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Vi på Invacare vet att alla är olika och att alla brukare har olika behov när det gäller det egna valet av 
rullstol. Vi förstår också brukarens krav på anpassningsbarhet av rullstolen – speciellt när det gäller sits och 
rygg. För att upprätthålla optimal balans och positionering, vet vi att en funktionell sitstilt är avgörande, 
likaså stabiliteten för brukarens ben.
Alla dessa möjligheter finns i Rea Clematis. Den robusta och tilltalande designen garanterar de 
viktigaste fördelarna samt en lång hållbarhet.

Egenskaper och Tillval

Viktfördelning

Rea Clematis är utrustad med en vinklingsbar sits 
och erbjuder brukaren en mängd olika positioner. 
När sitsen tiltas ändras stödytorna mot kroppen 
mellan sits och rygg, vilket hjälper till att förebygga 
trycksår.

Säkert sittande

Rea Clematis erbjuder 
även en vinkelställbar 
rygg, vilken öppnar 
upp höftvinkeln för 
ökad komfort. För en 
bättre positionering 
skall ryggvinklingen 
användas tillsammans 
med sitstilten för att 
stabilisera hållningen och 
tillåta andra rörelser.

Kroppslängdskompensering

Högt liggande ledpunkter, särskilt runt bäcken och knäleder, är viktigt när man ändrar ryggstödsvinkeln. 
Ledpunkterna försäkrar att kroppen rör sig tillsammans med sits och benstöd vilket minimerar skjuvkrafter 
och minskar trycket mot kroppen vilket resulterar i en förbättrad sittställning. Huvudstöd och bålstöd sitter 
kvar på samma höjd vare sig ryggstödet är vinklat eller inte.

Laguna 2 - justerbart 
ryggstöd

Fast ryggplatta med 
Laguna 2 ryggdyna. 
De runda ryggrören 
har integrerade 
höjdjusterbara 
körhandtag.

Armstöd

Formen på 
armstödsdynan 
erbjuder ett optimalt 
stöd när stolen är tiltad 
samt tillåter full tilt 
av stolen utan att ta i 
drivhjulen.

Ryggrör

Ryggstödet är monterat 
på ryggrören med fyra 
klämfästen. Ryggstödet 
kan enkelt tas bort från 
ryggrören.

Drivaggregat Viamobil 
V12

Med punkteringsfria 
däck av massivt gummi, 
automatisk fjädring för 
jämn dragkraft, pedal 
för att höja och sänka 
hjulen.
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Egenskaper och Tillval

Vinkelställbara 
kroppslängdskompen-
serande benstöd

Benstöden med de 
höga ledpunkterna ger 
bra avlastning tack vara 
stabila och komfortabla 
vadstöd som är enkla 
att vinkla.

Sittdyna Floshape

Flo-shape dynan har 
ett överdrag av Dartex®. 
Inkontinensöverdrag 
som är avtagbart finns.

Justerbart sittdjup

Djupet på sitsen 
kan justeras efter 
individuella behov.

Sitsbreddning

Småjusteringar 
är avgörande för 
komforten, vilket 
sitsbreddningen 
erbjuder.

Swing- away för 
enklare hantering

Bålstödet har 
vinkelställbar arm och 
kan justeras i höjd såväl 
som i djup.

Vårdarmanövrerade bromsar

Som tillval finns vårdarmanövrerade bromsar som 
underlättar för anhöriga/ vårdare vid körning 
utomhus.



Tekniska data

Ramfärg Klädsel

För mer information om denna produkt, inklusive produktens bruksanvisning, hänvisar vi till www.invacare.se.

Rea Clematis

 
Sittbredd

 
Sittdjup SitsvinkelSitthöjd

Intervall 
ryggstödsvinkel 

Ryggstödshöjd

Max lutning vid 
användning av 

parkeringsbroms

390, 440,  
490 mm 

+ 20 mm med 
distanser

420 - 480 mm –1° - +19°400 - 450 mm 1

–1° - +32°

600 - 710 mm 1,2

7°

Benstödslängd

TotalhöjdHjulbas
Totallängd inkl 

fotplatta

400 - 520 mm230 - 340 mm 1

Seat width  
+ 210 mm

1120 - 1480 mm960 - 1120 mm 2

Transportvikt

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

Rea Clematis

Rea Clematis

Intervall 
armstödshöjd

Max brukarvikt

Transportmått

30 / 32 / 
33,5 kg

Vikt

1. Mätt från sittplattan

2. Exkl nackstöd och körhandtag

3.  Utan drivhjul, nackstöd, armstöd, benstöd, bålstöd och sittdyna

4.  Bredd 39      
Bredd 44      
Bredd 49
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