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Invacare® Wheeler

Opgroeien met de Invacare® Wheeler

• Kinderen groeien! Vooral in de lengte, en hun behoeften veranderen eveneens
• Alle kinderen zijn uniek en hebben verschillende gradaties van lichamelijke ontwikkeling
•  De mogelijkheden van kinderen kunnen snel veranderen - de strijd van gisteren kan de overwinning 

van vandaag zijn
•  De groei en ontwikkeling van een kind vragen om een volledig aanpasbare rolstoel - Wheeler 

heeft deze flexibiliteit!
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Licht rijden

Optimale afstand van de arm tot de hoepel maakt het rijden makkelijk. U 
bereikt dit door de eenvoudige instelling van de zitting van de Invacare® 
Wheeler.

Dagelijks gebruik

Het ontwerp kent een stijlvolle vormgeving en is speciaal ontworpen voor 
kinderen.

jmullins


jmullins
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Heupondersteuning
De heupondersteuningen 
zijn in breedte verstelbaar 
om de gebruiker te 
ondersteunen bij het 
behouden van een 
zitpositie vanuit de 
middellijn.

Kantelverstelling
De kantelverstelling 
met voetbediening 
garandeert 
eenvoudige instelling 
van de zithoek van de 
Invacare® Wheeler 
(optie).

Zitunit
De zitunits zijn uitwisselbaar en te combineren met kussens 
of alternatieven voor optimaal comfort en modulariteit.

Beensteunen
Optimale positie en 
ondersteuning wordt 
bereikt door de individueel 
en onafhankelijk instelbare 
voetplaten. De grote voetplaten 
zijn ook meervoudig instelbaar.

Anti-tip systeem
Begeleiders kunnen het anti-tip 
systeem wegzwenken met één 
voetbeweging.

Frame
Wanneer het kind groeit, kunnen de 
zitting en rugleuning versteld worden. 
Tevens kunnen grotere wielen op 
het frame van de Invacare® Wheeler 
geplaatst worden.
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biedt meer stabiliteit en is 

leverbaar als optie.

16” achterwielen zijn leverbaar. 
Afgebeeld met trommelremmen 

voor begeleider (optie).

Een brede range aan zitverstellingen 
om te voldoen aan individuele 

behoeften van kinderen tot 60 kg.

Standaard uitvoering
Invacare® Wheeler is een aluminium rolstoel met vast frame en een afneembare zitunit. Stabiliteit, 
zithoogte en zithoek kunnen aangepast worden door de zitpositie te wijzigen. De zitdiepte, 
heupondersteuning, breedte alsmede de rughoogte en rughoek zijn allen instelbaar. De zitunit is 
voorzien van naspanbare bekleding, 90° individueel instelbare beensteunen, hoogte verstelbare 
armsteunen, quick release achterwielen, vaste balhoofden, remmen en duwhandvatten.

•  Wheeler spaakbeschermers
•  Comfort zitunit op kunststof basis
•  Twee typen hoofdsteunen
•  Diverse kantelverstellingen
•  Hielbanden of kuitsteunen
•  Gipssteunen
•  Gepolsterde of brede armsteunen
•   Achterwielen 16”-24” en verschillende 

zwenkwielen
•   Pelotten: Wegklapbaar of voor Comfort 

rugleuning
•  Abductieklos
•  Spatborden
•  Duwbeugel
•  Begeleidersremmen
•  Rugtas
•  Werkblad
•  4-punt bekkengordel
•  4° camber

Opties

Technische gegevens

Kleuren

26, 29, 32, 35 cm 26 - 38 cm 38 - 50 cm 26 - 38 cm 15 - 26 cm 17 - 40 cm –4° - +10° –4° - +30°

ZB + 19 cm 90 cm 72 cm 71 cm 14 kg 60 kg

Glimmend
rood

Blauw velours 
Geruit 
patroon

Geel velours
Teddy Beer

Zwart 
dardex

Flonkerend 
blauw

Glitterend 
geel

Oranje

Metallic 
zwart

Glimmend 
groen

Licht rood

Licht geel

Zwart

Glimmend 
blauw

N. B.
*)  Onze rolstoelen voldoen aan 

de genoemde ISO norm en 
ISO 10542 en zijn uitgerust 
met eigenschappen die de 
veiligheid van de berijder 
vergroten tijdens transport in 
een ander (motor)voertuig. 
Rolstoel-gebruikers dienen, 
indien de situatie het toelaat, 
altijd plaats te nemen op een 
autostoel en gebruik te maken 
van de autogordel.

ISO 7176-19*

Voor meer informatie:
•  Wheeler Accessoires folder
•  Wheeler Spaakbeschermer folder

Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de realiteit.


