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Rea® Azalea™ / Azalea™ Assist

Oferece um excelente posicionamento assim como muitas possibilidades de regulação

A cadeira de rodas Rea® Azalea é a escolha ideal para utilizadores moderadamente activos assim 
como para mais passivos. A combinar com excelentes resultados de condução existe a confortável 
unidade de assento multi regulável que permite ao utilizador alterar o seu posicionamento ao longo do 
dia. A Rea® Azalea é uma cadeira de rodas auto-propulsável com rodas traseiras grandes. Também 
está disponível na versão transito, com rodas traseiras mais pequenas : a Rea® Azalea Assist.



Máximo conforto do assento e ajustes como pontos chaves
A combinação de um assento confortável, disponível com várias larguras, com 
basculação facilmente ajustável, um encosto reclinável e a possibilidade de 
escolher a auto propulsão ou assistência de terceiros fazem da Rea® Azalea 
a escolha ideal quando se escolhe uma cadeira passiva.

A basculação e a reclinação tornam a vida mais confortável 
A Azalea e a Azalea Assist têm uma basculação do assento de 21º e 26º 
respectivamente e uma reclinação do encosto de 30º. estes dois movimentos 
poderão ser executados de uma forma simples tanto manualmente como 
electricamente, por parte do assistente ou do utilizador para a opção eléctrica. 
A Azalea Assist permite um maior ângulo de assento durante a fase da 
basculação conseguindo com isso a redução de pressões, uma excelente 
posição de descanso e conforto. O encosto incorpora um mecanismo especial 
biomecânico, que segue o movimento natural da reclinação do utilizador 
quando se ajusta o ângulo de encosto.

Inúmeras possibilidades 
Com três tamanhos de chassis diferentes, a Azalea oferece uma grande 
variedade de assento desde os 37 até 59cm. A cadeira possibilita o ajuste 
personalizado do apoio de braços e pernas. Os apoios de pernas são multi-
reguláveis e a largura do assento é facilmente regulável através dos apoios de 
braços.

Compatibilidade entre linhas de produtos 
Com a fi nalidade de manter a compatibilidade entre a novas Rea® Azalea e 
as Rea® Bellis, Assist ... usamos a unidade já existente, assim como a mesma 
variedade de apoios de pernas.
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Equilibrio 
Ao bascular o assento, o centro de 
gravidade altera sua posição para 

permitir que a Rea® Azalea continue 
a oferecer a mesma estabilidade e 
óptimos resultados de condução.

Gama Invacare® Flex2
Unidades de assento intercambiaveis 
Flex2, com várias opções disponíveis.

Compensação ergonómica 
Os apoios de pernas e o encosto 

incorporam um sistema de compensação 
ergonómico para garantir um excelente 

suporte da nuca e das pernas através dos 
sistemas de regulação.

24"

16"

Altura Assento/Chão dianteira 
reduzida 

O mecanismo de basculação foi concebido 
com o cuidado de oferecer uma distancia 
curta entre o assento e o solo na parte 

frontal da cadeira, permitindo desta forma 
que o utilizador possa aceder a uma mesa, 

mesmo na posição de descanso.

Tamanhos da unidade de assento 
O assento é ajustável em altura e 

profundidade, o encosto é regulável 
em altura para uma posição 

personalizada.

Ajuste da roda traseira  
A altura do assento e a basculação 
podem ajustar-se individualmente.

22"



 

Toda a informação encontrada neste folheto é supostamente correcta na altura da impressão. 
A Invacare® reserva-se no direito de modificar as especif icações do produto sem aviso prévio.

Cor do chassis

Cinza pérola Cinza Dartex Cinza Aveludado

Estofo

Mesa rebatível 
Facilmente rebatível, esta mesa, 

facilita as transferências para 
dentro e fora da cadeira.

Regulação em largura 
Permite a personalização no ajuste 
de largura dos apoios de braços e 

apoios de pernas.

Apoios de braços com protectores 
de roupa almofadados reguláveis 

em altura. 
Um revestimento almofadado suave 
proporciona um suporte adaptado 

dos braços e ancas para um excelente 
conforto.

Características técnicas

0°-30° SW + 22 cm
(SW + 23 cm)

90-125 cm 95-102 cm 34 kg
(SW 44 kg)

39-45/44-50/49-55 cm
(39-49/44-54/49-59 cm)

43 - 50 cm 40/45 cm
(45 cm)

50 - 80 cm 
(Sem almofada de assento)

24-36 cm 33-50 cm

–1°-20°
(–1°-25°)

Peso de transporte
16,5 kg

max. 135 kg Teste de impacto 
frontal 

ISO 7176-19*

*  As nossas cadeiras obedecem às características 
standard ISO acima e ainda à norma ISO 10542, 
e têm características adicionais que oferecem ao 
utilizador maior segurança mesmo viajando em veículos 
motorizados. De qualquer maneira, é aconselhável que 
o utilizador da cadeira passe para um lugar sentado 
do veículo e use o sistema de segurança existente no 
veículo, sempre que possível.
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InvACAre® (Portugal) II - Material Ortopédico, Lda
rua Senhora 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 


