Azalea (A), Bellis (B), Clematis (C)
Tillbehörsbroschyr
®

®
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Invacares ® sortiment av komfortrullstolar med tilt och ryggstödsvinkling
har ett stort utbud av tillbehör som är kompatibla med varandra. Dessa
ger brukaren möjlighet att uppnå optimal passform och mer komfort
med den valda stolsmodellen. I och med bättre stöd kan brukaren delta
i olika aktiviteter, med en mer avslappnad och komfortabel position.
I broschyren hittar du en referensbokstav som hänvisar till vilken av
modellerna Azalea, Bellis och Clematis som tillbehöret passar.
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Ryggstöd

Ryggstöd Fast Flex3
Erbjuder
ett
fast
och
stabilt stöd i kombination
med
en
ryggstödsdyna.
Ryggstödsplattan är justerbar i
höjd och bredd. 
(A)

Ryggstöd Fast Flex3
Erbjuder
ett
fast
och
stabilt stöd i kombination
med
en
ryggstödsdyna.
Ryggstödsplattan är justerbar i
höjd och bredd. 
(A)

Ryggöverdrag polstrat
Ett polstrat överdrag som är
följsamt med de bakomliggande
velcrobanden. 
(A)

Ryggstöd Fast Flex 2
Erbjuder
ett
fast
och
stabilt stöd i kombination
med
en
ryggstödsdyna.
Ryggstödsplattan är justerbar
i höjd och bredd och den övre
delen kan höjas eller tas bort.

(B)

Ryggstöd Ställbart Flex 2
Ryggstödet
kan
ställas
individuellt med ryggbanden.
Ryggstödet kan höjdjusteras.
Passar med ryggöverdrag eller
ryggdyna.
(B)

Ryggstödsbas
Stabilt
ryggstöd
höjdjusterbart.

är
(C)

Ryggdyna Laguna
Laguna ryggdyna erbjuder ett
lateralt stöd och ger brukaren ett
högt och stabilt stöd. (A) (B) (C)

Ryggdyna Mistral²
Ryggdynan Mistral² med djupa
förstärkta sidostöd och en
form som ger brukaren stöd
kring midjan samt utrymme för
skuldrornas rörelse.
(A) (B)

Ryggdyna Passad²
Med
ett
högt
stöd
för
skuldrorna, ger Passad² ett
stöd för de brukare som har en
något insjunken kroppsställning.
Sidostöden är förstärkta. (A) (B)

Ryggdyna Passad² Hög
Passad²
Hög
är
samma
ryggdyna som Passad² men är
10 cm högre och passar långa
brukare. 
(A) (B)

Ryggdyna Vicair
Multifunctional
En ryggstödsdyna som anpassar
sig individuellt efter brukarens
kroppsform.
(A) (B)
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Körhandtag

Körbygel
Höjdjusterbar
och
erbjuder
vårdaren flera ergonomiska
grepp.
(B)

Körhandtagsbygel
Justerbar i bredd och höjd.
Passar alla bredder.
(A)

Körhandtag
Höjdjusterbara
handtag.

separata

kör(C)

Sitstilt och ryggstödsvinkling

Sits och sittdynor

Vårdarmanövrerad sitstilt
och ryggstödsvinkling
Ryggstödet och sitsen kan
vinklas med hjälp av en gaskolv.

(A) (B) (C)

Elektriskt manövrerad sitstilt
och ryggstödsvinkling
Ryggstödet och sitsen kan
vinklas med hjälp av motorenhet
och styrs av en handkontroll
antingen av brukaren eller
vårdaren.
(A) (B)

Glidsits
En sits som är justerbar. Dras
framåt innan man placerar
brukaren
i
stolen,
skjuts
bakåt efter placering. Gör
positioneringen lättare.
(A)

Sittdyna Floshape
En formad dyna i skum med hög
densitet. Ger optimalt stöd och
bra tryckavlastning.  (A) (B) (C)

Sittdyna Mistral²
En basdyna med två lager skum
för ökad komfort. 
(C)

Inkontinensöverdrag
Överdrag i Dartex, avtagbart och
tvättbart.
(A) (B)

Sittdyna Vicair
Multifunctional
En sittdyna som anpassar sig
individuellt efter brukaren.

(A) (B)
®
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Benstöd och fotstöd

Vinkelställbar med vinkeloch djupjusterbar fotplatta
(möjlig med fast fotplatta)
Den höga ledpunkten ger
en
längdkompensering
när
benstödet vinklas.
(A) (B) (C)

Vinkelfast 80° benstöd
Möjlig
med
vinkeloch
djupjusterbar fotplatta alternativt
fast. Enkel att svänga inåt eller
utåt genom att frikoppla med
den gråa spaken. Designad för
både brukaren och vårdaren.

(A) (B)

Vinkelfast 90° benstöd
Placerar
fötterna
närmare
kroppen. Enbart i kombination
med små länkhjul.
(A) (B)

Centralplacerad fotplatta
Fotplattan är ställbar i höjd och
vinkel och erbjuder brukaren ett
fast stöd för benen. Vadstödets
utformning
håller
samman
benen.
(A) (B)

Amputationsbenstöd
Ger ett bra och stabilt stöd.
Dynan är höjd-, vinkel- och
djupställbar och kan svängas åt
sidan. 
(A) (B) (C)

Gipsbenstöd
Fast benstöd med 90° vinkel
med justerbara vadstöd och
fotplatta. 
(A) (B)

Hel fotplatta
Uppfällbar
och
avtagbar.
Fotplattan
är
djupoch
vinkelställbar.
Passar
alla
benstöd.
(A) (B)

Fasta fotplattor
För ökad stabilitet. Uppfällbara.

(A) (B) (C)

Djup- och vinkelställbara
fotplattor
Individuellt inställbara fotplattor.

(A) (B) (C)

Fotplatteförlängare
Förlängaren erbjuder en större
stödyta. Passar de djup- och
vinkeljusterbara fotplattorna.

(A) (B) (C)
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Armstöd

Armstöd höjdjusterbart
Stabilt armstöd med formad
dyna. Den bakre delen är högre
och bredare för att ge ökat stöd
när stolen är tiltad. (A) (B) (C)

Armstöd bred dyna
Höjdjusterbart armstöd med
lång och bred dyna.
(A) (B)

Armstöd/Sidostöd
Ett polstrat armstöd/sidostöd i
ett. Ger bra stöd för höfterna.

(A) (B) (C)

Uppfällbara armstöd
med breda (eller smala)
armstödsdynor
Avtagbara och uppfällbara samt
justerbara i bredd, +/- 10 mm per
sida.
(B)

Sidostödsöverdrag
Skyddar plasten på sidoskyddet
samt att polstringen på insidan
gör det mer komfortabelt.

(A) (B) (C)

Avsmalningsdyna
2 cm tjock dyna för att minska
sittbredden. Fästs på den
övre delen av sidostödet
för att inte vara i vägen för
sittdynan. Placeras på insidan av
sidostödsöverdraget. (A) (B) (C)

Bendelare
En oval abduktionskil som
placeras mellan knäna. Den har
två möjligheter för djupplacering
och är avtagbar.
(A) (B) (C)

Nackstöd
Format efter huvudet och övre
delen av nacken för att ge gott
stöd. Höjd- och djupjusterbart.

(A) (B) (C)

Armstöd hemi
Höjd-, djup- och vinkelställbart
för att ge optimalt stöd.

(A) (B) (C)

Sits- och ryggstödstillval

Sitsbreddning
Distanser som ökar sittbredden
med 10 + 10 mm.
(C)

Huvudstöd
Huvudstödet har sidostöd som
är vinkelställbara. Fästet för
huvudstödet är djup-, vinkel-,
sido- och höjdjusterbart för att
ge brukaren optimalt stöd.

(A) (B) (C)
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Sits- och ryggstödstillval

Svankstöd
Placeras bakom ryggstödsöverdraget alt ryggdynan för att ge
ökat stöd.
(A) (B)

Överdrag
Avtagbara överdrag till nackoch huvudstödet för ett enklare
underhåll.
(A) (B) (C)

Huvudstöd med käkstöd
Detta huvudstöd har samma
infästning som föregående.
Formen på detta är designat för
att ge optimalt stöd för passiva
brukare. 
(A) (B) (C)

Matta sits/rygg
Ett överdrag/matta som placeras
mellan sitsen och ryggen. Enbart
för ryggstödsplattan. 
(A)

Kilar
Positioneringskilar som kan
användas under sittdynan och/
eller bakom ryggstödsöverdraget/ryggdynan.
(A) (B)

Bålstöd
En
fast
bålstödsdyna
i
en ny design. Bredd- och
djupjusterbart, avtagbart.

(A) (B) (C)

Bålstöd
En multijusterbar bålstödsdyna
som är lätt att forma efter
brukarens behov. Kan användas
till alla kombinationer av ryggstöd
och
ryggstödsöverdrag/
ryggdynor. 
(A) (B)

Bålstöd med swing away
Detta bålstöd har en inställbar
arm som kan ställas in efter
brukaren. Vid förflyttningar kan
man svänga bålstödet åt sidan.
Avtagbart.
(A) (B) (C)

Förhöjd arm
Gör det möjligt att positionera
bålstödet 50 mm högre för långa
brukare.
(A) (B)

Sele
En elastisk sele som finns i en
storlek. Placeras över sternum.

(Azalea Minor)

Övre selinfästning
En infästning för de övre banden
för selar. Justering kan göras
i bredd och höjd. Placeras på
nack- eller huvudstödsstolpen.

(A)
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Länkhjulsupphängning och länkhjul

Chassiförlängare
Gör ramen 50 mm längre framåt.

(A)

Länkhjul
Det finns ett stort sortiment av
storlekar och material som t ex
5" - 8", luft, mjuka eller massiva.

(A) (B) (C)

Drivringar
Som standard kan vi erbjuda
plastade drivringar eller i
aluminium.
(A) (B)

Ekerskydd
Täcker ekrarna på drivhjulet
för att undvika att fastna med
fingrarna.
(A) (B) (C)

Enhandsbroms
För brukare som enbart har en
arm att bromsa med. Bromsen
aktiveras på båda sidor när man
använder enhandsbromsen.  (B)

Vårdarbroms för 16", 22" och
24"
För att vårdaren ska ha bättre
kontroll på rullstolen vid körning
utomhus. Clematis enbart 24".

(A) (B) (C)

Bälte
För säkerhet i rullstolen.

(A) (B) (C)

Reflexsats
Reflekterar ljus i mörker och gör
att rullstolen syns bättre.

(A) (B) (C)

Armstödslåsning
En liten låssprint som gör att det
avtagbara armstödet sitter på
plats i fästet.
(A) (B) (C)

Quick release
Länkhjulen kan enkelt tas bort
genom att trycka på knappen.
Detta gör att rullstolen får
mindre transportmått.
(B)

Säkerhetstillval
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Övrigt

Bord
Djupjusterbart och kan enkelt tas
bort.
(A) (B) (C)

Rattvredssats
Rattvred istället för skruvar.

(A) (B)

Kryckkäppshållare
Hållare för kryckkäppen när
brukaren inte använder denna.

(A) (B) (C)

Drivaggregat och trappklättrare

Alber e-motion
Motoriserade
drivhjul
som
aktiveras av drivringen och ger
brukaren extra kraft. Kombinerar
ökad rörelsefrihet med andra
terapeutiska fördelar. (A) (B) (C)
®

Alber
Ger rullstolen förutsättningar
att
kunna
användas
som
elrullstol av brukaren eller med
vårdarstyrning för vårdaren.

(A) (B) (C)

Alber scalamobil
Det enkla sättet att ta sig upp för
trappor.
(C)
®

Alber
Underlättar för vårdaren då
viamobil hjälper till att driva
rullstolen framåt samt att
bromsa.
(A) (B) (C)
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