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Dual Stability System
I kombination med sitsvinkling, hjälper DSS till att minska eller undvika friktion 
och skjuvning, vilket förebygger trycksår.
Rea® är den enda leverantören som erbjuder DSS, vilket är patenterat. Rea® var 
en av de första stolarna som utvecklades med kroppslängdskompensering 
(höga ledpunkter) på ryggstöd och benstöd.

Viktförskjutning av tilt. Bibehåller stolens stabilitet när brukarens vikt flyttas 
framåt. Dessutom höjs sitsens framkant enbart 40-60 mm.

Kroppslängdskompensering. Sitsen och benstöden anpassas perfekt till 
brukarens kroppslängd när man vinklar både ryggstöd och benstöd.

ÖKAD KLINISK FUNKTIONALITET
 

Olika brukare har olika behov av sittanpassnin-
gar – för att möta de olika individuella 
behoven har vi utvecklat Invacare Flex3-
systemet, som är ett stödjande och flexibelt 
sits- och ryggsystem.

Flex3-systemet erbjuder kombinationer av 
ryggstödsbaser och ryggdynor som ger allt 
ifrån litet stöd till en hög nivå av ergonomiskt 
stöd. Flex3-systemet är anpassat för brukare 
med  olika behov av stöd. Här finns allt från ett 
enklare stöd till en hög nivå av flexibilitet och 
komfort.

KOMPATIBILITET MELLAN PRODUKTERNA
 

Med samma infästning på de olika rullsto-
larna, kan Flex3-systemet erbjuda möjligheter 
att kombinera ryggbaser och ryggdynor tvärs 
över hela sortimentet av komfortrullstolar. 
Dessutom är det bakåtkompatibelt och under-
lättar vid rekonditionering.

Ökad klinisk funktionalitet

Kroppslängdskompensering Viktförskjutning
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Rea® Azalea® Tall 
optimal komfort för långa brukare

Rea® Azalea® Base 
för de brukare som behöver 
individuell sittanpassning

Passar Flex3-systemet bäst

Rea® Azalea® Max 
för tunga brukare

Ställbar ryggbas
till de brukare som behöver individuella
inställningar för sitt sittande

Laguna
Ger lateralt stöd

Mistral
Ger ett specifikt stöd 
kring midjan. Smalare 
upptill för att ge utrymme 
åt skuldror vid körning

Passad 2 Hög
För långa brukare som 
behöver stöd åt skuldrorna/
axlarna och ett stöd 
kring bäckenet.

Passad 2
Ger stöd åt skuldrorna/
axlarna och ett stöd 
kring bäckenet.

Överdrag polstrat
Tillsammans med den 
ställbara ryggbasen kan 
man forma ryggen så att 
den passar den enskilda 
brukaren.

Fast ryggbas 
för dem som behöver ett 
fast och/eller stabilt stöd

Rea® Azalea® Minor 
till små vuxna och 
tonåringar

Rea® Azalea® 
Rea® Azalea® Assist
Passar alla brukare, 
finns brukar- eller 
vårdarmanövrerad.

Alla ryggdynor finns i svart 
plysch eller svart Dartex.

Välj rätt 
ryggstödsbas Hitta rätt ryggdyna

Hitta rätt 
rullstol

En modell som 
passar dig och 
din livsstill

Rekommendation av ryggstödsbas, fast eller ställbar

Laguna
Passad 2
Shoulder high
Mistral 2
Lateral cover
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Kombinera


