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Rea® Azalea® Minor – Desenvolvida para adolescentes e adultos de estatura 
pequena 

A Rea® Azalea® Minor foi desenvolvida para utilizadores que necessitam de uma unidade de 
assento mais pequena em largura e em profundidade. Com uma concepção igual à da Azalea®, 
a Azalea® Minor tem todas as qualidades de construção e de segurança de uma cadeira de 
basculação com sistema especial de deslocação de peso. Este novo modelo é ideal para utilizadores 
de estatura pequena que necessitam de uma cadeira sólida, estável e confortável.
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Rea®  Azalea® Minor



 

Opções/Características

Punhos de empurrar com rotação exterior  
Os punhos para empurrar a cadeira estão colocados com uma 
rotação para o exterior de forma a proporcionar um maior 
conforto à pessoa que está a auxiliar o utente.

Rea® Azalea® a compatibilidade continua
Sendo uma nova cadeira na família Azalea®, a Azalea® Minor foi desen-
volvida para pessoas que necessitam de assentos mais pequenos como, 
adolescentes e adultos de estatura pequena. Uma das características espe-
cíficas da Azalea® Minor é o seu sistema de basculação dom deslocação 
de peso, que proporciona uma basculação segura e estável e ao mesmo 
tempo facilita os movimentos da cadeira. Tal como em todos os modelos 
da família Azalea® a Minor possui um assento ajustável em largura e 
profundidade de forma a ir ao encontro das necessidades do utilizador. A 
imagem mostra a Azalea® Minor com rodas grandes atrás.

Colete em X 
Colete de suporte em material 

suave e que tem que ser sempre 
utilizado em conjunto com o cinto 

pélvico.

Almofada de encosto Laguna 
As dimensões interiores do 
encosto são as mesmas da 

Azalea® com a largura de 39 cm.

Cadeira mais pequena 
O chassis é 3 cm mais pequeno, o 

assento 5 cm mais curto e o encosto 
10 cm mais baixo que os modelos 

standard.

Para outros acessórios (como o cinto pélvico por ex.) por favor consulte o 
folheto ou tabela em vigor da Rea® Azalea®.Dados técnicos

0°-30°

SW + 22 cm
(SW + 23 cm)

130* / 140 cm 90 - 102* / 
95 - 107 cm

28 kg* (SW 34) / 
34 kg (SW 44 cm)

34* / 39 / 44 / 49 cm 
(+ 5 / 10 cm)

38 - 45 cm*
43 - 50 cm

40 / 45 cm 60* / 70 cm 24 - 36 cm 33 - 50 cm 1 - 20° (22/24”) / 
1 - 25° (16”)

Peso de transporte 
15* / 18,7 kg

Max 75* / 135 kg Crashteste
ISO 7176-19 **
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 * Rea® Azalea® Minor 
**  A cadeira Rea® Azalea® foi testada em crashteste (com unidade de assento 

standard) e está em conformidade com a regulamentação ISO 7176-1
Cor Chassis

Cinza peróla

Estofo

Cinza Dartex Cinza Aveludado

INVACARE® (Portugal) II · Material Ortopédico, Lda.
Rua Senhora de Campanhã, 105 · P-4369-001 Porto / Portugal
Tel. : (+351) 22 519 33 60 · 22 510 59 47 · 22 510 50 27
Fax: (+351) 22 510 57 39 · 22 510 50 20
Email: portugal@invacare.com · www.invacare.pt

Indicações oferecidas somente para sua informação (informação não 
contractual). A Invacare® reserva-se o direito de alterar a apresentação ou 
especif icações sem prévio aviso.
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