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Legger til rette for en uavhengig og aktiv livsstil



Action® Ampla™

Ampla tar rullestoler for 
bariatriske brukere til neste nivå

Invacare Action® Ampla™ er spesielt utviklet 
for bariatriske brukere. Kroppsfasonger, 
ulike aktivitetsnivåer og forskjellige krav til 
vekt ble tatt i betraktning da rullestolen ble 
utviklet.  Den elegante og minimalistiske 
rullestolen har et moderne utseende, med 
egenskaper som bidrar til uavhengighet og 
støtte for en behagelig og aktiv livsstil. 

Action® Ampla™ er en prisbelønnet 
rullestol som har vunnet en Red Dot pris 
for produktdesign. Denne utdelingen 
er den største produktkonkurransen 
i verden, i tillegg til å være en av de 
mest prestisjefylte utdellingene innenfor 
design. Action® Ampla™ har også vunnet 
den italienske Platinum A’Design prisen 
og Gold German Design prisen. 

Prisvinnende



5 SMARTE  
FUNKSJONER 

Integrert transportløsning
Action® Ampla™ er designet slik at størrelsen 
er redusert i transportmodus som gjør det 
enkelt å ta den gjennom døråpninger, samt 
andre smale områder. 
1.  Legg ryggen ned
2. Ta tak i benstøtten
3. Vipp rullestolen opp til transportmodus. I 
denne posisjonen kan rullestolen enkelt flyttes.

Flere tippepunkt  
posisjoner   
    Enkel å kjøre

    Lettere å trille 
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Personlig preg
    Velg mellom tre stilige farger Flere tippepunkt  

posisjoner   
    Enkel å kjøre

    Lettere å trille 

Ergonomisk rygg
   Maksimal tilgang til drivringer

   Ingen hindringer

   Mer bevegelsesfrihet 

   Imponerende kjøreegenskaper og 
manøvrerbarhet

Høyderegulerbare 
forflytningshåndtak   
   Støtte ved inn og ut av stol

   Kan roteres innover eller utover

   Kan senkes for å komme under bord
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Rullestolens design gir en god passform både for mannlige bariatriske brukere som har en tendens 
til å ha "eple" fasong og kvinnelige bariatriske brukere  som ofte har en "pære" fasong. Dette 
er grunnet den innovative ryggstøtten på Action® Ampla™ som er designet for å imøtekomme 
anatomien til begge kroppsfasongene, samt gi støtte og komfort til brukeren. 

Innovativ ryggdesign

 Integrert transportløsning 

 Ergonomisk rygg

 Høyderegulerbar forflytningshåndtak

 Personlig preg

 Flere tippepunkt posisjoner

Nøkkelegenskaper
  Et pustende og elastisk ryggoverdrag 

  Bremser som er pent integrert i hjulskjermene og enkelt 
tilgjengelig for bruker. 

Tilleggsegenskaper

Action® Ampla™



Tekniske data 

For mer informasjon om dette produktet, vennligst kontakt din lokale invacare representant eller se 
www.invacare.no.

Setebredde Setedybde Setevinkel Setehøyde Ryggvinkel Rygghøyde 

Action Ampla 505 / 555 /  
605 / 655 /  

705 / 755 mm

460 / 510 mm 1° 380 - 455 mm 
in steps of  

25 mm

0° 450 - 525 mm

Benstøttevinkel Lengde kne til 
hæl 

Total bredde Total lengde 
inkl. fotstøtter 

Total lengde 
eks. fotstøtter 

Total høyde 

Action Ampla 90 - 100° 365 - 525 mm in 
steps of 25 mm

Seat width  
+ 205 mm

1065 - 1145 mm 855 - 920 mm 825 - 900 mm

Rammefarger 

Tech hvit

Logo farger 

Myndighetsdokumenter  

Blå Pulse Rosa Pulse Grønn Pulse

Maks trygg helling Svingradius Maks. 
brukervekt 

Total vekt fra Transportvekt 
fra 

Action Ampla 7° 1420 - 1660 mm 300 kg 27 kg 19.5 kg

Tech grå

OBS: Fargene kan avvike noe fra fargene som er vist ovenfor 
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