Clematis
Gdzie niezawodność
spotyka się z komfortem

®

Rea® Clematis®

Firma Invacare® rozumie, że każdy jest inny i, że użytkownicy mają różne, indywidualne
potrzeby jeśli chodzi o preferencje dotyczące wózków inwalidzkich. Zdajemy sobie również
sprawę z tego, że użytkownicy wymagają zdolności adaptacyjnych od swojego wózka szczególnie w obszarach dotyczących siedzeń i oparć. Jesteśmy w pełni świadomi faktu,
że odpowiednie nachylenie siedziska jest niezbędne, podobnie jak stabilizacja kończyn dolnych
do zachowania optymalnej równowagi i prawidłowej postawy ciała,
Jednakowy rozkład ciężaru
Wózek Rea Clematis wyposażony w fotel z regulacją kąta
zapewnia użytkownikowi szereg możliwych pozycji.
Gdy siedzenie przechyla się, obszary nacisku
przesuwają się między siedzeniem a oparciem, co
pomaga zapobiegać powstawaniu odleżyn.
Stabilna pozycja siedziska
Rea Clematis ma również
odchylane oparcie, które
rozszerza kąt nachylenia
bioder dzięki czemu
zwiększa poczucie
komfortu. Aby poprawić
pozycjonowanie,należy
go używać w połączeniu
z pochylonym siedziskiem,
aby pomóc ustabilizować
ciało i umożliwić
wykonywanie ruchów.
Kompensacja długości ciała
Obecność wysokich punktów obrotu wokół miednicy i stawów kolanowych jest ważna przy dostosowywaniu
wózka do postawy ciała. Punkty obrotu zapewniają, że ciało porusza się wraz z siedzeniem i podpórkami pod
nogi. Pokrowiec Rea Clematis został zaprojektowany w taki sposób, by zminimalizować tarcie i zmniejszyć
kompresję ciała, co poprawia ogólną postawę. Co najważniejsze, dla wygody użytkownika, zagłówki
i podparcie tułowia pozostają na tej samej wysokości niezależnie od tego, czy oparcie jest ustawione pod
kątem, czy też nie.

Opcje i właściwości

Profilowane boczki
i podłokietniki
Dwie kolorowe manetki
Kształt podkładek
do uruchomienia oparcia i pochylenia
podłokietników pozwala
go. Będą znajdować się bliżej uchwytu
na pełne nachylenie
umożliwiając łatwy dostęp do asystenta. siedziska i zapewnia
dobre podparcie dla
ramion w nachyleniu
Kolorowe manetki

Rurki oparcia
Oparcie jest przymocowane
do zaokrąglonych rurek za pomocą
zacisków. Oparcie można zdemontować
poprzez odkręcenie czterech śrub.

Opcje i właściwości

Regulowane podnóżki
Podnóżki z wysokim
punktem obrotu zapewniają
doskonałe wsparcie dzięki
stabilnym podpórkom łydek
oraz łatwym regulacjom
kąta.

Regulowana
głębokość siedziska

Poduszka Flo-shaped
na siedzisko
Głębokość siedziska
Wyprofilowane siedzisko
jest regulowana, podobnie Flo-shape jest wykonane
jak dłuższa poduszka
Z materiału Dartex®
na siedzisko.
i zapewnia optymalne
podparcie w pozycji
siedzącej.
®

Zwiększenie
szerokości siedziska
Istotne dla wygody,
rozszerzenie podłokietnika
i szerokości siedziska
pozwala na bardzo małe
modyfikacje odległości.

Podparcie tułowia

Hamulce piasty

Podpórka tułowia
Rea Clematis ma opcjonalne hamulce piastowe
została zaprojektowana
do bezpiecznej jazdy na zewnątrz. Kable są
w celu osiągnięcia
Przymocowane po obu stronach płyty oparcia.
lepszego dopasowania.
Dostępny również w wersji
odchylanej.

Dane techniczne
W celu uzyskania pełniejszych informacji na temat tego produktu, w tym instrukcji obsługi, sprawdź:
http://www.invacare-eu-export.com/rea-clematis
Szerokość
siedziska

390, 440,
490 mm

Rea Clematis

Głębokość
siedziska

420 - 480 mm

Wysokość
siedziska

400 - 450 mm

Wysokość
oparcia

1

600 - 710 mm

Boczek-wysokość

1,2

230 - 340 mm

1

Długość
podnóżków

400 - 520 mm

Kąt siedziska

–1° - +19°

+ 20 mm
z podkładkami dystansowymi

Szerokość jednostki
napędowej

Rea Clematis

\Wysokość
całkowita

Szerokość siedziska 960 - 1120 mm 2
+ 210 mm

Wymiary
transportowe

Długość całkowita
z podnóżkami

1120 - 1480 mm

Kąt oparcia

–1° - +32°

Maksymalna waga
użytkownika

Max 125 kg

Waga
transportowa

20,5 / 21 /
21,5 kg 3

Waga
całkowita

30 / 32 /
33,5 kg

Maksymalne nachylenie
do użycia hamulca
postojowego

7°

Rea Clematis

1. Mierzone od płyty siedziska
2. Poza podpórką pod szyję i rączkami
3. Bez tylnych kół, podpórki pod szyję, podłokietników, podnóżków, podpórki tułowia i poduszki na siedzisko
4. Szerokość 390 (h 595 x L 840 x 585 mm)
Szerokość 440 (h 595 x L 840 x 635 mm)
Szerokość 490 (h 595 x L 840 x 685 mm)

Kolor ramy

Tapicerka

Pearl Grey

Black Dartex

Kolory mogą się nieznacznie różnić od pokazanych powyżej.

Skanuj tutaj, by uzyskać dostęp:
www.invacare-eu-export.com

Telefon + 49 (0) 57 31 / 7 54-5 40
Fax + 49 (0) 57 31 / 7 54-5 41
E-mail edo@invacare.com
www.invacare-eu-export.com
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Zapewnia on użytkownikowi lepszą stabilność i bezpieczeństwo podczas pochylania lub rozkładania oparcia.
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