
Komfortstoler - en stor familie
REA Azalea vinner i delkontrakt 8

Azalea®-familien
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Invacare Rea komfortstoler tilbyr brukerne den perfekte passform og komfort samt et bredt utvalg av 
modeller, tilleggsutstyr og kompatibilitet på tvers av Rea-produktene. For at brukeren kun skal behøve én 
type komfortstol, har Rea utviklet et sortiment av nisjemodeller. Alle Azalea-modeller bygger på samme 
chassis, noe som gir mulighet til variasjon for å møte brukerens behov. Azalea kan enkelt justeres for å 
gi best mulig støtte og komfort, ettersom både seteområdet og ryggen kan justeres i bredde og dybde. 
Stolene har også Dual Stability System® (DSS) (kroppslengdekompensasjon+ vektfordeling).

Kroppslengdekompensasjon
De høye omdreiningspunktene rundt bekken og kneledd er viktig når man justerer sittestillingen. 
Omdreiningspunktene sørger for at kroppen beveger seg med normalt bevegelsesmønster ved regulering 
av sete og benstøtter. Rea Azalea er designet for å minimere skyvkrefter og virke trykkavlastende, noe 
som resulterer i en forbedret sittestilling. Hodestøtten og sidestøtten forblir i samme høyde uavhengig av 
om ryggen er vinklet eller ikke – noe som er avgjørende for god komfort for brukeren. Definer behovet du 
er ute etter, og du kan finne passende støtte med Rea Azalea-familien.

Anbefalinger for valg av rygg.  
Matrx, ryggplate eller velcrorygg

  Valg for rygg

Flex 3 velcrorygg (standard på Azalea) har borrelåsbånd som kan høyde- og 
breddejusteres samt vinkles og utvides. Kombineres med ryggoverdrag eller 
-pute. Hele ryggen kan også bli snudd opp ned.

Flex 3 ryggplate gir en fast og stabil støtte kombinert med en ryggpute. 
Ryggplaten er individuelt høyde- og breddejusterbar.

Ryggplate/Matrx Ryggplate/Matrx Ryggplate/Matrx Ryggplate/Matrx (Ryggplate/Matrx)
(Velcrorygg) (Velcrorygg) Velcrorygg (Velcrorygg) Velcrorygg

Kort Høy Gjennomsnittlig Bred Bred overkropp
Alle tilpasninger på 

innerste nivå
Forlenget høyde på rygg 

og setedybde
Rygg - og setetilpasninger 

i standard posisjon
Rygg og sete så bredt 

som mulig 
Øvre del av ryggstøtten 

bred, sete smalt

(Ryggplate/Matrx) (Ryggplate/Matrx) (Ryggplate/Matrx)
Velcrorygg Velcrorygg Velcrorygg Velcrorygg Velcrorygg

Bred underkropp Bredere foran Bredere bak Kyphosis S-formet rygg
Nedre del av rygg er like 

bredt som setet
Øvre del av ryggen snus 
opp ned for å gi bedre 
plass rundt skuldrene

Nedre del av ryggen 
vendes opp ned for å gi 
bedre plass til brukerens 

sete

Midtre del av ryggen 
åpnet opp, strammere 

støtte i den nedre del av 
støtten

Nedre midtdel er stram 
mens resten av støtten 
følger den S-formede 

ryggraden



Tilbyr utmerket sittekomfort og 
mange justeringsmuligheter
Rea Azalea er det naturlige valget for den 
moderate aktive bruker samt for de mer 
passive. Det komfortable setesystemet 
tillater brukeren å endre sittestilling, noe som 
sikrer maksimal komfort til enhver tid. Dette 
kombinert med gode kjøreegenskaper gjør 
Azalea til det ideelle valget.

Setetilt og ryggregulering gjør 
det mer komfortabelt
Rea Azalea og Rea Azalea Assist har 25° 
setetilt og 30° ryggvinkling. Både tilt og 
ryggvinkling kan reguleres manuelt eller 
elektrisk ved hjelp fra en ledsager, og den med 
el-funksjon kan brukeren selv regulere.
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1. Elektrisk tilt 
og ryggregulering 
øker transport-
vekten med 4,2 kg

Rea Azalea & 
Rea Azalea  
Assist

   Rea Azalea

   Rea Azalea Assist

Den orginale med store 
drivhjul, som brukeren kan 
kjøre selv.

Transportversjonen med små 
drivhjul. 

Tekniske data 

Se www.invacare.no for brukermanual og mer informasjon om produktet.

Setebredde Setedybde Setehøyde Rygghøyde Høyde armlene Lengde kne til 
hæl 

Setevinkel Ryggvinkel 

Azalea / 
Assist

390-440/ 
440-490/ 
490-540 

(390-490/ 
440-540/ 

490-590 mm)

430 - 500 mm 400/450 mm Fast rygg: 
560-790 mm 
Regulerbar 
velcrorygg: 
540-715 mm

240 - 360 mm 330 - 627 mm -1°–23° 
(+1°–25°)

0°-30°

Rammefarge 

Grå Azurite 
Blue

Sand Happy 
Red

Electric 
Green

Total bredde Total høyde Total lengde inkl. 
fotstøtter 

Total vekt Maks. brukervekt Transportvekt 
fra 

Krasjtestet Maks. helling 
ved bruk av 

parkeringsbrems  

Azalea / 
Assist

SB + 220 mm 
(SB + 230 mm)

900-1250 mm 950 - 1035 mm 34 kg 
(SB 44 kg) 

Maks 135 kg 16,5 kg 1 ISO 7176-19 7°

Trekk 

Sort Dartex 
TR26

Plysj Sort Spacer 
TR36



Rea Azalea Base
Utformet for brukere som ønsker et skreddersydd 
sete kombinert med en førsteklasses rullestolbase. 
Rea Azalea Base er videreutviklet fra vår modell 
Rea Azalea og er en robust rullestol med samme 
egenskaper; f.eks. tilt og glidende balansepunkt. En 
nøkkelegenskap er at basen er utstyrt med «tilt in 
space function» – en vektfordelingsmekanisme som 
gir stabilitet for brukeren.

Rea Azalea og Alber viamobil V25
I motsetning til mange andre drivaggregat, hindrer 
ikke viamobil V25 tiltningsfunksjonen hos Rea 
Azalea (med en sittehøyde på 450 mm). Samtlige 
funksjoner på rullestolen forblir tilgjengelig. Det 
er derfor viamobil V25 kan forbli montert på 
rullestolen etter at den har vært i bruk, uten at 
rullestolens funksjoner begrenses.

19

1.  For setebredde 340 mm
2.  Krasjtestet i spesifikke konfigurasjoner
3.  Elektrisk tilt og ryggregulering øker transportvekten med 

4,2 kg

Rea Azalea Base & 
Alber viaplus  
V25

   Rea Azalea Base

   Rea Azalea & Alber 
viamobil V25

Ideell for de som trenger 
en stabil og sikker stol med 
skreddersydd sete eller skall. 
Base kan anvendes sammen 
med alle deler og tilbehør til de 
øvrige Rea Azalea-modellene 
(utenom sidestøtte).

For full produktbeskrivelse av 
hjelpemotoren viamobil V25, 
trykk her for å se brosjyren på 
side 24.

Tekniske data 

Se www.invacare.no for brukermanual og mer informasjon om produktet.

Rammefarge 

Grå Azurite 
Blue

Sand Happy 
Red

Electric 
Green

Setebredde Setedybde Setehøyde Rygghøyde Høyde 
armlener 

Lengde kne til 
hæl 

Setevinkel Ryggvinkel 

Azalea 
Base

340/390/ 
440/490 mm  

(+ 50/100 mm)

380 - 450 mm 1 
430 - 500 mm

400/450 mm 600 1 /  
700 mm

240 - 360 mm 330 - 627 mm -1°–23° 
(22 / 24“)  

(+1°–25°) (16“)

0° - +30°

Total bredde Total høyde Total lengde inkl. 
fotstøtter 

Total vekt Maks. brukervekt Transportvekt 
fra 

Krasjtestet Maks. helling 
ved bruk av 

parkeringsbrems 

Azalea 
Base

SB + 220 mm 
(SB + 230 mm)

1300 1 /  
1400 mm

950 - 1035 mm 20 kg Max 135 kg 15 kg 3 ISO 7176-19 2 7°



Rea Azalea Minor – Utviklet for 
små voksne og tenåringer
Rea Azalea Minor er utformet for brukere som 
har bruk for en kortere setedybde og smalere 
sittebredde enn en standard komfortrullestol. 
Rea Azalea Minor fås med fast ryggplate eller 
velcrorygg. Den regulerbare velcroryggen gir 
brukeren god støtte for optimal sittestilling.

Rea Azalea Tall - Ingen 
begrensninger når det gjelder 
komfort for høye brukere
Rea Azalea Tall er utviklet for å møte behovene til 
høye brukere som har behov for lengre setedybde 
og høyere rygghøyde enn på en standard 
komfortrullestol. Tilpasset Rea Azalea, har Rea 
Azalea Tall alle de samme fordelene når det gjelder 
sikkerhet ved tiltning av rullestolen, og tilbyr 
dessuten en unik vektfordelingsmekanisme.
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1. Elektrisk tilt 
og ryggregulering 
øker transport-
vekten med 4,2 kg

Rea Azalea Tall & 
Rea Azalea  
Minor

   Rea Azalea Minor

   Rea Azalea Tall

Kjørehåndtakene er vinklet 
utover for å gi bedre komfort 
for ledsager.

Rea Azalea Tall er av aller 
høyeste kvalitet når det gjelder 
komfort og stabilitet.

Det tilbys Azalea Tall 
ombygginsett til Azalea

Tekniske data 
Se www.invacare.no for brukermanual og mer informasjon om produktet.

Setebredde Setedybde Setehøyde Rygghøyde Høyde 
armlener 

Lengde kne til 
hæl 

Setevinkel Ryggvinkel 

Azalea 
Tall

390-450/440-
500/490-550 mm 

(390-490/440-
540/490-590 mm)

480 -  
550 mm

500 mm Fast rygg:  
560 - 790 mm 

Velcrorygg: 540 - 715 
mm

240 - 360 mm 330 - 627 mm -1°–23° 
(+1°–25°)

0° - 30°

Azalea 
Minor

340 - 440 mm 380 - 450 mm 400/450 mm 550 - 650 mm 240 - 360 mm 330 - 627 mm +1° to 25° 0° - 30°

Rammefarge 

Grå Azurite 
Blue

Sand Happy 
Red

Electric 
Green

Total bredde Total høyde Total lengde inkl. 
fotstøtter 

Total vekt Maks. brukervekt Transportvekt 
fra 

Krasjtestet Maks. helling 
ved bruk av 

parkeringsbrems 

Azalea 
Tall

SB + 220 mm 
(SB + 230 mm)

1000 - 1300 mm 950 - 1085 mm 34 kg 
(SB 440 mm)

Maks. 135 kg 18,7 kg 1 ISO 7176-19 7°

Azalea 
Minor

SB + 220 mm 
(SB + 230 mm)

900 - 1250 mm 900 - 970 mm 32 kg Maks. 75 kg 14,5 kg 1 ISO 7176-19 7°

Trekk 

Sort Dartex 
TR26

Plysj TR35 Sort spacer 
TR36



En skreddersydd løsning for tyngre 
brukere
Rea Azalea Max er utviklet for å møte behovene til 
brukere med ekstra vekt (maks. 180 kg).  
Rea Azalea Max utfyller den øvrige Rea Azalea- 
familien fra Invacare.

Kompatibilitet
Rea Azalea Max tilbyr samme funksjoner som de 
øvrige rullestolene i Rea Azaleafamilien; f. eks. 
glidende balansepunkt og Dual Stability System 
(kroppslengdekompensasjon+vektfordeling). 
Stabiliteten i denne rullestolen kommer fra 
kroppslengdekompenseringen i ryggen samt 
benstøtten. Dette er en fordel for brukere som har 
liten eller begrenset bevegelighet samt for brukere 
som har vanskelig for å endre posisjon.
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Rea Azalea 
Max

   Rea Azalea Max

  Vendbar velcrorygg

Designet for å gi støtte og 
komfort til brukere med høy 
vekt.

Den øvre og nedre delen av 
ryggen har ulik form og er 
vendbar. Dette gir brukeren 
mulighet for mer plass i sete- 
eller brystområdet.

Tekniske data 
Se www.invacare.no for brukermanual og mer informasjon om produktet.

Rea, Rea design and DSS (Dual Stability System) design are 
registered trademarks of Invacare International.The Rea Azalea is 
designed with DSS (Dual Stability system). 
It provides the user with enhanced stability and safety when being 
tilted or the backrest is reclined.           

Setebredde Setedybde Setehøyde Rygghøyde Høyde 
armlener 

Lengde kne til 
hæl 

Setevinkel Ryggvinkel 

Azalea Max 550; 610  
+ 50 mm

530 - 600 mm 400 / 450 mm 500 + 80 mm 320 - 420 mm 330 - 627 mm 1° - 20° 0°-30°

Azalea Max 
Assist

550; 610  
+ 100 mm

530 - 600 mm 400 / 450 mm 500 + 80 mm 320 - 420 mm 330 - 627 mm 1° - 20° 0°-30°

Rammefarge 

Grå Azurite 
Blue

Sand Happy 
Red

Electric 
Green

Total bredde Total høyde Total lengde inkl. 
fotstøtter 

Total vekt Maks. brukervekt Transportvekt 
fra 

Maks. helling 
ved bruk av 

parkeringsbrems 

Azalea Max SB + 250 mm 1020 - 1240 mm 1050 - 1135 mm 54 kg maks. 180 kg 33 kg 1 7°

Azalea Max 
Assist

SB + 220 mm 1020 - 1240 mm 1050 - 1135 mm 54 kg maks. 180 kg 37 kg 1 7°

Trekk 

Sort Dartex 
TR26

Plysj 
TR35 

Sort spacer 
TR36

1.  Elektrisk tilt 
og ryggreg-
ulering øker 
transport-
vekten med 
4,2 kg



Tilbehør

Trusted Solutions,
Passionate People®



Rygg

Mistral²  ryggpute
Mistral² ryggputen gir med 
sine ekstra store og stabile 
sidestøtter brukeren en 
optimal sittestilling med god 
støtte, og samtidig god plass 
til bevegelse av armene.

Passad² ryggpute
Passad² gir stabilitet og 
komfort og er spesielt 
velegnet for brukere med 
stort behov for støtte ved 
skuldre og bekken.  

Invacare® Rea komfortrullestoler har et bredt utvalg av tilbehør som gir brukeren mulighet til å oppnå 
optimal støtte og sittestilling samt økt komfort. Tilbehøret kan brukes på de fleste Rea komfortmodeller, 
noe som gir terapeuter mulighet til å finne den modellen som passer brukeren best. Ved å tilby bedre 
støtte vil brukeren bli i stand til å delta i ønsket aktiviteter i en mer avslappet og behagelig sittestilling. 

Nedenfor kommer et utvalg av tilbehør. Se også egne brosjyrer for Alber produkter, Vicair puter, Matrx 
rygger og Bodypoint belter og seler. Invacare Norge har kun rettigheter til å selge BodyPoint sammen 
med våre rullestoler på kontrakt med NAV. 

Flex 3 rygg med borrelås
Med borrelåsbånd som kan 
høyde- og breddejusteres 
samt vinkles og utvides. 
Kombineres med 
ryggoverdrag eller ryggpute. 

Flex3 ryggplate
Gir en fast og stabil støtte 
kombinert med en ryggpute. 
Ryggplaten er individuelt 
høyde- og breddejusterbar. 

Laguna ryggpute
Laguna ryggpute gir en 
avslappet og komfortabel 
støtte takket være ryggens 
formede sider i skum.

Ryggoverdrag
Polstret Lateral ryggoverdrag 
til velcrorygg. Plush trekk 
kommer som standard, og 
kan også bestilles i dartex 
som tilbehør. 

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Rygg velcro Flex 3 dybdejusterbar sb39 189772 SP1554118

Rygg velcro Flex 3 dybdejusterbar sb44 189773 SP1554119

Rygg velcro Flex3 dybdejusterbar sb49 189774 SP1554120

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Ryggtrekk Lateral svart plush sb39 186285 SP1589929-TR35

Ryggtrekk Lateral svart plush sb44 186289 SP1589930-TR35

Ryggtrekk Lateral svart plush sb49 186292 SP1589941-TR35

Ryggtrekk Lateral svart dartex sb39 228246 SP1589929-TR26

Ryggtrekk Lateral svart dartex sb44 228247 SP1589930-TR26

Ryggtrekk Lateral svart dartex sb49 228248 SP1589941-TR26

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Ryggplate Laguna dybdejusterbar sb39 189769 SP1554115

Ryggplate Laguna dybdejusterbar sb44 189770 SP1554116

Ryggplate Laguna dybdejusterbar sb49 189771 SP1554117

Ryggplate Mistral dybdejusterbar sb39 226849 SP1562152

Ryggplate Mistral breddejusterbar sb44 226850 SP1562153

Ryggplate Mistral breddejusterbar sb49 226851 SP1562154

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Ryggpute Laguna 372X550 plush sb39 186273 SP1427118-TR35

Ryggpute Laguna 402X550 plush sb44 186276 SP1427119-TR35

Ryggpute Laguna 452X550 plush sb49 186271 SP1427120-TR35

Ryggpute Laguna 372X550 dartex sb39 186275 SP1427118-TR26

Ryggpute Laguna 402X550 dartex sb44 186269 SP1427119-TR26

Ryggpute Laguna 452X550 dartex sb49 186270 SP1427120-TR26

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Ryggpute Mistral 2 355X510 plush sb39 186278 SP1431668-TR35

Ryggpute Mistral 2 405X510 plush sb44 186280 SP1424651-TR35

Ryggpute Mistral 2 455X510 plush sb49 186287 SP1424652-TR35

Ryggpute Mistral 2 355X510 dartex sb39 186277 SP1431668-TR26

Ryggpute Mistral 2 405X510 dartex sb44 186281 SP1424651-TR26

Ryggpute Mistral 2 455X510 dartex sb49 186286 SP1424652-TR26

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Ryggpute Passad 2 440X550 plush sb39 186282 SP1429271-TR35

Ryggpute Passad 2 470X550 plush sb44 186300 SP1424647-TR35

Ryggpute Passad 2 520X550 plush sb49 186301 SP1424649-TR35

Ryggpute Passad 2 440X550 dartex sb39 186263 SP1429271-TR26

Ryggpute Passad 2 470X550 dartex sb44 186264 SP1424647-TR26

Ryggpute Passad 2 520X550 dartex sb49 186265 SP1424649-TR26

Standard Standard



Sete - og ryggtilt

Ledsagerstyrt setetilt og 
ryggregulering
Ryggen og hele 
seteenheten tiltes ved ved 
hjelp av gasspatron når 
utløserhåndtaket aktiveres. 
Posisjonen kan låses i ønsket 
vinkel. Husk å bestill drivhjul.

Sete- og ryggtilt, elektrisk
Ryggen og hele seteenheten 
tiltes elektrisk. Kan benyttes 
av både bruker og ledsager.  
Kan låses i ønsket vinkel på 
selvbetjening

OBS: Nettkabel er ikke 
inkludert i kitet og må 
derfor bestilles i tillegg.

Passad² ryggpute høy
Passad² i en 100 mm høyere 
variant, designet for høye 
brukere.

Vicair® Multifunksjonell o2
Trykkavlastende og 
posisjonerende ryggpute 
som tilpasses individuelt. 
Ryggputen er oppdelt i 
separerte kamre fylt med 
Vicair Smartcells.

Invacare® Matrx® E2
Matrx E2 har lett sidestøtte 
(80 mm dybde) med god 
klaring ved skuldre og hofter. 
Dette gir rom for bevegelse 
i overkroppen. Justerbar 
i dybde, høyde, vinkel og 
rotasjon.

Invacare® Matrx® E2 dyp
Matrx E2 dyp har høy og 
dyp sidestøtte (160 mm 
dybde) som gir god støtte for 
overkroppen samtidig som 
det er god klaring ved skulde 
og hofter. Justerbar i dybde, 
høyde, vinkel og rotasjon

Invacare® Matrx® Elite TR
Elite TR er designet til rullestol 
med sete- og/eller ryggtilt. 
Puten har et ekstra skumlag, 
som er svært mykt og som 
lar brukeren synke godt inn i 
puten og fordeler trykket over 
en større flate. Lett sidestøtte 
med god klaring ved skuldre 
og hofter. 75 mm dybde. 
Justerbar i dybde, høyde, 
vinkel og rotasjon.

Invacare® Matrx® PB
Matrx Posture Back har 
middels sidestøtte (130 mm 
dybde) og kraftig polstring 
for å gi postural støtte og 
høy komfort. Matrx Posture 
Back, dyp har mer sidestøtte 
(180 mm). Justerbar i dybde, 
høyde, vinkel og rotasjon.

Rygg

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Ryggpute Passad 2 skulderhøy 
440X650 dartex sb39 186283 SP1444275-TR26

Ryggpute Passad 2 skulderhøy 
470X650 dartex sb44 186288 SP1444276-TR26

Ryggpute Passad 2 skulderhøy 
520X650 dartex sb49 186291 SP1444277-TR26

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Ryggpute Vicair Multifunctional o2 m/
trekk 37x52 sb39 280504 OMFB/CC/3752

Ryggpute Vicair Multifunctional o2 m/
trekk 43x52 sb44 280537 OMFB/CC/4352

Ryggpute Vicair Multifunctional o2 m/
trekk 48x52 sb49 280570 OMFB/CC/4852

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Matrx E2 b38 rh50,5 inkludert feste sb39 288676 1632584

Matrx E2 b43 rh50,5 inkludert feste sb44 288692 1632600

Matrx E2 b48 rh50,5 inkludert feste sb49 288708 1632616

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Matrx E2 dyp b38 rh50,5 inkludert feste sb39 288508 1632649

Matrx E2 dyp b43 rh50,5 inkludert feste sb44 288524 1632665

Matrx E2 dyp b48 rh50,5 inkludert feste sb49 288540 1632770

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Matrx Tilt and recline b38 rh50,5 sb39 226856 1589755

Matrx Tilt and recline b43 rh50,5 sb44 226861 1580024

Matrx Tilt and recline b48 rh50,5 sb49 226867 1580030

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Matrx PB b40 rh50,5 sb39 203247 1515728

Matrx PB b43 rh50,5 sb44 226973 1515730

Matrx PB b50,5 rh50,5 sb49 226979 1518132

Matrx PB dyp b40,5 rh50,5 sb39 203260 1545059

Matrx PB dyp b43 rh50,5 sb44 203262 1545062

Matrx PB dyp b50,5 rh50,5 sb49 203266 1545068

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Rygg- og setereguleringskit gassfjær, inkl. Ledsagerbrems 
(uten hjul) 239594 SP1605256

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Rygg- og setereguleringskit elektrisk 161027 SP1583212

Standard

Nettkabel SP1578459



Sete og seteputer

Glidesete
Hjelper til rett posisjonering 
på setet. Utløses med en liten 
spak på høyre side. Forenkler 
inn- og utstigning i stolen. 

Floshape setepute
Konturformet 100 mm 
standardpute i lateks-skum. 
Tilpasser seg kroppens former 
og gir dermed god trykk-
fordeling. Standard leveres 
med plysj trekk, og dartex kan 
bestilles som tilbehør.

Vicair® O2 puter
Trykkavlastende og 
posisjonerende sittepute fylt 
med Vicair SmartCells som 
kan tilpasses individuelt og 
kan vaskes i vaskemaskin. Se 
egen brosjyre for alle typer og 
størrelser.

Inkontinentsoverdrag
Det løse 
inkontinensoverdraget passer 
til putene. Kan vaskes ved 60 
grader.  

Kjørehåndtak

Kjørehåndtak
Høydejusterbare 
skyvehåndtak monteres med 
en stabiliserende ryggbøyle. 

Kjørebøyle, vinkeljusterbar
Vinkeljusterbar bøyle som 
enkelt kan vinkles for å gi et 
behagelig grep for ledsager 
eller for å komme nærmere 
brukeren ved forflytninger.

Dybdejusterbart sete
Enkel å justere setedybden 
med 7cm.

Sete og seteputer

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Intergrerte kjørehåndtak sb39 225994 SP1571966

Intergrerte kjørehåndtak sb44 225992 SP1571967

Intergrerte kjørehåndtak sb49 225993 SP1571968

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Kjørebøyle vinkeljusterbart sb39 198973 SP1563967

Kjørebøyle vinkeljusterbart sb44 198974 SP1564551

Kjørebøyle vinkeljusterbart sb49 225979 SP1564552

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Dybdejusterbart sete sb39 227587 1508135

Dybdejusterbart sete sb44 227588 1508136

Dybdejusterbart sete sb49 227589 1508137

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Glidesete sb39 225747 SP1484576

Glidesete sb44 225748 SP1484577

Glidesete sb49 225749 SP1484578

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Setepute Floshape 405x535 svart plush sb39  226416 1508055-TR35

Setepute Floshape 455x535 svart plush sb44  226417 1508057-TR35

Setepute Floshape 505x535 svart plush sb49  226418 1508059-TR35

Setepute Floshape 405x535 svart dartex sb39  159590 1508055-TR26

Setepute Floshape 455x535 svart dartex sb44  186315 1508057-TR26

Setepute Floshape 505x535 svart dartex sb49  159594 1508059-TR26

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Inkonsinenstrekk 380x500 sb39 008689 5253078-TR26

Inkonsinenstrekk 430x500 sb44 008690 5253079-TR26

Inkonsinenstrekk 480x500 sb49 008691 5253080-TR26

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Setepute Vicair Adjuster 10cm 40xx50 
med to topptrekk sb39 245542 OAD10/TP/4050

Setepute Vicair Adjuster 10cm 43xx50 
med to topptrekk sb44 245550 OAD10/TP/4350

Setepute Vicair Adjuster 10cm 48xx50 
med to topptrekk sb49 245570 OAD10/TP/4850

Setepute Vicair Vector 10cm 40xx50 
med to topptrekk sb39 245451 OVR10/TP/4050

Setepute Vicair Vector 10cm 43xx50 
med to topptrekk sb44 245459 OVR10/TP/4350

Setepute Vicair Vector 10cm 48xx50 
med to topptrekk sb49 245479 OVR10/TP/4850

Standard

Standard

Standard



Amputasjonsbenstøtte
Gir brukeren perfekt støtte, 
er høyde-, vinkel - og 
dybdejusterbar. Med sving 
inn/sving ut funksjon. 

Faste fotplater
Faste fotplater som kan forbli 
oppe når stolen foldes. 

Benstøtter og fotplater

Vinkelregulerbare 
benstøtter med justerebare 
fotplater
Vinkelen kan innstilles ved 
hjelp av et ergonomisk grep 
og visuell vinkelmåling. 
Leggputene er anatmosik 
formet for optimal støtte, og 
kan svinges frem og tilbake 
ved forflytning.

80° benstøtter
Benstøtter med justerbare 
(alternativt faste) fotplater 
og med sving inn/sving ut 
funksjon som aktiveres via 
håndtakets låsemekanisme. 
Kan også bestilles i 90° med 
maks 6'' svinghjul.

Sentermontert benstøtte
Gir kompakt støtte for bena. 
Benstøtten er justerbar i 
høyde, dybde og vinkel. 
Oppfellbare fotplater som 
gjør forflytning enklere. 

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Benstøtte overdel ve, vinkeljusterbar med 
knepolstring Alle 279806 SP60122669

Benstøtte overdel hø, vinkeljusterbar med 
knepolstring Alle 279805 SP60122670

Leggstøtte ve sb39 280347 SP1605192

Leggstøtte ve sb44 280349 SP1605195

Leggstøtte ve sb49 280351 SP1605199

Leggstøtte hø sb39 280346 SP1605013

Leggstøtte hø sb44 280348 SP1605193

Leggstøtte hø sb49 280350 SP1605198

Fotplate ve, dybde- og vinkeljusterbar med 
lange rør og helbånd sb39 279815 SP1603263

Fotplate ve, dybde- og vinkeljusterbar med 
lange rør og helbånd sb44 279816 SP1603264

Fotplate ve, dybde- og vinkeljusterbar med 
lange rør og helbånd sb49 279817 SP1603265

Fotplate hø, dybde- og vinkeljusterbar med 
lange rør og helbånd sb39 279810 SP1603259

Fotplate hø, dybde- og vinkeljusterbar med 
lange rør og helbånd sb44 279811 SP1603260

Fotplate hø, dybde- og vinkeljusterbar med 
lange rør og helbånd sb49 279812 SP1603261

Komplett benstøtter, par            sb39 AP1657051

Komplett benstøtter, par            sb44 AP1657107

Komplett benstøtter, par            sb49 AP1657108

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Benstøtte fast inn- og utsvingbare, stk Alle 280338 SP1574349-0646

Fotplate ve, flip-up med lange rør og 
helbånd sb39 279800 SP1655396

Fotplate ve, flip-up med lange rør og 
helbånd sb44 279802 SP1655398

Fotplate ve, flip-up med lange rør og 
helbånd sb49 279804 SP1655401

Fotplate hø, flip-up med lange rør og 
helbånd sb39 279794 SP1655408

Fotplate hø, flip-up med lange rør og 
helbånd sb44 279796 SP1655410

Fotplate hø, flip-up med lange rør og 
helbånd sb49 279798 SP1655413

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Sentermontert benstøtte 185425 1484821

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Bensttte ve, amputert 185377 1442991

Bensttte hø, amputert 185376 1442990

Beskrivelse Størrelse Art.nr

Fotplate ve, flip-up med lange rør og helbånd sb39 SP1655396

Fotplate ve, flip-up med lange rør og helbånd sb44 SP1655398

Fotplate ve, flip-up med lange rør og helbånd sb49 SP1655401

Fotplate hø, flip-up med lange rør og helbånd sb39 SP1655408

Fotplate hø, flip-up med lange rør og helbånd sb44 SP1655410

Fotplate hø, flip-up med lange rør og helbånd sb49 SP1655413

Standard



Beskrivelse Størrelse Art.nr

Fotplate forlenger sb39 - sb44 SP60128964

Fotplate forlenger sb49 SP60128965

Fotplateforlenger
Fotplateforlengeren gir 
mulighet for bedre støtte. 

Hel fotplate og polster
Kan svinges opp til siden eller 
tas helt av sammen med den 
ene benstøtten. Vinkel- og 
dybdejusterbar. Polster med 
tykkelse 12 mm.

Fotplate

Leggbeskytter
Myk og justerbar leggstøtte 
som kan erstatte leggstøtten 
på de vinkeljusterbare 
bestøttene eller kompletteres 
med de vinkelfaste. Til 
brukere som trenger en hel 
støtte bak fotplatene. 

Fotkasse
Fotkasse med polstrede sider, 
godt egnet for brukere med 
behov for god støtte rundt 
føttene.

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Fotplate hel kpl dybde og vreg langt 
innerrør 90 gr sh40-45 sb39 186000 1493268

Fotplate hel kpl dybde og vreg langt 
innerrør 90 gr sh40-45 sb44 186004 1493270

Fotplate hel kpl dybde og vreg langt 
innerrør 90 gr sh40-45 sb49 186006 1495822

Fotplate hel kpl dybde og vreg kort 
innerrør 90 gr sh45-50 sb39 186074 1493358

Fotplate hel kpl dybde og vreg langt 
innerrør 90 gr sh45-50

sb44 186003 1493377

Fotplate hel kpl dybde og vreg kort 
innerrør 90 gr sh45-50 sb49 186076 1495826

Polster sb39 198979 SP1563959

Polster sb44 198980 SP1563962

Polster sb49 198981 SP1563963

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Leggbeskytter 198983 SP1563951

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Fotkasse, polstret sb39 196675 SP1571749

Fotkasse, polstret sb44 196676 SP1571750

Fotkasse, polstret sb49 196677 SP1571751



Armlen

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Standard padding, høydejusterbar, ve 168803 1517368

Standard padding, høydejusterbar, hø 168802 1517367

Formet armlen Ducktail
Komfortable og høyde- 
justerbare armlen som er 
vinklet opp på bakenden for å 
gi ekstra støtte når rullestolen 
er tiltet bakover. 

Armlene komfort
Høydejusterbare og 
avtagbare armlener med 
bredere og lengre puter.

Helpolstret armlene
Mykt armlene polstret på 
utsiden og innsiden av 
armlenet. 

Concave armlen
Paddet armlen med form til å 
plassere albue og underarm.

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Armlen hreg bred pad hø  200817 1525068

Armlen hreg bred pad ve  200818 1525069

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Armlen helpolstret, ve 195113 1492547

Armlen helpolstret, hø 195113 1492547

Beskrivelse Art.nr

Concave armlen, ve SP60126946

Concave armlen, hø SP60126947

Trekk og innleggspute til 
klesbeskytter
Trekket skjuler 
klesbeskytteren og har 
et mykt polster i dartex. 
Innleggsputen er fin å bestille 
i kombinasjon for å få 20mm 
ekstra polster.

Klesbeskytter overdrag
Tykkelse 22 mm. Gjør klesbe-
skytteren mer komfortabel 
og reduserer sittebredden. 
Monteres med 2 stk. borrelå-
ser som festes rundt klesbe-
skytter.

Hemi armlen
Høyde,- dybde - og vinkel- 
justerbare for å gi optimal 
komfort for brukeren.

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Hemiplegiarmlen, ve 192110 1492901

Hemiplegiarmlen, hø 185381 1492900

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Padding til klesbeskytter 225945 SP1563199

Dartex trekk til klesbeskytter 166243 1415453

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Pute til klesbeskytter 198984 SP1563943

Standard



Beskrivelse Art.nr

Abduksjonskloss/bendeler m/feste SP1663114

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Nakkestøtte 186161 1508848

Nakkestøtte 
høyderegulerbar
Har samme monteringsbeslag 
som hovedstøtten. Kontur- 
formet for å gi god støtte 
til nakke og nederste del av 
hodet. 

Abduksjonskile
Myk, oval abduksjonskile til 
plassering mellom knærne. 
Dybdejusterbar og avtagbar.

Sidejusterbar hodestøtte 
(multi)
Vinkeljusterbare vinger på 
sidene. Dybde-, vinkel-, 
høyde- og sideveis justerbar.

Sete - og ryggvalg

Hodestøtte med kinnstøtte
Ekstra kinnstøtte til den mer 
passive bruker. Har samme 
monteringsbeslag som 
standard hodestøtte.

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Hodestøtte, sideveis justering 029462 1446559

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Hodestøtte med kinnstøtte, sideveis justering 280429 SP1446560

Beskrivelse Art.nr

Universal hode- og nakkestøtteholder SP1581931

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Trekk for nakkestøtte 227931 1518517

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Intimtrekk 214280 SP1543730

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Ryggkiler, par 225973 SP1513037

Ryggkiler
Faste posisjoneringskiler for å 
gi lett støtte under setepute 
eller bak ryggpute. 

Vaskbart trekk
For enklere vedlikehold. 
Til standard hodestøtte 
og sidejusterbar multi 
hodestøtte. 

Intimtrekk
Dekker for et eventuelt 
mellomrom mellom rygg- 
plate og sete. 

Universal feste til 
nakkestøtte
Feste for alternativ nakke- og 
hodestøtter.

Standard



Sidestøtte utsvingbar
Med utsvingbart beslag. 
Fåes både med fast- og 
multijusterbar pute.

Sidestøtte med std arm
Bredde - og dybdejusterbar 
samt avtagbar.  

Sidestøtte multijusterbar
Mange innstillingsmuligheter 
gjør den lett å forme til den 
enkelte bruker. Finnes også i 
forlenget versjon som passer 
til velcro-ryggen.

Korsryggstøttepute
Plasser bak ryggtrekket/
puten for å øke og forbedre 
formen på ryggstøtten.

Sete - og ryggvalg

Sidestøtte multijusterbar 
med armlenforlenger
Gir 50 mm høyere plassering 
av kroppsstøtten enn den 
enkle sidestøtten. Spesielt 
velegnet til høye brukere.

Selefeste
For å montere seler. Kan 
plasseres på hodestøtten og 
passer for setebredde 39-49.

Seteplateforhøyer
Ekstra 2cm plate til å montere 
ovenpå eksisterende seteplate 
ved mindre justering av 
setehøyden.

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Korsryggstøtte pute 27168 5252527

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Sidestøtte med std arm 227633 SP1561730

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Sidestøtte multijusterbar med std arm 227652 SP1561729

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Sidestøtte utsvingbare, ve 202728 SP1561641

Sidestøtte utsvingbare, hø 202727 SP1561642

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Sidestøtte med forlenget arm, ve 227660 SP1562962

Sidestøtte med forlenget arm, hø 227632 SP1562963

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Monteringsbeslag mrs Azalea H-sele  39-49 195428 SP1559963

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Seteplate forhøyer sb39 227596 SP1570896

Seteplate forhøyer sb44 227598 SP1572855

Seteplate forhøyer sb49 227600 SP1572856



Chassisforlenger
Flytter forhjul 50 mm 
fremover for økt stabilitet. 

Retningsstyring
Holder svinghjulene i en 
fastlåst posisjon som kan 
være til god hjelp ved opp- og 
nedkjøring på rampe. Kun for 
stol med 16'' drivhjul.

Hjul

Svinghjul
Fås i størrelsene 5,5"-8" og 
i myke, massive og luftfylte 
dekktyper. Stolen kommer 
standard med 8'' komfort 
svinghjul.

Drivringer
Leveres standard med 
aluminum, og gummierte 
drivringer kan bestilles som 
tilbehør.

Eikebeskytter
Monteres for å beskytte 
brukerens fingre. 

Ledsagerbrems til 
16"/20"/22"/24" drivhjul
Sikrer hjelperen/ledsageren 
kontroll over rullestolens 
bremser. Husk å bestill både 
ledsagerbrems og drivhjul.

Sikkerhet

BodyPoint hoftebelter
Myke hoftebelter for økt 
sikkerhet. Se egen brosjyre 
for mer informasjon om typer 
og størrelser. Invacare Norge 
har kun rettigheter til å selge 
BodyPoint sammen med våre 
rullestoler på kontrakt med 
NAV.

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Chassis forlenger 198329 SP1484535

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Retningsstyring 16'' 226832 SP1564433

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Svinghjul 5,5'' kompakt medium hard, sort SP1663537

Svinghjul 6'' kompakt medium hard, sort 285331 SP1659704

Svinghjul 7'' kompakt mykt, sort SP1663538

Svinghjul 8'' luft, sort SP1663539

Svinghjul standard 8'' kompakt, sort 285333 SP1659705

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Drivring standard 24'' aluminium 224316 1505291

Drivring 24'' gummiert 224214 1505298

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Eikebeskytter 24'' frostet 27114 5102807

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Drivhjul standard 24'' med trommelbrems, komfort dekk 
og alu drivringer 185710 SP60108738

Drivhjul 24'' med trommelbrems, komfort dekk og 
gummiert drivring 185706 SP60108739

Drivhjul 24'' med trommelbrems, punkteringsfri luft dekk 
og alu drivringer 185707 SP60108732

Drivhjul 24'' med trommelbrems, punkteringsfri luft dekk 
og gummiert drivringer 185708 SP60108733

Drivhjul 22'' med trommelbrems, komfort dekk og alu 
drivringer 185571 SP60108750

Drivhjul 22'' med trommelbrems, komfort dekk og 
gummiert drivring 185572 SP60108751

Ledsagerbrems standard, par 185474 1536757

Ledsagerbrems, venstre 185473 1536758

Ledsagerbrems, høyre 185472 1536759

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

To-punkts hoftebelte med trykknapp Medium 223793 HB205-M46-B2

To-punkts hoftebelte med trykknapp Large 223795 HB205-L62-B2

Fire-punkts hoftebelte med trykknapp Medium 223788 HB405-M46-B2

Fire-punkts hoftebelte med trykknapp Large 223790 HB405-L62-B2

Standard

Standard



Reflekser
Øker synligheten av stolen i 
mørket. 

Bord og tilhørende pute
Forbedret stabilitet og 
festemekanisme. Finnes i 3 
størrelser som hver kan bred-
dejusteres 10 cm utover. 

Øvrige muligheter

Pute til bord
Fest en pute til bordet for 
bedre komfort.

Invacare Norge har kun 
rettigheter til å selge 
BodyPoint sammen med våre 
rullestoler på kontrakt med 
NAV.

Innfestning av 
posisjoneringsbelter
Som et supplement til det 
bakre standardfestet kan man 
montere et fremre feste til 
posisjoneringsbraketten for å 
få flere innfestningspunkter.

BodyPoint vester
Myke og fleksible vester 
for økt sikkerhet. Se egen 
brosjyre for mer informasjon 
om typer og størrelser.
Invacare Norge har kun 
rettigheter til å selge 
BodyPoint sammen med våre 
rullestoler på kontrakt med 
NAV. 

BodyPoint ankelbelter
Myke ankelbelter med fokus 
på mobilitet. Se egen brosjyre 
for mer informasjon om typer 
og størrelser.
Invacare Norge har kun 
rettigheter til å selge 
BodyPoint sammen med våre 
rullestoler på kontrakt med 
NAV. 

BodyPoint elastisk universal 
belte
Beltet som enkelt kan justeres 
og tilpasses til ulike behov og 
posisjoner. Se egen brosjyre 
for mer informasjon om typer 
og størrelser. Invacare Norge 
har kun rettigheter til å selge 
BodyPoint sammen med våre 
rullestoler på kontrakt med 
NAV. 

Sikkerhet

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Pivotfit dymaic skuldersele Smal 280784 SH295S -B6

Pivotfit dymaic skuldersele Medium 280786 SH295M -B6

Pivotfit dymaic skuldersele Large 280788 SH295L -B6

Pivotfit dymaic skuldersele X-large 280792 SH295XL -B6

Stayflex m/glidlås Medium 285304 SH360M -B6

Stayflex m/glidlås Large 285305 SH360L -B6

Stayflex m/glidlås X-large 285306 SH360XL -B6

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Ankelbelter, par X-smal 281522 FT240XS

Ankelbelter, par Smal 281519 FT240S

Ankelbelter, par Medium 281520 FT240M

Ankelbelter, par Large 281521 FT240L

Ankelbelter, par X-large 281523 FT240XL

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Elastisk universalbelte Smal 156872 SP110S

Elastisk universalbelte Large 149512 SP110L

Elastisk universalbelte X-large 231155 SP110XL

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Selefeste foran 198987 SP1563952

Beskrivelse Art.nr

Refleks til drivhjul SP5206655

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Bord ink. Monteringskit sb39-43 202237 SP1570748

Bord ink. Monteringskit sb44-48 202238 SP1570749

Bord ink. Monteringskit sb49-54 202239 SP1570775

Bord ink. Monteringskit og padding for albue sb39-43 223861 SP1580892

Bord ink. Monteringskit og padding for albue sb44-48 223863 SP1580893

Bord ink. Monteringskit og padding for albue sb49-54 223865 SP1580894

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Pute for bord sb39-43 215639 SP1571269

Pute for bord sb44-48 215640 SP1571270

Pute for bord sb49-54 223885 SP1571271



Krykkeholder
Med plass til to krykker.

Vinkelmåler
For å finne vinkelen til sete og 
rygg i forhold til basen.

Alber e-motion® 
Diskret hjelpemotor styrt via 
drivringene. Gir brukeren ergonomiske 
fordeler og samtidig lang større frihet 
til å komme seg rundt. 

Alber e-fix® E35
Konverterer en manuell rullestol 
til en lettevekts el-rullestol. e-fix 
demonteres lett og kan tas med i f.eks 
bagasjerommet på bilen. 

          Hjelpemotorer

Alber  
Gjør kjøreturen lettere og mer skånsom 
for hjelperen, og gir overskudd til 
lengre og mer behagelige turer for 
brukeren. 

Fingerskruer
Erstatter skruer på benstøtte 
og armlen. 

Swing-away-bord
Forenkler forflytning inn- og 
ut av stolen. Det er også 
avtagbart.

Lås til bord

Øvrige muligheter

Beskrivelse Størrelse HMS nr Art.nr

Swing-away bord sb < 48 239593 SP1586424

Swing-away bord sb > 48 281542 SP1586425

Swing-away bord sb < 48 281541 SP1584394

Swing-away bord sb > 48 281540 SP1584395

Beskrivelse Art.nr

Fingerskruer SP1605347

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Lås til bord 226165 SP1572460

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Tilt skala rygg 227870 SP1563954

Tilt skala sete 227871 SP1561584

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Krykkeholder 225852 SP1560811

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Alber Viamobil 176396 1521003

Festebeslag Azalea 166024 1565262

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Alber E-fix E35 24’’ 215765 1566293

Festebeslag Azalea 166025 1565222

Beskrivelse HMS nr Art.nr

Alber E-motion 24’’ 285346 1592670

Festebeslag Azalea 185866 1565287
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