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Invacare Bora®
Kørestolsbrugere sidder udsat for vejr og vind, når de er ude at køre. Netop det, at de
sidder i en kørestol eller el-kørestol stiller ekstra krav til overtøjets facon, varme og
isolering mod regn eller blæst. Invacare® leverer DARO kvalitetskøreposer og regnslag med
sikkerhedsreflekser.

Egenskaber
DARO knæpose
Knæposen er faconsyet og kan åbnes med lynlåse
i hver side fra knæhaserne og ned til den isolerede
bundplade. Posens forstykke slutter ved taljen,
mens bagstykket slutter med et blødt stofstykke
under knæhaserne. Derudover har knæ-posen
sikkerhedsreflekser og et stort greb ved lynlåsen,
som sikrer nem betjening.

DARO kørepose
Køreposen er faconsyet og har aftageligt forstykke,
som kan samles med bagstykket ved hjælp af
delbare lynlåse i siderne. Lynlåsene starter ved
taljen og lynes ned mod den isolerede bundplade
for at samle køreposen. Bundpladen, som er en
del af forstykket, fastgøres med gribebånd bagtil.
Bagstykket er udstyret med elastik og gribebånd,
så det kan fastgøres til stolen. Desuden har
køreposen elastik i taljen, sikkerhedsreflekser og
huller til hoftesele.

Egenskaber
DARO regnslag Neptun
Regnslaget er faconsyet og har hætte med elastik
i kanten. Øverst foran er der et lille underfald, så
slaget kan udvides lidt, således at det er nemmere
at få på. Der er desuden en lomme foran, som
lukkes med gribebånd, og ærmerne har elastik
ved håndleddene. Hele vejen rundt langs kanten af
regnslaget er der indsyet elastik, så det sidder tæt
ind til brugeren. Sikkerhedsreflekser er påmonteret
foran og bagpå, og der medfølger en pose til
opbevaring af slaget. Neptun er først og fremmest
velegnet til manuelle kørestole.

DARO regnslag Omega
Dette regnslag er tilpasset elektriske kørestole,
hvor ryglænet er højt og evt. har nakkestøtte.
Slaget dækker brugeren fra top til tå og går ned om
stoleryggens bagside. Foran løber en kort lynlås
med underfald fra hagen til midt på brystet. Slaget
har desuden hætte med snører, sikkerhedsreflekser
foran og bagpå samt elastik hele vejen rundt
i kanten. Med regnslaget følger en pose til
opbevaring.

Egenskaber
DARO køresele
Køreselen har velcrolukning i enderne og kan
bruges til at støtte brugeren op ad kørestolens ryg.

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

DARO Knæpose

DARO Kørepose

DARO Neptun

DARO Omega

Størrelser

M/L

XL

M/L

XL

M/L

XL

M/L

XL

Talje (mm)

840

900

1340

1460

N/A

N/A

N/A

N/A

Længde for (mm)

1160

1190

1140

1160

1520

1580

1450

1600

Længde bag (mm)

650

670

1630

1650

470

490

1200

1280

Materiale/farver

DARO Knæpose

Ydre

Vind- og vandtæt micro med PU
belægning

Vind- og vandtæt micro med
PU-belægning, som tillader huden at
ånde. Sømmene er tapede.

bomuld/
polyester

Isolering

Thinsulate med høj isoleringsevne

N/A

N/A

For

Fleece

N/A

N/A

Farve

Marineblå

Sort

Sort

Vask

40° / ingen skyllemiddel

40° / ingen skyllemiddel

N/A
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