KB19

Dual Stability System (DSS®) på
Invacare® Rea® komfortkørestole
Brugere i komfortkørestole er meget afhængige af deres kørestol og behøver ofte hjælp fra pårørende eller
plejepersonale. En gennemsnitlig bruger tilbringer størstedelen af deres dag i kørestolen, og her er sædekip
og rygtiltfunktionen deres mulighed for at skifte siddestilling og på den måde ændre trykket på hud og væv.
Når man skifter stilling skal man være opmærksom på, at der kan opstå shear, friktion og/eller kompression,
hvilket kan give tryksår eller fejlstillinger.
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Omdrejningspunkterne på komfortkørestolene ud
for hofte og knæ er placeret under hensyntagen til
kroppens naturlige omdrejningspunkter.
Ved at placere omdrejningspunkter i
komfortkørestolen hævet op og parallelt med
brugerens omdrejningspunkter undgås:
• Shear og friktion på brugerens ryg og nakke
• Krøllet tøj, der kan give tryk
• Kompression og løft af knæene
• Smerter i knæ og hofter
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Dual Stability System
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Stabilitet
Det glidende balancepunkt er en del af Rea komfortkørestole for at sikre, at kørestolen er helt stabil uanset,
hvilken sædevinkel stolen har. Sædet bevæger sig nedad og fremad samtidig med, at kørestolen bevarer sin
stabilitet og ikke risikerer at vælte bagover, når sædet kippes bagover. Endvidere forhøjes forkanten af sædet
kun minimalt, hvilket gør det muligt at komme til under et spisebord uden at få ben og knæ i klemme.
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Om DSS®
VIDSTE DU AT...

for at bevare en god posiitonering ved
stillingsskift skal du:
1. Kippe sædet tilbage
2. Indstille rygvinklen, hvis nødvendigt
3.	Ændre vinklen på benstøtten, hvis
nødvendigt
Tilbage til opretsiddende stilling:
1. Slå benstøtterne ned
2. Tilt ryggen op igen
3. Kip sædet op igen
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Rea komfortkørestolenes unikke forskudte
omdrejningspunkter samt det glidende balancepunkt
gør, at stolene fremstår yderst stabile, og uden fare
for shear og kompression. Brugeren forbliver i den
korrekte og komfortable position både før og efter
stillingsskift.
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videoen om DSS

