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Características e opções:
   Manípulos de ativação das 

funções identificados com  
cores (verde, amarelo e cinza)

   Apoios de braços angulados

   Tubos do encosto ajustáveis

Rea Clematis

Na Invacare compreendemos que todas as pessoas são diferentes e que demonstram necessidades 
específicas no que diz respeito à personalização de uma cadeira de rodas. Também compreendemos 
que os utilizadores exigem adaptabilidade da sua cadeira de rodas - particularmente no assento e 
encosto. De forma a manter um equilíbrio perfeito e postura, sabemos que é essencial um bom grau 
de basculação bem como estabilidade das pernas do utilizador.

Basculação com 
transferência de peso
Equipada com basculação de assento, a Rea 
Clematis providencia ao utilizador diversas 
posições de conforto. Quando o assento 
bascula, as áreas de pressão alternam entre 
a base de assento e o encosto, ajudando a 
prevenir as úlceras por pressão.

Posição de sentado estável 
A Rea Clematis vem equipada com um encosto 
reclinável que permite aumentar o ângulo da 
articulação da anca para maior conforto. Para 
um posicionamento melhorado, a reclinação do 
encosto deve ser usada em combinação com a 
basculação para ajudar a estabilizar a postura e 
permitir outros movimentos.

Compensação do comprimento 
do corpo  
A presença dos pontos de pivot elevados em 
torno da pélvis e das articulações dos joelhos 
é significativa quando ajustar a postura. Os 
pontos de pivot asseguram que o corpo se 
move em conjunto com a unidade de assento 
e apoios de pernas. A Rea Clematis foi 
desenvolvida para minimizar a pressão e reduzir 
a compressão do corpo resultando numa 
postura melhorada. É crucial para o conforto do 
utilizador que o apoio de cabeça e os suportes 
de tronco permanecam à mesma altura quer o 
encosto seja angulado ou não.



   Profundidade de assento ajustável

   Apoios de pernas reguláveis em ângulo

Com o design centrado no utilizador, os apoios de pernas reguláveis 
em ângulo proporcionam um suporte ergonómico e várias 
possibilidades de ajustes individuais. O ponto de pivot elevado dá 
ao comprimento da perna a compensação necessária, enquanto a 
almofada de suporte dos gémeos permite que a perna descanse 
confortavelmente devido à correta redistribuição da pressão. 

A profundidade do assento é ajustável assim como a almofada de 
assento é mais comprida e adapta-se a várias medidas.

O assento Flo-Shape tem capa em tecido Dartex e proporciona 
conforto quando sentado. 

Outras características e benefícios

   Outras adaptações e acessórios

Extensão da largura do assento: Essencial para o conforto, o apoio 
de braços e a extensão da largura do assento permitem pequenas 
modificações na medida para adaptação a diversos tamanhos.

Suportes de tronco: Os suportes de tronco são desenvolvidos para 
dar um melhor ajuste. Também estão disponíveis na versão rebatível.

   Travão do eixo

A Rea Clematis vem com a opção adicional de travão do eixo para 
condução segura no exterior. Os cabos são fixos nas laterais da 
placa do encosto.



1. Medido a partir da placa do assento

2. Exclui o apoio de pescoço/ cabeça e os punhos

3.  Sem rodas traseiras, apoio de pescoço/ cabeça, apoios de braços, apoios de pernas, 
suportes de tronco e almofada

4. Respetivamente para largura 390 (h 595 x L 840 X 585 mm), 
Largura 440 (h 595 x L 840 X 635 mm), Largura 490 (h 595 x L 840 X 685 mm)

Rea, design Rea e DSS (Dua Stability System) são marcas registadas da Invacare Internacional. A Rea Azalea tem integrado o DSS que
proporciona ao utilizador mais estabilidade e segurança quando bascula e reclina a cadeira.

Características técnicas 

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site 
da Invacare Portugal.

Largura do 
assento 

Profundidade 
do assento 

Altura do 
assento 

Altura do 
encosto 

Altura do 
apoio de 
braços 

Comprimento 
dos apoios de 

pernas 

Basculação Ângulo do 
encosto 

Rea 
Clematis

390, 440,  
490 mm 

+ 20 mm em 
incrementos

420 - 480 mm 400 - 450 
mm 1

600 - 710 
mm 1,2

230 - 340 
mm 1

362 - 627 mm –1° - +19° –1° - +32°

Cor do chassis 

Cinza

Largura 
total 

Altura total Comprimento 
total incluindo 

o apoio de 
pernas 

Peso total  Peso max. 
utilizador 

Peso de 
transporte 

Inclinação 
máxima para 
uso do travão 
de parque 

Rea 
Clematis

Larg. assento  
+ 260 mm

960 - 1120 
mm 2

1120 - 1495 
mm

30 / 32 / 
33,5 kg 4

Max 125 kg 20,5 / 21 /  
21,5 kg 3, 4

7°

Estofo do assento 

Preto Dartex 
TR26
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