Invacare®

Modulite sædesystem

Fleksibelt, funktionelt & komfortabelt
Invacare Modulite er et fleksibelt, funktionelt og komfortabelt
sædesystem.
Modulite giver god mulighed for individuel tilpasning og optimal
positionering. Modulite sædesystemet sammensættes fra et stort
udvalg af rygbaser, rygpuder, sædepuder, armlæn, benstøtter og
øvrigt tilbehør, med eller uden el-funktioner.
Modulite kan vælges og justeres i forskellige bredder, højder, dybder
og tilpasses til den enkelte brugers ønsker og behov.
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Hurtig og let at tilpasse
Modulite kan, efter behov, monteres med enten fast ryg, rygplade
eller stropryg. Det er efterfølgende
muligt, at ombytte til andet rygvalg.
Modulite giver mulighed for trinløs
justering af sædedybde, der hurtig
og let kan tilpasses, selv med brugeren siddende i stolen.

Kompatibilitet
Modulite tilbyder en stor grad af
kompatibilitet mellem Invacare elkørestole og komfortkørestole, hvilket er fordelagtigt ved ændringer og
i forbindelse med genbrugsværdi.
Modulite anvender Flex3 stropryggen kendt fra Invacare Rea® komfortkørestolene.
Flex3 ryggen giver god støtte og har
mange justeringsmuligheder i rygrør, højde, dybde og bredde, såvel
symmetrisk som asymmetrisk.

Utallige muligheder for valg af ryg eller sædebredde

Lav
Sæde- og
rygindstillinger så
tæt på
chassiset som
muligt.

Høj
Forlænget
ryghøjde,
dybere
sæde.

Normal
Tilpasninger
af sæde
og ryg
indenfor
standard
mål.

Bred
Ryglæn
og sæde
udvides.

Bred
foroven
Ryglænet bredt
foroven,
og smalt
forneden
samt et
smalt
sæde.

Bred
forneden
Ryglænet smalt
foroven,
og bredt
forneden
samt et
bredt
sæde.

Stor fortil
Øverste
del af
ryglænet
med øget
plads til
skuldre og
øverste del
af ryggen.

Stor bagtil
Nederste del
af stropryggen indstilles
med god
plads.

Kyfotisk ryg
Midtersektionen af
stropryggen tillader
ekstra plads
til den kyfotiske ryg.

S-formet ryg
Stropryggen
kan indstilles til ekstra
støtte eller
plads, hvor
der er behov.

Flere rygge - samme stol

Stropryg
Modulite/Flex3 stropryggen har mange
tilpasningsmuligheder i bredde, højde,
hvor meget den favner, samt mulighed
for asymmetrisk indstilling fx bred
forneden, smal foroven og give ekstra
meget vinkling foroven eller forneden.

Rygplade
Modulite/Flex3 fast rygplade kan
indstilles i højden og bredden med
mulighed for asymmetrisk indstilling
fx bred forneden, smal foroven og
monteres med forskellige rygpuder
efter ønsker og behov.

Matrx fast ryg
Modulite kan monteres med Matrx
multijusterbare faste rygge, der giver
en stabil og komfortabel støtte og god
bevægelsesfrihed.
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Sæde- og rygoptioner

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

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

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.

Passad² rygpude
Passad²
rygpude
giver
stabilitet og komfort og er
især velegnet til brugere med
stort behov for støtte ved
skuldre og bækken.

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

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™ .

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

Hovedstøtte
Med vinkeljusterbare ”vinger”
på siderne. Hovedstøtten er
dybde-, vinkel-, højde- og
sideværts justerbart og kan
dermed indstilles individuelt
til den enkelte bruger.

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

Vaskbart overtræk
For lettere vedligeholdelse af
nakke- og hovedstøtte kan
anskaffes et aftageligt og
vaskbart overtræk af Dartex.
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Øvrige optioner

Kropsstøtte fast
Kropsstøtten
er
bredde
og
dybdejusterbar
samt
aftagelig.

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

Kropsstøtte forlænget
Giver en 50 mm højere
placering af kropsstøtten
end standard kropsstøtte.
Specielt velegnet til høje
brugere.

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

Monteringsbeslag for sele
Monteres
sammen
med
nakkestøtte
eller
hovedstøtte.
Sele/vest
kan monteres korrekt over
skulderhøjde.
Se
iøvrigt
Invacares
sele/vbælte
brochure.

Seler og bælter
Vi
tilbyder
et
stort
program i seler, bælter og
bespændinger.
Rekvirer
brochure for
yderligere
oplysninger.

Overgangsdække
Dækker for et eventuelt
mellemrum mellem rygplade
og sæde.

Kiler
Faste
positioneringskiler
til at give let støtte under
sædepude eller bag rygpude.

Standard armlæn
Med komfortable og rengøringsvenlige armlænspuder,
der er aftagelige og justerbare - frem/tilbage og højde.

Opklappelige-armlæn
Modulite kan monteres med forskellige opklappelige
armlæn, der følger ryggen eller forbliver i samme position,
som sædeenheden, når ryggen justeres frem eller tilbage.
Opklappelige armlæn kan vælges med forskellige typer
armlænspuder.

Hemiplegiarmlæn
Højde-, dybde- og vinkeljusterbare for at give optimal
komfort for brugeren.
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Øvrige optioner

Benstøtter
Modulite giver mulighed
for montering af forskellige
typer sidehængte benstøtter,
manuel
eller
elektrisk
justerbar.

Centerbenstøtte
Modulite giver mulighed
for montering af forskellige
centermonterede benstøtter,
manuel
eller
elektrisk
justerbar.

Vinkelstilbare fodplader
Fodpladerne kan indstilles
i dybde, højde og vinkel.
Her vist med hælrem, der er
standard på el-kørestolene.

Amputationsbenstøtte
Giver
brugeren
perfekt
støtte. Er højde-, vinkel- og
dybdejusterbar med sving
ind/sving ud funktion.

Abduktionskile
Blød, oval abduktionskile
til placering mellem lårene.
Dybdejusterbar og aftagelig.

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

Stokkeholder
Med plads til to stokke.

Intuitiv ledsagerstyring
Giver hjælperen mulighed for
at styre el-kørestolen, let og
uden brug af kræfter.

Rygvinkling
Modulite ryggen har et højt
pivot og er manuel eller
elektrisk vinkeljusterbar i 30°.

Sædetilt
Det 30° (alt. 45°) elektriske
sædetilt
med
glidende
tyngdepunkt, giver mulighed
for at opnå en behagelig
og afslappende sidde- eller
hvilestilling.

Elektrisk sædehejs
30 cm el-hejs sikrer at
sædehøjden kan tilpasses
efter behov eller ifm en
god
arbejdshøjde
for
plejepersonalet.

Hastighedreduktion
Invacare's el-kørestole er
forsynet med en føler, der
reducerer
hastigheden,
når man kører uden at
sædeenheden er i neutral
position.
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Sæde og sædepuder

Profileret overflade
Propad Premier er opskåret i
tern, hvilket reducerer shear
og friktion samtidig med, at
trykaflastning opnås.

Floshape sædepude
Konturformet
100
mm
standardpude i latexskum
skåret i lave profiler. Pudens
form følger kroppens former,
og giver derved en god
trykaflastning.

Inkontinensbetræk
Løst
inkontinensbetræk,
der passer til Invacares
standardpuder.
Betrækket
kan vaskes ved 60°.

Vicair ® Multifunctional
Vicair® med luftfyldte celler,
der giver god trykaflastning,
stabil
positionering
og
individuelt tilpasning. Vicair®
kræver ingen daglig kontrol.

Tekniske data

Standard:
380 - 430 mm,
Tilpasset:
ca. 300 - 650 mm

Standard:
410 - 510 mm,
Tilpasset:
ca. 300 - 650 mm

Standard:
480 - 560 mm,
Tilpasset:
ca. 300 - 650 mm

Standard:
270 - 390 mm

90° - 120°

NB! P
 å vores værksted har vi mulighed for at tilpasse Modulite sædeenheden, så den passer nøjagtigt
efter ønsker og behov. Vi kan levere i sædebredder fra ca. 30-65 cm og i ryghøjder, der er
tilsvarende disse sædebredde. Kontakt vores lokale konsulent og få hjælp til at finden den helt
rigtige løsning.
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