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Clematis Pro

Uma evolução nas cadeiras
de rodas passivas com basculação
A nossa nova Rea Clematis Pro foi desenvolvida para melhorar a experiência do utilizador e do
cuidador. Com base na reconhecida Rea Clematis, a nova cadeira de rodas passiva engloba tudo o
que era valorizado na Clematis, ao mesmo tempo que introduz novas características para garantir um
soberbo nível de conforto, estabilidade e segurança.

Conforto superior
com o encosto modular
O sistema de encosto modular pode ser
facilmente ajustado, desde um tipo de encosto
de tecido soft ( com ou sem ajuste em tensão)
até ao tradicional encosto com plataforma
rígida. Isto permite um ajuste rápido e fácil,
para responder a vários tipos de necessidades
dos utilizadores. Ambos os encostos oferecem
uma reclinação de 30º.

DSS® (Dual Stability
System)
DSS, a única tecnologia de compensação das
alterações de peso, garante uma excelente
estabilidade da cadeira de rodas, quando está
basculada e reclinada. O assento bascula até
25º e foi desenhado para minimizar as forças
de cisalhamento e melhorar a redistribuição da
pressão.

Design compacto
O design de chassis compacto oferece uma
soberba manobrabilidade, especialmente em
ambientes interiores. As rodas traseiras podem
ser avançadas para permitir um melhor acesso
ao aro motor, no caso dos utilizadores que
apresentam competências para auto-propulsão
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CARACTERÍSTICAS

Encosto Modular
 ácil e rápido de ajustar às
F
necessidades do utilizador
Três opções de encosto
Posicionamento perfeito
para uma vasta gama de
patologias
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Maior basculação do assento
Basculação máxima de 25º
Garante melhor redistribuição da
pressão

Reduz as forças de cisalhamento
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Ajuste em Largura
Permite ajustar a largura
em 5cm através da peça
de fixação dos apoios de
braço
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Várias Opções de
Almofada de Apoio de
Braço
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Placa de assento
ajustável
Ajustável em
profundidade

Dual Stability
System
Estabilidade melhorada
em todas as posições de
basculação e reclinação

Ponto de pivot elevado
para minimizar forças de
cisalhamento
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Chassis compacto
Fácil de manobrar nos espaços
mais reduzidos
Otimizada para uso interior
R
 odas anti-volteio para
aumentar a segurança

Características
adicionais
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Apoios de pernas com sistema de
reclinação
Permite que os apoios de pernas sejam elevados
para conforto, quando a cadeira está em posição
de basculação e/ou reclinação

Suporte de gêmeos almofadados, ajustáveis em
altura e profundidade

Apoios de pés ajustáveis em altura, largura,
profundidade e ângulo, para encontrar o
posicionamento perfeito

Gama de
opções inclui:

Nova almofada do apoio de braço
envolvente
• A almofada envolvente assegura o
posicionamento do antebraço na posição
correta ao longo dos movimentos de
basculação e reclinação.

• Tabuleiro

• Fácil de limpar, para melhor controlo de
infeções.

• Mecanismo de bloqueio da basculação

Almofada de encosto Laguna renovada
• Conforto e suporte postural melhorados

• Capa para o encosto de cabeça

• Semi-tabuleiro almofadado e rebatível
• Almofada abdutora
• Suportes de tronco ajustáveis
• Apoio de braço para hemiplegia
• Posição dos apoios de pernas a 90º
• Cobertura para apoios de pés
• Protetor de raios

Dados Técnicos
Para uma informação mais legível sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, consulte por favor o
site www.invacare.pt

Rea Clematis Pro

Largura do assento

Profundidade do
assento

390; 440; 490

430 - 500 mm

Ajustavel +50mm
através dos apoios
de braço

Comprimento dos
apoios de pernas

Rea Clematis Pro

355 - 465 mm

Rea Clematis Pro

Roda de 24”
1060mm-1600mm

Roda 24”:
400-450 mm

Altura do encosto

Altura do apoio de
braços

570 mm -710 mm

230 - 350 mm

Roda 12”:
430-450 mm

Basculação
0° - 25°

Comprimento total
incluindo o apoio de
pernas

Altura do assento

Peso total

desde 30 kg

Ângulo do encosto

Largura total

Altura total

0° - 30°

SW + 200 mm

1060mm - 1150mm

Peso max. utilizador

Peso de transporte

Inclinação máxima
para uso do travão
de parque

135kg

desde 20 kg

7°

Roda de 12”
1040mm-1480mm

Cor do chassis

Estofo do assento

Dual Stability System

Bege
Pérola

Preto TR26

Rea, Design Rea e tecnologia DSS (Dual Stability System) são marcas registadas da Invacare Internacional. Rea Clematis Pro é desenvolvida com sistema DSS que garante ao
utilizador segurança e estabilidade reforçada quando a cadeira está basculada ou o encosto reclinado.
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