Invacare®

Rea® Flex3

Et ryg-/sædesystem med mange muligheder
Invacare Rea Flex3 er et fleksibelt ryg-/sædesystem med mange
positioneringsmuligheder, herunder god mulighed for individuel tilpasning.
Flex3 kan anvendes på både Invacares komfortkørestole, samt på Invacares
elektriske kørestole.
Et komplet Flex3 ryg-/sædesystem sammensættes af et stort udvalg af
rygbaser, rygpuder, sædepuder, armlæn, benstøtter og øvrigt tilbehør med
eller uden el-funktioner.
Flex3 kan vælges og justeres i forskellige bredder, højder, dybder og
tilpasses nøjagtig til den enkelte brugers ønsker og behov.
Flex3 tilbyder en stor grad af kompatibilitet komfortkørestole og el-kørestole
imellem, hvilket både bruger og køber har glæde af.
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Fleksibilitet og individuelt justering
Invacare Rea® Flex3 rygge kan tilpasses efter brugerens behov for støtte
i såvel bredde som højde og evt.
asymmetrisk - fx bred forneden og
smal foroven. Flex3 giver øget stabilitet og forbedrer positioneringen af
borgeren.

Hurtig og enkelt at tilpasse
Flex3 kan monteres med enten fast
rygplade eller stropryg og efterfølgende kan disse ombyttes efter
ønske, hurtigt og enkelt, uden brug
af værktøj.
Flex3 kan monteres med aftagelige
armlæn og en lang række forskelligt
tilbehør.
Fleksibiliteten, de mange justeringsmuligheder og det store tilbehørsprogram gør, at der er stor genbrugsværdi ved Flex3.

Utallige muligheder for valg af ryg og 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.

Flere rygge - samme stol

Flex 3 ryggen kan tilpasses efter brugerens behov for støtte i
såvel bredde som højde og evt. asymmetrisk - fx bred forneden og smal foroven. Desuden tilbyder ryggen, som standard,
en unik mulighed for at skabe ekstra vinkling foroven eller forneden.

Den faste rygplade kan indstilles i højden og bredden
fx bred foroven og smal for
neden.

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.
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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.

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

Vicair ® Multifunctional
En trykaflastende og positionerende rygpude, der kan
tilpasses individuelt til den
enkelte bruger. Rygpuden er
opdelt i separate rum fyldt
med Vicair ® Smart Cells™ .

Matrx fast ryg
Flex3 kan monteres med
Matrx multijusterbare faste
rygge, der giver en stabil og
komfortabel støtte samt en
god bevægelsesfrihed.

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

Hovedstøtte
sideværts
justerbar
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.

Passad² rygpude
Passad² rygpude giver
bilitet og komfort og er
velegnet til brugere
stort behov for støtte
skuldre og bækken.

staisær
med
ved

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

Fast kropsstøtte
Kropsstøtten er bredde og
dybdejusterbar samt aftagelig.

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

Kropsstøtte med multijusterbar pude
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.

Seler og bælter
Vi tilbyder et stort program i
seler, bælter og bespændinger. Se iøvrigt Invacares brochure for seler og bælter.

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.

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

Benstøtter
Flex3 giver mulighed for
montering af forskellige sidehængte benstøtter.

Vinkelstilbare fodplader
Fodpladerne kan indstilles i
dybde, højde og vinkel. Her
vist med hælrem, som er
standard på komfortstole.

Amputationsbenstøtte
Giver
brugeren
perfekt
støtte, er højde-, vinkel- og
dybdejusterbar. Med sving
ind/sving ud funktion.
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Sæde og sædepuder

Skumpuder
Invacare tilbyder en lang
række gode siddepuder med
positionerende og tryksårsforebyggende egenskaber.
Se venligst særskilte brochure for yderligere information.

Floshape sædepude
Konturformet standardpude
i latexskum opskåret i lave
profiler. Pudens form følger
kroppens konturer, og giver
derved en god trykaflastning. Leveres med både plys
og Dartex betræk.

Inkontinensbetræk
Det løse inkontinensbetræk
passer til standardpuderne.
Kan vaskes ved 60°.

For yderligere informationer se særskilt brochure om Azalea og Dahlia tilbehør

Vicair ® Multifunctional
En trykaflastende og positionerende sædepude, der
tilpasses individuelt til den
enkelte bruger.
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Vælg den bedste komfortkørestol

Rea® Azalea familien
Rea Azalea familien er det naturlige valg til den moderat aktive bruger såvel til den passive bruger. Azalea tilbyder 25° sædekip
og 30° rygtilt. Azalea familien dækker behov for en lang række brugere:
Azalea		
Kan tilpasses langt de flestes brugeres behov for komfort og positionering
Azalea Base
Komfortkørestolsbase forberedt for specielle sædesystemer, fx skalsæder
Azalea Minor
Komfortstolen velegnet til små voksne eller teenagere
Azalea Tall
Velegnet til høje brugere ved hjælp af et særligt kit til Azalea
Azalea Max
Komfortløsningen til store brugere

Rea Dahlia® familien
Rea Dahlia er den alsidige, smalle komfortstol til de mere aktive brugere med mulighed for let at køre kørestolen selv eller med
et behov for øget trykaflastning og sædetilt.
Dahlia 45 	Markedets bedste mulighed for at give trykaflastning og komfortable siddestillingsskift i løbet af dagen. Har
et sædekip på helt ned til 45° samt et rygtilt på 30°.
Dahlia 30	En mulighed for at opnå 30° på både sædekip og rygtilt samt en stor variation af sædehøjder med bl.a. mulighed for at kunne nå gulvet med fødderne og gå kørestolen frem
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