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ØKT KLINISK FUNKSJONALITET

Brukere har ulike kliniske sittebehov. For å
møte de individuelle behovene har vi utviklet
Invacare Flex3 systemet som er et fleksibelt
sete - og ryggsystem som gir god støtte.
Flex3 systemet tilbyr en kombinasjon av
ryggstøtter og ryggputer, fra liten støtte til høy
ergonomisk posisjonering for brukere med
ulike behov for støtte.
®

KOMPATIBILITET MELLOM PRODUKTENE

Med samme ryggstøttefeste på alle rullestolene, gir Flex3-systemet mulighet for kombinasjon mellom ryggputer og ryggstøttetyper
på tvers av sortimentet av komfortrullestoler.
I tillegg gir den mulighet for bakoverkompatibilitet.

+

Kroppslengdekompensering

=

+
Vektforskyvning

Dual Stability System
Kombinert med setetiltfunksjon, hjelper DSS til å redusere skyv – og friksjonskreftene, noe som igjen forebygger decubitus. Rea er det eneste selskapet som
tibyr det patenterte systemet DSS. Rea var en av de første rullestolprodusentene som brukte kroppslengdekompensasjon (eller virtuelle vendepunkter) i
rygg – og benstøtter.
®

®

Vektskifte i tilt. Stolen opprettholder stabiliteten når brukeren beveger kroppsvekten fremover. I tillegg er fremre del av stolen hevet med kun 40-60 mm.
Kroppslengdekompensasjon. Setet og benstøttene tilpasses perfekt til brukerens kroppslengde ved å kun endre vinkelen på ryggstøtten og benstøtter.
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Invacare Rea Flex3
®

®

Anbefalinger for valg ryggpute, fast eller justerbar ryggstøtte

En modell som
passer deg og
din livsstil.
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Finn riktig støtte

Rea® Azalea®
Rea® Azalea® Assist

egnet for alle brukere;
tilgjengelig som ledsagerstyrt
eller selvdrevet.

Mistral
Laguna

gir lateral støtte

Justerbare ryggstøtte
for brukere med spesifikke
setebehov.

Polstret trekk
Passad 2

gir støtte rundt
skuldrene og
korsryggen

Rea® Azalea® Tall

optimal komfort for høye brukere

gir punktstøtte i
hofteområdet

kombinert med justerbare
ryggstøtten, kan man
forme ryggstøtten slik
at den passer den
inviduelle brukeren.

Rea® Azalea® Max
for tyngre brukere

Mix og Match

Høye skuldre

for høye brukere som
krever støtte i
skuldreområdet og
i korsryggen

Fast ryggstøtte
Rea Azalea Base
®

®

For de som krever et mer
spesialisert setesystem

Rea Azalea Minor
®

®

for lavere brukere eller
brukere med lav kroppsvekt
Best fits Flex3 system

for brukere som krever en
fast og stabil ryggstøtte

Alle ryggstøtteputene er tilgjengelig
i plysj eller Dartex
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