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Grunden i Modulite™-sitsen är den smarta teleskoperande sittramen. 
Tack vare dess konstruktion kan sitsen placeras i flera olika lägen för att 
passa de flesta brukares behov. En person med adekvat bakgrund, t ex 
arbetsterapeut, hjälpmedelstekniker etc. kan enkelt utföra de nödvändiga 
justeringarna för att optimera sitsen för brukaren.

Modulbaserad front
Den moduluppbyggda fronten säkerställer 
bästa möjliga inställning av sido- alternativt 
mittmonterade benstöd.

Sidskenor - Rails
Sitsen kan justeras i bredd frå 38 cm 
till 53 cm tack vare den teleskoperande 
sitsramen. På vardera sidan av sitsen sitter 
ett skensystem monterat, så kallade rails. 
Tack vare dessa rails är det möjligt att 
individanpassa armstödens placering och 
montera extra tillbehör, t ex knästöd.

Teleskoperande innerram
Det finns en version vid montering av 
tilt- och lyftmoduler. Därmed kan brukaren 
placeras så lågt som möjligt vid exempelvis 
förflyttning.

Prisvärd och flexibel
För brukare med mindre komplexa behov är utgångspunkten för detta modulbaserade system den 
populära sittplattan i ett stycke, med inbyggda arm- och benstödsinfästningar. Tack vare att den har 
ett mycket enkelt utförande är den här modellen mycket flexibel och kan kombineras med ett stort 
antal tillval tack vare den teleskoperande grunden.

Det finns en mängd olika 
sittstöd och dynor till 
Modulite™ som kan användas 
för att förbättra brukarens 
komfort, kroppshållning och 
positionering.

Hängmattesits
Sittytan formas efter brukarens kropp 
vilket ger bästa möjliga komfort och 
optimalt stöd.

Maximal flexibilitet för anpassning efter 
individens behov Ett stort urval av sittstöd och dynor



Justering av sittplattans djup och 
bredd
Den här tredelade sittplattan kan 
justeras steglöst i både längd och bredd. 

Matrx® Flo-tech® sittdynor
För att tillgodose alla individuella behov 
och preferenser erbjuder vi även 
positioneringsdynor och tryckavlastande 
dynor från välrenommerade Matrx® 
Flo-tech®.

Modulite™-systemet är mycket flexibelt när det gäller positionering. De runda 
rören som utgör ryggen är justerbara i bredd, och gör att flera olika ryggstöd 
kan monteras. Själva ryggfällningen är både naturlig och smidig tack vare 
den höga ledpunkten, som minimerar skjuvkraften.

Enkel sitsdjupsinställning
De manuellt inställbara ryggstödshållarna 
skjuts på skensystemet, vilket gör det 
möjligt att justera sittdjupet.

Elektriskt ställbar ryggfällning som 
tillbehör
Tack vare den höga ledpunkten resulterar 
ryggfällningen i en naturlig rörelse. Det 
nedre tvärstaget måste monteras på, och 
där sitter det nedre fästet till ställdonet 
integrerat. Eftermontering är möjlig. 
Ställdonet har snabbkoppling vilket medför 
att ryggen enkelt kan tas bort vid transport 
alternativt fällas ned.

Invacare® Matrx®-
ryggstöd
De här ryggstöden finns 
i lättviktsutförande. 
Tack vare de många 
olika alternativen kan 
alla få bästa möjliga 
positionsstöd och 
optimalt sittande. 

Rea® Flex3-ryggstöd 
Flex3-ryggen 
kan justeras 
efter brukarens 
längd och bredd. 
Breddinställningen 
motsvarar 
inställningen av den 
teleskoperande 
sittramen.

90 - 120°

Justerbar 
ryggklädsel
Klädseln kan 
justeras efter 
brukarens behov.

Ryggstödsjustering och positionering
Ett stort urval av sittstöd och dynor

41 - 51 cm
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Tekniska data

LK överdrag

Klädsel

380 mm, 430 mm 1,
480 mm,  
530 mm 2

90° till 120°Sittdjup
410, 460, 
510 mm

480 mm,  
540 mm,  
560 mm 3

270 mm till 
390 mm

1/ Fast sittplatta
2/  Varje sittbredd ytterligare 50 mm 

genom armstödsjustering
3/  Flex3-ryggar ställbara i olika höjd i 

steg om 100 mm

Dartex®

Egenskaper och Tillval

Sidojusterbara benstöd Sidojusterbara armstöd Huvudstöd Bålstöd

Rullstolsmodeller

Invacare® Bora® Invacare® Kite®

Matrx-överdrag (Mesh) Justerbart överdrag Plysch

(tillgängliga färger och tyger beror på val av dyna)


