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Rullestolen som følger barnets utvikling 
Invacare Action3 Junior er en lett, sammenleggbar rullestol for barn og 
unge mellom 3 og 15 år. Rullestolen er designet for å tilfredsstille denne 
gruppens behov for individuell tilpasning og justering etter hvert som 
de vokser. Den har derfor en rekke tilpasningsmuligheter og et bredt 
tilbehørssortimentet. I tillegg har Action3 Junior et stilig, moderne 
design.
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Action3 Junior følger barnets utvikling

Action3 Junior er designet for å møte 
behovene til et barn i vekst. Derfor kan 
bredden på alle de sentrale delene av 
stolen reguleres; sete, rygg, armlener og 
fotstøtter.

Tilpasningsvennlig passform med 
mange størrelseskombinasjoner

Ved valg av rullestol til barn og unge er 
riktig og komfortabel passform kanskje 
spesielt viktig. Action3 Junior har et 
svært bredt utvalg av størrelseskombi-
nasjoner med setebredde 205-380 mm. 
Slik passer Action3 Junior til alt fra små-
barn og tenåringer.

Skreddersy rullestolen din!

Action3 Junior har et bredt spekter av 
alternativer for å møte alle krav til komfort 
og posisjonering. I tillegg kan brukeren 

skreddersy sin rullestol ved blant annet 
å velge rammefarge og eikebeskyttere.

Justering av setebredde
Understellets setebredde kan 
justeres i 4 posisjoner fra 205 -  
380 mm med et innovativt, 
teleskopisk kryss.

Justering av sete- og rygg- 
trekk
Polstringen på rygg og sete 
kan gjøres bredere ved hjelp 
av borrelås når understellet 
justeres.

Bord 
Utsvingbart bord er tilgjengelig 
som et alternativ til fast bord.
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Justerbar setehøyde og 
balansering 
Bakhjulet kan monteres i 20 ulike 
posisjoner. Dette gjør at stolen 
kan tilpasses i rett høyde, samtidig 
som den kan balanseres for 
optimale kjøreegenskaper.



Benstøtte i abduksjons-
stilling 
En 30° abduksjons-stilling er 
mulig med 80° benstøtter

Transport-versjon 
Transport-versjon med setehøyde 
på 460 mm og 12" bakhjul i plast.

Benstøtter 
➀ 90° benstøtte, ➁ 80° benstøtte 
og ➂ hevbar benstøtte justerbar 
fra 0° til 80°.

Pute 
50 mm skumpute som følger 
dybdejusteringen til setetrekket.

➀ ➁ ➂

Forhjul
3 forskjellige typer forhjul: ➀ 5" x 
1" blinkende, kompakte dekk, ➁ 
5" x 1 ¾" kompakte dekk og ➂ 5" 
x 1" kompakte dekk.

➀ ➁ ➂

Ankelstropp
Ankelstropper tilgjengelig i 
3 størrelser. Tilpasser seg 
stillingen til barnets føtter og kan 
også hjelpe barn som er utsatt 
for spasmer.

Eikebeskyttere
4 forskjellige eikebeskyttere for 
å matche rullestolfarge og smak 
(nr. 4 er gjennomsiktig).

Ergonomiske kjørehåndtak som på en vogn
Kjørehåndtakene kan tilpasses alle typer rygger og har en rekke 
justeringsmuligheter. Man kan også benytte en breddejusterbar 
ryggbøyle (kan også brukes alene) for å gjøre ryggen stivere. Denne 
kan også benyttes som feste til nakkestøtte for å øke brukerkomforten.

Front-stabilisator-kit 
Et front-stabilisator-kit er 
tilgjengelig for å øke stabiliteten 
for aktive barn.
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Armlener 
Avtagbart og høydejusterbart 
armlene ➀, junior-armlene 
➁ samt klesbeskytter ➂ og 
hjulskjermer ➃.

➀

➁

➂

➃
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200 - 250 / 250 - 300 /  

300 - 350 / 275 - 325 / 

325 - 375 mm

250 - 300 /  

300 - 350 mm

410 / 435 /  

460 mm

410 / 435 /  

460 mm

350 - 430 mm

350 - 430 mm

150 - 250 /  

180 - 280 mm

150 - 250 /  

180 - 280 mm

125 - 450 mm 

125 - 450 mm

Seat width  

+ 190 / + 170* mm

Seat width  

+ 190 / + 170* mm

870 - 1130 mm

870 - 1130 mm

740 - 965 mm

900 - 1000 mm

315 / 270* mm

315 / 270* mm

15 / 14,5* kg

15 / 14,5* kg

80 kg

80 kg

1,5° / 5° / 8,5°

1,5° / 5° / 8,5°

0° / 7° / 0° - 30°

0° / 7° / 0° - 30°

8,5 / 12* kg

8,5 / 12* kg

205 / 230 /  

255 / 280 / 305 /  

330 / 355 / 380 mm

305 / 330 / 355 / 

380 mm

510 - 740 mm

670 - 770 mm

750 mm

750 mm

12°

12°
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Ekspanderende

Standard

Ekspanderende 

Standard

Ekspanderende

Standard

Tekniske data

Rammefarger

* Transport-versjon

Mandarinfarget

Safirblå

Svart antrasitt

Mørkerød

Rosa

Trekk

Svart nylon

Alle mål oppgis i millimeter for å tilfredsstille EN 12183-standarder. 

Fargene kan avvike noe fra bildene.

80° / 90° / 0° - 80° 

80° / 90° / 0° - 80° 


