre støtte en blødere og mere
i dybden.
(S + F + A) komfortabel støtte for
foden. 12 mm tyk.

(S + F)

Polstret overtræk til hel
fodplade

Vinkelregulerbar
rygplade

®

(F)

Benstøtter

Polstringen giver
en blødere og mere
komfortabel støtte for
fødderne. 12 mm tyk.

(S + F)

Armlæn

Armlæn
Hemiplegiarmlæn. 

(S + F + A)

 ftageligt højdeindstilleligt
A
armlæn med lang pude. 

(S + F)

 lip-up armlæn, højdeindstilleligt
F
med lang eller kort pude. 
 etvægtsarmlæn med lang eller
L
kort pude. (Rio)

(F)
(S + F + A)

Blødt betræk
Til Rio armlænene kan vælges blødt, aftageligt
betræk for øget komfort.

Sæde/ryg

Indlægskiler

Lille kropsstøtte

Monteres under stropryggen. Giver
Denne lille polstrede kropsstøtte er velegnet ved behov for
øget sidestabilitet.
(S + F + A) mindre støtte. Flyttes og monteres uden værktøj.
(S + F + A)

Hoved-/nakkestøtte

Skubbehåndtag

Vinkeljusterbar skubbebøjle

Hoved- eller
nakkestøtte monteres
på den højdejusterbare
skubbebøjle.
Kan dybde- og
vinkeljusteres og har
justerbare "vinger".

(S +F)

Som standard er kørestolene udstyret
med højdestilbare skubbehåndtag
uden værktøj. Skubbehåndtagene
fås i to højder med mulighed for flere
indstillinger. 
(S + F + A)

Kan vinkeljusteres både op og ned,
så den kan betjenes af hjælpere i
forskellige højder. Enkel at justere med
kun to trykknapper.
(S)

Sæde/ryg

Unik sædeudformning

Hoftebælte

Sædepladen på Focus er udformet med plads til
For en sikkerheds skyld kan monteres en hoftesele.
tuber for optimal siddestilling. Indlægspuder kan

(S + F + A)
udligne udfræsningen.
(F)

Øvrigt

Stokkeholder

Antitip

Enhåndsbremse

Med holderen monteret
nederst på kørestolen og
velcrostropperne øverst
på ryggen, er stokkene
nemme at transportere.

(S + F + A)

Antitippen er højdejusterbar afhængig
af sædehøjden. Tryk på fjederpalen og
juster nemt til ønsket højde. Til Focus
og Spirea4NG fås tillige en svingbar
antitip.
(S + F + A)

Til brugere, der kun kan benytte
bremsen med den ene hånd.
Bremsearmen er altid forlænget.

(S +F)

Bord

Pude til kørestolsbord

Halvbord

Aftageligt, gennemsigtigt
bord med en behagelig og
holdbar overflade. Evt. med
albuepolstring. Justerbart i
dybden.
(S + F + A)

Blød 30 mm tyk pude polstret
med Dartex, der kan aftørres
med vand og sæbe. Fastgøres
vha. elastikstropper. (S + F + A)

Højre eller venstre halvbord,
gennemsigtig og aftageligt. Tilbehør:
Polstring til montering på bordpladen.
Beslag er fastmonteret på Rio-armlæn.

(S + F + A)
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