
 

Invacare Aviva RX + Modulite
Uusi AVIVA RX takavetoisten sähköpyörätuolien 
tuoteperhe on suunniteltu tarjoamaan korkea-
laatuisia ominaisuusvaihtoehtoja yhdistettynä 
uuteen teknologiaan ja tyylikkääseen suunnit-
teluun. Tuloksena maksimi mukavuus ja hallinta 
sekä sisällä että ulkona. Saatavana joukko eri 
säätöoptioita runkoon ja istuinjärjestelmään.

Invacare Aviva RX + UltraLowMaxx
AVIVA RX sähköpyörätuolit ovat saatavana sekä 
Modulite- että UltraLowMaxx istuinjärjestelmillä.

ULM -istuinjärjestelmässä on erittäin alhainen
istuinkorkeus ja erinomainen asento käyttäjälle.
Modulite-istuinjärjestelmässä tarjoaa erilaisia 
asentoratkaisuja ja mukautuu käyttäjien henkilö-
kohtaisiin mieltymyksiin ja tarpeisiin. 



REM216 helppokäyttöohjain

Vakiona LiNX-ohjainvalikoiman yksinker-
tainen vaihtoehto, jossa joystick-ajotoimin-
to, nopeudensäätö, äänitorvi, vilkkujen, 
ajo- ja varoitusvalojen säätö sekä istuimen 
säätö.

REM400 kosketusnäyttöohjain

Uudessa REM400 ohjaimessa on vaikuttava 
3.5” värillinen, erittäin kirkas ja selkeä koske-
tusnäyttö, jonka käyttäminen vaatii vain vähän 
voimaa. Suuressa näytössä on myös nopeus- 
ja matkamittari.

REM500 display only

REM500 on vain kosketusnäytöllinen versio, 
jossa on 3.5” interaktiivinen kosketusnäyttö, 
pohjassa ON/OFF ja monitoiminäppäimet, 
lataus-portti ja 2 -tuloliitintä. Suunniteltu 
erityisesti käyttäjille, jotka eivät pysty käyt-
tämään vakio-ohjainta.

Ominaisuudet

Puhtaat linjat, tyylikkäät kulmat ja laadukas viimeistely erottavat todella AVIVA RX:n 
kilpailijoista. Istuinjärjestelmän, rungon ja hallintalaitteiden vertaansa vailla olevat yksi-
lölliset säätömahdollisuudet ja kompakti (leveys vain 560 tai 630 mm). Erittäin suoritus-
kykyinen, erinomainen ohjattavuus yhdistettynä pitkään ajomatkaan. Istuinkorkeus 
niinkin alhaalta kuin 435 mm (ULM jopa 420 mm). Täydellinen ahtaissa tiloissa, joissa 
pieni kääntösäde. Matalan istuinkorkeuden ansiosta pääsy helposti pöydän ääreen. 

TEKNOLOGIA

Optiona saatava uusi, erittäin tehokas, tiekäyttöön hyväksytty, AXENDO-valaistusjärjes-
telmä ja REM400 kosketusnäyttöohjain, jonka käyttöön tarvitaan minimaalisen vähän 
voimaa (vakiona REM 216). LiNX-käyttöliittymä helpottaa yksittäisten asetusten määrit-
tämistä tietokoneen, kannettavan tai iOS-älylaitteen avulla. Sisäänrakennettu älykäs 
kuorman kompensointi tasapainottaa moottoreiden puolieroja ja mahdollistaa tarkemman 
ja ennakoitavamman ohjauksen. Älykäs moottorien ohjaus tulkitsee ja oppii ajan myötä 
käyttäjän ajotavat, mukauttaa moottorit muutoksiin ja varmistaa, että pyörätuoli on 
optimoitu ja tasapainossa käyttäjän vaatimusten mukaisesti. G-Trac:n avulla tuoli kulkee 
haluttuun suuntaan myös kaltevilla ja epätasaisilla pinnoilla.

SUORITUSKYKY

Patentoitu CTC-jousitus eristää istuimen tärinältä ja iskuilta ja pitää kaikki neljä pyörää 
jatkuvasti kosketuksissa maahan, mikä tarjoaa optimaalisen painon ja sujuvan ja hiljaisen 
ajokokemus käyttäjälle. Parannetut huoltomahdollisuudet moottorien, vaihdelaatikon, 
suojusten, renkaiden, pyörien ja napoihin helpon pääsyn ansiosta. Elektroniikka sijoittuu 
laitteen etuosaan siten, että kaikki johdot / liitännät ovat selvästi näkyvissä ja akut voi 
helposti liu’uttaa ulos takaa.

DESIGN 

Ohjaimet

LiNX-ELEKTRONIIKKA
Invacare LiNX on oivalluksen inspiroima 
uusi ohjausjärjestelmä, jonka edistyk-
sellinen teknologia, tarjoaa erinomaisen 
ajokokemuksen käyttäjille ja jonka avulla 
ammattilaiset voivat ohjelmoida säh-
köpyörätuolit intuitiivisesti reaaliajassa.

Built-in Bluetooth®

Sisäänrakennettu Bluetooth mahdollistaa 
käyttäjän olla koko-ajan yhteydessä äly-
laitteisiinsa. LiNX voi olla yhteydessä 3:een 
eri laitteeseen samanaikaisesti ja siinä on 
mouse mover -toiminto.



1.MODULITE™ -ISTUINJÄRJESTELMÄ

Esteettisesti miellyttävä yksipuolinen haarukka 
minimoi alustan etuleveyden ilman ulkonevia 
ruuveja tai haarukkaosia.
Saatavana myös kaksipuoleiset etuhaarukat

420 mm (vain ULM),  
435 mm, 460 mm, 485 mm
Riippuu käyttäjän pituudesta ja 
painopisteen säädöstä

8”sisäkäyttöön ja ahtaisiin tiloihin
9” miellyttävään ajamiseen ulkona, 
esteitä ylittäessä ja maastossa

• Erilaisia istuintyynyjä ja selkäosa-vaihtoehtoja, 
esim. Matrx®, Rea® ja Flex3 käyttäjän tarpeen 
mukaan

• Portaaton istuimen syvyys, leveys, kulma ja 
painopisteen säätö mahdollistavat käyttäjälle 
täydellisen istuvuuden säätämisen

• Valittavissa säädettävät ja irrotettavat jalkatuet 
ja käsituet käyttäjän tarpeen mukaan

• Moottoroitu nouseva jalkatuki tukee jalkoja ja 
pohkeita koko liikealueella

• Kiskojärjestelmä joustavaan lisävarusteiden 
kiinnitykseen

• 20° tai 30° tiltti ja 30° kallistus helpottaa 
painetta 

•Korkea nivelkohdat vähentävät hankaumia

• Pikavapautusmekanismi helppoa kokoon-
taittoa ja kuljetusta varten

60 Ah tai 73.5 Ah valitse sisä- tai 
ulkokäytön määrän mukaan

4.  Uudet tukipyörät
6. Akkuvaihtoehdot

3. Säädettävä istuinkorkeus

5. Uudet etuhaarukat

Mallit

Aviva RX 40 + MODULITE

Premium-versio, jossa enemmän omi-
naisuuksia ja optioita. Ihanteellinen ratkai-
su niille, jotka käyttävät tuolia yhtä paljon 
ulkona kuin sisätiloissa ja / tai tarvitsevat 
enemmän kliinistä tukea.
• 136 kg
• 12.5 km/h
• 60 Ah

Aviva RX 40 + MODULITE HD

Aviva tuoteperheen Plus-Size -versio
Suurempi maksimi käyttäjäpaino ja leveät 
istuinvaihtoehdot tekevät HD:sta sopivan 
suuremmalle asiakaskunnalle.

• 160 kg
• 10 km/h
• 73.5 Ah

Aviva RX 40 + UltraLowMaxx 

Huippuluokan moottoroitua asentohoitoa 
matalalla istuinkorkeudella. Täydellinen rat-
kaisu positiivisten kliinisten tulosten tuot-
tamiseksi ja liikkuvuuden parantamiseksi.

• 136 kg
• 12.5 km/h
• 73.5 Ah

ULM™ -ISTUINJÄRJESTELMÄ

• Erittäin alhainen istuinkorkeus (jopa 420 mm) 
ja erinomainen -asento

• Luonnolliset nivelpisteet replikoivat kehon-
muotoja

• Varmistaa, että pää, hartiat, lonkat ja jalat 
eivät koskaan menetä kosketusta tuoliin

• Vähentää merkittävästi hankaumia ja paine-
haavariskiä   

• jopa 50° tiltti ja 170 ° kallistus yhdistettävissä 
räätälöityyn yksilölliseen asentoon

• Yksilöitävä istuinjärjestelmä, joka mukautuu 
vartalonmuotoihin

• Vaihtelevat leveys ja syvyys

• Valittavissa eri selkä-, niska-/pää- ja käsitukivai-
htoehtoja

• Sisäänrakennettu kisko asentolisävarusteiden
asennusta varten

Valikoima moderneja värivaihtoehtoja katteiden 
ja vanteiden efektiväreiksi, jotta käyttäjä voi 
suunnitella tuolin oman makunsa mukaan

2. Personoi väreillä

Painopisteen (pituus-) säätö läpi istuimen,  
rungon ja takarenkaissa takaa optimaalisen  
painon jaon pyörien päälle, parantaa pitoa ja 
parantaa ajokokemusta

7. Painopisteensäätö

Vakio =  460/490 tai 520 mm
Leveä = 490/520 tai 550 mm
60 mm pituussäätöalue

8. Säädettävä rungon pituus

Helppo siirtyä pehmeästä kovaan jousituk-
seen. Jousitusasentoa voidaan muuttaa 
henkilökohtaisen mieltymyksen tai käyttä-
jän painon mukaan. Lisäämällä jousipari  
helppo muuntaa HD versioksi (160 kg)

9. Patentoitu CTC -jousitus

Vakio: 560 mm – Kompakti,  
kapea ja erinomainen  
ohjattavuus
Leveä: 635 mm  
– parempi stabiliteetti

10. Kapea rungon leveys



Tekniset tiedot

Tehostevärit

Patamäenkatu 5
33900 Tampere

+358(09) 350 76 310
info@campmobility.fi
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Invacare International Sàrl
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Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
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hqeurope@invacare.com
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Modulite  AVIVA RX 
:

 AVIVA RX 

330 – 480 mm 1

 330 – 580 mm 2

410 – 510 mm Sling :  
480 / 540 mm

Flex 3: 506 - 610 mm  
Matrx: 400 / 500 mm

230 – 360 mm435, 460, 485 
mm3

280 – 460 mm 0 - +30° 4, 5
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Modulite

1000 – 1335 mm 1090 - 120° 560 mm 
635 mm 9

1026 – 1300 mm 8  830 m 4 

160 kg

52/60/73.5 Ah AVIVA RX 
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 AVIVA RX 60 mm 
(100 mm esteen  
ylittäjäll ä)

1506 – 2086 mm 3, 6, 10, 12.5 
km/h

6, 10° 2 x 340 W 47 km 11 105 – 185.2 kg 10Modulite

Invacare Modulite™

Invacare
Rea®

+

5. 0°- 45° versio hissillä
 5°  -10° anterior asennusoptiolla

+5° pre-tilt asennusoptiolla
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