Action® Ampla™

Understøtter en aktiv hverdag

Trusted Solutions,
INNOVATIV KØRESTOL TIL DE STORE BRUGEREPassionate People®

Action® Ampla™

Den første bariatriske kørestol,
der understøtter en aktiv hverdag
Invacare Action® Ampla™ er udviklet
specielt til store brugere. Kørestolens
innovative design imødekommer behovet
hos den bariatriske bruger, tager hensyn
til bariatriske kropsformer, skiftende
aktivitetsniveauer og opfylder kravene
omkring høj brugervægt. Ampla™ er en
slank og minimalistisk kørestol, der med
sit moderne udseende giver brugeren
uafhængighed og støtte til en behagelig
og aktiv hverdag.

Prisvindende design
Den elegante Ampla™ har allerede
vundet en Red Dot Award for
produktdesign. Red Dot Award er ikke
alene den største produktkonkurrence
i verden, men også en af de mest
prestigefyldte designpriser. Ampla™ har
ligeledes vundet den italienske Platinum
A'Design Award og den gyldne tyske
designpris 2020.
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VIGTIGSTE
EGENSKABER

Indbygget
transportløsning
De helt særlige transporthjul på AmplaTM
anvendes, når der er behov for at køre
AmplaTM på højkant igennem døråbninger
eller smalle passager.
1.	Klik antitipperne op
2.	Fold ryggen ned
3.	Løft op i benstøtterne
4.	Vip kørestolen let op på transporthjulene
I denne position kan AmplaTM enkelt blive
flyttet omkring uden besvær og tunge løft.
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Flere drivhjulspositioner
Gode køreegenskaber

Brugeren
kan komme længere omkring
ved mindst mulig anstrengelse
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Ergonomisk ryglæn
Optimal mulighed for at nå drivringene
God støtte for lænd og ryg
Øget bevægelsesfrihed
Passer til flere kropsformer
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Højdejusterbare greb til forflytning
Giver støtte til at rejse eller sætte sig
Kan vendes fremad eller bagud for den bedste støtte
Kan sænkes for at komme tæt ind til fx bordplade

Action® Ampla™

Smart ryglænsdesign

Action® Ampla's design giver en perfekt pasform til både mandlige brugere i store størrelser, som
har tendens til at have en "æble" kropsform eller til kvindelige brugere, som oftest har en "pære"
kropsform. Det innovative ryglæn på Ampla™ giver støtte og komfort til brugeren og er samtidigt
designet til at give plads og imødekomme anatomien ved forskellige kropsformer. Ryggen er
endvidere højdejusterbar samt nedfældbar.

Vigtigste egenskaber

Smarte detaljer

Indbygget transportløsning

Elastisk dække forneden på ryglænet

Ergonomisk ryglæn

Bremserne er smart integrerede i chassiset

Højdejusterbare greb til forflytning
Gode køreegenskaber

Tekniske data
For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der
kan downloades på www.invacare.dk.

Action® AmplaTM

Sædebredde

Sædedybde

555 / 605 /
655 / 755 mm

460 / 510 mm

Benstøttelængde
Action® AmplaTM

365 - 525 mm

Max. sikker
vejhældning
Action® AmplaTM

7°

Sædevinkel

Totalbredde
Sædebredde
+ 205 mm

Venderadius
1420 - 1660 mm

1°

Sædehøjde

Rygvinkel

380 - 455 mm
interval 25 mm

Fast

Totallængde inkl.
benstøtter

Totallængde uden
benstøtter

1065 - 1145 mm

855 - 920 mm

Max. brugervægt
300 kg

Totalvægt fra
27.5 kg

Stelfarve

Hvid

Test og priser
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Ryghøjde
425 - 500 mm
interval 25 mm

Totalhøjde
805 – 955 mm

