
Basculação elétrica para 
aumentar a independência.

Clematis® E-Tilt

Trusted Solutions,
Passionate People®



A cadeira de rodas Invacare Rea Clematis 
E-Tilt foi desenvolvida tendo como base a 
reconhecida Rea Clematis e apresenta assento 
rígido com largura fixa e oferece basculação 
elétrica de série. 

Esta cadeira de rodas foi projetada para 
proporcionar mais conforto aos utilizadores, 
dando-lhes a possibilidade de bascular, de 
forma autónoma, graças à função elétrica 
acessível através do comando ergonômico. 
Esta opção facilita também o trabalho do 
cuidador que não necessita de esforço para 
bascular a cadeira.

Este modelo está equipado de série com 
reclinação do encosto manual através de um 
pistão pneumático.

A Clematis E-tilt apresenta diversas opções e 
acessórios: apoio de cabeça simples ou 
envolvente, suportes de tronco, tabuleiro, etc. 
para melhorar o posicionamento do utilizador.

Rea Clematis 
E-Tilt

Basculação elétrica 
standard 

De série na Clematis 
E-Tilt a regulaçáo elétrica 
da báscula fornece 
mais independência ao 
utilizador e assim facilita 
a tarefa do cuidador.

Comando ergonómico

Função de bloqueio disponível 
para maior segurança. Indicador do 
estado da bateria incluído. Fornecido 
com o suporte de comando na 
guarda lateral do apoio de braço do 
lado direito. Componentes elétricos 
LINAK conforme a normativa 
EN12184: 2014 
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Dados Técnicos 
Para utilizadores com incapacidade visual, estas informações estão disponíveis no nosso site 
www.invacare.pt 

Largura do 
assento 

Profundidade 
do assento 

Altura do 
assento 

Altura do 
encosto 

Altura do apoio 
de braço 

Comprimento 
dos patins 

Ângulo do 
assento 

Ângulo do 
encosto 

Clematis 
E-Tilt

390 / 440 / 
490 mm

420 - 480 mm 4001 - 450 mm 600 - 710 mm 230 - 340 mm 330 - 500 mm -1° até 21° -1° - 32°2 / 

0° até + 33°3

Cores do chassis 

Cinza 
pérola

Largura da 
cadeira 

Altura total Comprimento 
total com patins 

Peso total  Peso máximo do 
utilizador 

Peso para  
transporte 

Clematis 
E-Tilt

Largura de 
assento + 225 

mm

960 - 1120 mm 1120 - 1480 mm 39,5 / 41,5 / 
43 kg

125 kg 24,5 / 25 / 
25,5 kg

Estofos 

Preto Dartex 
TR26

P R O D U T O
C O M P A T Í V E L

Esta cadeira 
de rodas 
não pode 
ser usada 

com assento, 
num veículo 
motorizado.

1.  Apenas para a Clematis 
E-tilt S Configurável

2.  Para a Clematis E-Tilt S
(reclinação pneumática)

3.  Para a Clematis E-Tilt Plus 
S (reclinação elétrica)

4.  Largura 390 (h 595 x L 840 
x l 615), Largura 440 (h 595 
x L 840 x l 665), Largura 
490 (h 595 x L 840 x l 715) 
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