Azalea -familjen
®

+

Kroppslängdskompensation

+

Viktförskjutning

=

En stor familj
Invacare® Rea komfortrullstolar erbjuder brukarna individuella lösningar
och ett komfortabelt sittande, med ett stort urval av modeller, tillbehör
och kompatibilitet inom familjen.
Rea Azalea är originalmodellen av denna komfortrullstol och har i sitt
sortiment en rad nischade varianter. Varje modell är en del av Azaleafamiljen, och med några små skillnader, kan de erbjuda brukaren den
perfekta individuella lösningen för varje enskilt behov.
Alla stolar kan enkelt justeras och är utrustade med Dual Stability
System® (DSS) och har en lång och väl beprövad erfarenhet av säkerhet
och kvalitet.

Azalea -familjen
®

För att ge brukaren den bästa passformen,
förutom nischmodellerna, erbjuder
Azalea individuell storleksjustering för
bättre hållning. Förutom den populära
bredd- och djupjusteringen av sitsen kan
vi nu också erbjuda samma justering på
ryggstödet. Detta ger en unik kombination
av möjligheter då justeringarna är
oberoende av varandra.

Ta reda på vilket behov av posturalt stöd
som finns så kan Rea Azalea-familjen
uppfylla det.
Rekommendation av ryggbas, fast eller ställbar (med velcro) ryggplatta
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(Ställbar)
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Ställbar
(Ställbar)
Ställbar
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Kort

Lång

Medel

Bred

Alla inställningar så
nära som
möjligt

Högt
ryggstöd
och förlängt
sittdjup

Inställningar Ryggstöd
av sits och och sits
rygg i stan- breddade
dardposition

Bred
upptill
Övre del av
ryggstöd
breddat,
nedre del
samt sits är
smal

Bred nertill Stor
framtill
Nedre del av Övre del av
ryggstödet ryggstödet
samt sitsen vänt för
breddad
att ge mer
utrymme för
skuldrorna

Ryggstödsval

Det nya ställbara ryggstödet Flex
3 kommer även ha en breddoch höjdjusterbarhet. Utöver
breddningen
kan
ryggrören
vinklas individuellt utåt och hela
ryggstödet kan vändas upp och
ner.

(Fast)
Ställbar

Det nya fasta ryggstödet Flex 3 har
en bredd- och höjdjusterbarhet.

Ställbar

Ställbar

(Fast)
Ställbar

Större baktill Kyfotisk rygg S-formad rygg
Nedre del av
ryggstödet
vänt för att ge
utrymme för
utskjutande
rumpa

Mer utrymme
i ryggstödets
mittdel och
snävare stöd
i den nedre
delen

Den lägre
mittsektionen
snäv medan
övriga delar
följer ryggradens S-form

Azalea och Azalea Assist
®

®

Erbjuder utmärkt sittkomfort och
många inställningsmöjligheter!

Tilt och ryggstödsvinkling gör livet
bekvämt

Rea Azalea är det naturliga valet för den
måttligt aktiva brukaren samt för de mer
passiva. Det komfortabla sittsystemet
gör det möjligt för brukaren att vid behov
förändra sitt sittande med bibehållen
komfort. Detta i kombination med goda
köregenskaper gör Azalea till det perfekta
valet.

Rea Azalea och Rea Azalea Assist har
25° sitstilt och 30° ryggvinkling. Både
tilt och ryggvinkling kan enkelt justeras
manuellt eller elektriskt av vårdaren och
de med el-funktion kan brukaren själv
justera.

Egenskaper och tillbehör

Rea Azalea
Originalet med stora drivhjul,
som du kan köra själv.

Rea Azalea Assist
Transportversionen med små
drivhjul.

Tekniska data

Rea Azalea
& Azalea
Assist

390-450/440-500/
490-550 mm
(390-490/440-540/
490-590 mm)

Rea Azalea
& Azalea Assist

0°-30°

430 - 500 mm

400/450 mm
(450 mm)

Fast rygg:
från 560-790 mm
Ställbar rygg:
från 540-715 mm

240 - 360 mm

330 - 500 mm

–1°-20°
(–1°-25°)

SB + 220 mm
(SB + 230 mm)

900-1250 mm

950-1020 mm

34 kg
(SB 44 kg)

Max 135 kg

Transportvikt:
16,5 kg

Rea Azalea och Azalea Assist uppfyller kraven i ISO-standarden 7176-19 och
i tillägg ISO 10542 som ger ökad nivå av brukarsäkerhet och trygghet när
man färdas i bil. Rullstolsbrukaren skall därför förflytta sig till bilens säte och
använda bilens säkerhetsbälte då det är möjligt.
Rea Azalea
Krocktestad
& Azalea Assist ISO 7176-19

Klädsel

Ramfärg

Pärlgrå

Himmelsblå

Sand

Happy Red

Electric Green

Svart dartex

Svart plysch

Azalea Base och Azalea & Alber viaplus V12
®

Egenskaper och tillbehör

®

Rea Azalea Base

Rea Azalea och Alber viaplus V12

Framtagen för brukare som söker
en skräddarsydd sits kombinerat
med en förstklassig rullstolsbas.
Rea Azalea Base är utvecklad
från vår modell Rea Azalea
och är en robust rullstol med
samma egenskaper; som t ex
tilt och glidande balanspunkt. En
nyckelegenskap är att basen är
utrustad med "Tilt in space function"
- en viktfördelningsmekanism som
ger stabilitet för brukaren.

Till skillnad från många andra
drivaggregat hindrar inte viaplus
tiltningsfunktionen hos Rea Azalea
(med en sitthöjd på 450 mm).
Rullstolens alla funktioner förblir
tillgängliga. Det är därför viaplus
kan sitta kvar på rullstolen efter en
promenad utan att dess funktioner
begränsas.

Rea Azalea Base
Idealisk för dem som behöver
en stabil och säker stol med
skräddarsydd komfort. Base kan
användas tillsammans med alla
delar och tillbehör till övriga Rea
Azalea-modeller (utom bålstöd).

Rea Azalea & Alber viaplus V12
För information och tekniska
data hänvisas till produktbladet
för Alber viaplus.

Tekniska data

Rea Azalea
Base

340*/390/440/
490 mm
(+ 50/100 mm)

380 - 450 mm*
430 - 500 mm

400/450 mm

Alber
viaplus V12

600* / 700 mm

240 - 360 mm

330 - 500 mm

0 - 21° (22 / 24“)
0 - 26 ° (16“)

600* / 700 mm

240 - 360 mm

330 - 500 mm

1 - 20° (22/24”) /
1 - 25° (16”)

20 kg

Max 135 kg

Transportvikt:
15 kg

Max 75*

15* / 18,7 kg

Rea Azalea Base

0°-30°

SB + 220 mm
(SB + 230 mm)

1300* /
1400 mm

930 - 1040* /
950 - 1070 mm

Alber
viaplus V12

0°-30°

SB + 220 mm
(SB + 230 mm)

1300* /
1400 mm

900 - 1020* / 28 kg* (SB 340) /
950 - 1070 mm 34 kg (SB 440 mm)

Krocktestad
ISO 7176-19

* Rea Azalea Minor har mindre mått.
Rea Azalea Base uppfyller kraven i ISO-standarden 7176-19 och i tillägg ISO 10542 som ger ökad nivå av
brukarsäkerhet och trygghet när man färdas i bil. Rullstolsbrukaren skall därför förflytta sig till bilens säte och
använda bilens säkerhetsbälte då det är möjligt.
Rea Azalea Base är krocktestad med Matrx® men ej i kombination med andra leverantörers ryggar, formgjutna
skal och liknande är inte testade och godkända för transport i fordon. Se övrig information i bruksanvisning.

Klädsel

Ramfärg

Pärlgrå

Himmelsblå

Sand

Happy Red

Electric Green

Svart dartex

Svart plysch

Azalea Tall och Azalea Minor
®

®

Rea Azalea Minor – utvecklad för
små vuxna och tonåringar

Rea Azalea Tall – Ingen
begränsning av komforten för
långa brukare

Rea Azalea Minor är utvecklad för
brukare som behöver ett kortare
sittdjup och en smalare sittbredd.
Anpassad från Rea Azalea, kan
Azalea Minor med stolthet stå
för alla fördelar med en pålitlig,
tiltbar rullstol med en unik glidande
balanspunkt.
Denna
modell
är idealisk för alla brukare som
behöver en pålitlig, stabil rullstol.

Rea Azalea Tall är speciellt
utvecklad för att möta behoven
hos långa brukare och brukare som
kräver en sitstilt samt längre och
högre stödytor. Liksom Rea Azalea
har Rea Azalea Tall alla de fördelar
när det gäller säkerhet vid tiltning av
rullstolen och erbjuder dessutom
en unik glidande balanspunkt.

Egenskaper och tillbehör

Rea Azalea Minor
Körhandtagen är utåtvinklade
för att ge ett utökat utrymme för
vårdaren.

Rea Azalea Tall
Rea Azalea Tall är av allra högsta
kvalitet när det gäller komfort
och stabilitet.

Tekniska data

Rea Azalea
Tall

390-450/440-500/
490-550 mm

480 - 550 mm

500 mm

(390-490/440-540/
490-590 mm)

Fast rygg:
240 - 360 mm
från 560 - 790 mm

330 - 500 mm

–1°-20°
(–1°-25°)

Ställbar rygg:
från 540 - 715 mm

Rea Azalea
340*/390/440 /
380 - 450 mm*
Minor
490 mm (+50/100 mm) 430 - 500 mm

400/450 mm

Rea Azalea
Tall

0°-30°

SB + 220 mm 1000 - 1300 mm
(SB + 230 mm)

Rea Azalea
Minor

0°-30°

SB + 220 mm
(SB + 230 mm)

900 - 1250 mm

550 - 650 mm

240 - 360 mm

330 - 500 mm

–1°-25°

950 - 1070 mm

34 kg
(SB 440 mm)

Max 135 kg

Transportvikt
18,7 kg

900-970mm

32 kg

Max 75* /
135 kg

14,5 kg

* Rea Azalea Minor
Rea Azalea Tall / Azalea Minor uppfyller kraven i ISO-standarden 7176-19 och i
tillägg ISO 10542 som ger ökad nivå av brukarsäkerhet och trygghet när man färdas
i bil. Rullstolsbrukaren skall därför förflytta sig till bilens säte och använda bilens
säkerhetsbälte då det är möjligt.
Krocktestad
ISO 7176-19
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Azalea Max
®

En skräddarsydd lösning för tyngre
brukare
Vi vill presentera en ny komfortrullstol,
med tilt och ryggvinkling, för tyngre
brukare. Rea Azalea Max är framtagen
för att möta behovet hos brukare med
extra vikt. Rea Azalea Max är en nischad
produkt som är ett komplement till
den övriga Rea Azalea-familjen från
Invacare ®.

Fortsatt kompatibilitet
Rea Azalea Max erbjuder samma funktion
som den övriga Rea Azalea-familjen, t
ex tiltning med glidande balanspunkt och
DSS ® (Dual Stability System).
Stabiliteten i denna rullstol kommer
från kroppslängdskompenseringen i
ryggstödet samt benstöden. Detta är
till fördel för brukare som har en liten
eller begränsad rörelseförmåga samt har
svårigheter att byta position.

Egenskaper och tillbehör

Framtagen för att möta behovet
hos brukare med extra vikt.

Vändbart ryggstöd
Den övre respektive nedre
delen av ryggstödet har olika
form och är vändbart. Detta
möjliggör utrymme antingen
nedtill för rumpan alt. ovantill för
överkroppen.

El-tilt
Handkontrollen för tilt och
ryggvinkling kan användas av
både vårdare och brukare.

Tekniska data

Azalea Max

550; 610 + 50 mm

500 - 570 mm

400 / 450 mm

620 - 700 mm

320 - 420 mm

330 - 500 mm

1° - 20°

Azalea Max
Assist

550; 610 + 100 mm

500 - 570 mm

400 / 450 mm

620 - 700 mm

320 - 420 mm

330 - 500 mm

1° - 20°

0°-30°

SB + 250 mm

1020 - 1240 mm

1050 - 1120 mm

54 kg

Azalea Max Assist 0°-30°

SB + 220 mm

1020 - 1240 mm

1050 - 1120 mm

54 kg

Azalea Max

Azalea Max

33 kg

max. 180 kg

Azalea Max Assist 37 kg

max. 180 kg

För övriga tillbehör till Rea Azalea hänvisas till Rea Azalea
tillbehörsbroschyren.
Rea Azalea Max uppfyller kraven i ISO-standarden 7176-19
och i tillägg ISO 10542 som ger ökad nivå av brukarsäkerhet
och trygghet när man färdas i bil. Rullstolsbrukaren skall
därför förflytta sig till bilens säte och använda bilens
säkerhetsbälte då det är möjligt.
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Rea, Rea design och DSS (Dual Stability System) är av Invacare
registrerade varumärken.
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