
Dynamisk allround 
sammenleggbar rullestol

Spirea® 4
NG



Rea Spirea4
NG er en dynamisk og holdbar 

rullestol med lav vekt som er ideell til daglig 
bruk. Spirea4

NG er enkel å håndtere og har 
individuelle tilpasningsmuligheter, høy teknisk 
kvalitet og minimalt behov for vedlikehold. 
Dette gjør den til et perfekt valg for brukere, så 
vel som for pleiere og teknikere.

Egenskaper

0° to 2°0° to 2°

Enkel å manøvrere 

Det kjente designet på Spirea- 
familien finnes også i konstruksjonen på Rea Spirea4

NG , noe 
som gjør rullestolen lett å kjøre for både bruker og ledsager. 
Høyderegulerbare kjørehåndtak, og de ulike justeringsmulighetene 
for drivhjulets posisjon, forbedrer manøvrerbarheten hos Spirea4

NG , 
samtidig som den stabile rammen gir lav rullemotstand. Drivhjulets 
nydesignede feste tilbyr et bredt utvalg av muligheter, og hjelper 
brukeren til å finne den mest optimale posisjonen.

Optimal manøvrering og stabilitet 

Muligheten for å svinge benstøttene enten ut til siden eller inn 
under setet gjør det lettere å kjøre steder hvor det er liten plass 
og forenkler forflytning. Den doble kryssrammekonstruksjonen 
gjør Spirea4

NG lett å legge sammen, stabil og lettkjørt.

Høy kompatibilitet  

Med den holdbare, stabile, og tilnærmet vedlikeholdsfrie aluminiumsrammen, er Spirea4
NG kjent for sin 

solide og sikre konstruksjon. Alle komponentene fra hjul til benstøtte finnes i vårt sortiment av rullestoler 
fra Rea og Invacare®. Bare tre enkle verktøy kreves for å utføre alle justeringene på Spirea4

NG . Spirea4
NG 

er en allsidig og lett rullestol. Sammenfoldet, og uten drivhjul, kan stolen enkelt plasseres i forsetet eller 
i bagasjerommet på bilen. Stolens vekt uten drivhjul er kun 9,5 kg, noe som gjør den lett å håndtere og 
transportere. 

Fremdrift med benene   
Ved å velge 22’’ drivhjul 
oppnås en lav setehøyde. 
Dette er ideelt for 
hemiplegiske brukere eller 
for brukere som sparker seg 
frem.

Ryggstøtte  
Velcroryggen er vinkel - 
og høydejusterbar. Dette 
gjør det mulig å tilpasse 
rullestolens rygg etter 
brukerens individuelle 
behov.

Innebygd camber
Spirea4

NG har to forskellige 
innebygde muligheter for 
cambring; 0° eller 2° av 
drivhjulene uten ytterligere 
komponenter. 

Transportversjon
Vinkelfast rygg, 16’’ 
drivhjul. Kan leveres som 
transportversjon (ikke 
prisforhandlet).

Rea® Spirea®4NG
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Tippesikring 
Velg mellom en høyde- og 
dybdejusterbar tippesikring, 
eller en swing-away 
tippesikring (se høyre bilde, 
standard). 

Benstøtte   
➀ Vinkelregulerbar benstøtte med dybde - og vinkeljusterbar 
fotplate, ➁ Fast benstøtte med vinkel - og dybdejusterbar 
fotplate, ➂ Amputasjonstøtte, ➃ gipsstøtte, ➄ Oppfellbar 
fotplate, ➅ Fotplateforlenger. Både benstøtter og fotplater 
er kompatible med de øvrige manuelle rullestolene fra Rea.

Armlen
➀ Avtagbart armlen med kort eller langt armlenspolster, Rio 
➁ Hemiplegiarmlen, ➂ Avtabart komfort armlen med mykt 
polster, Ducktail.

Drivhjulets posisjoner
Drivhjulets feste har åtte 
ulike posisjoner for optimale 
kjøreegenskaper. Kan 
plasseres foran eller bak 
rammerøret. 

Krykkeholder
Art. nr. 0572-02056

Bord og tilhørende pute
Stabilt bord og pute som dekker hele bordplaten. 
Art. nr. bord  Small (til sb. 38) SP1570747
 Medium (til sb. 40,5/43)  SP1570748
 HMS-nr. 202237
 Stor (til sb. 45,5/48)  SP1570749
 HMS-nr. 202238
 XL (til sb. 50,5)  SP1570775
 HMS-nr. 202239
Art. nr. pute til bordet Small (til sb. 38)  SP1570746
 Medium (til sb. 40,5/43)  SP1571269
 Stor (til sb. 45,5/48)  SP1571270
 XL (til sb. 50,5)  SP1571271

➀

➁

➂

Puter
➀ 50 mm skumpute, ➁ Komfort Mistral2 pute og 
➂ visco pute.

Vinkelregulerbar rygg
Ved å bytte rygg, får du er rullestol 
med vinkelregulerbar rygg.
Art. nr.  SP1428535-0601  (til sb. 38)
 SP1428536-0601  (til sb. 40,5)
 SP1428537-0601  (til sb. 43)
 SP1428538-0601  (til sb. 45,5)
 SP1428539-0601  (til sb. 48)
 SP1428540-0601  (til sb. 50,5)



Tekniske data

Rammefarge Trekk Standard konfigurasjon Spirea4
NG

Se www.invacare.no for brukermanual og mer informasjon om produktet.

Rea Spirea4
NG

 
Setebredde

 
Setedybde Setevinkel Setehøyde Ryggvinkel Rygghøyde

355 / 380 /  
405 / 430 /  
455 / 480 /  

505 mm

400 / 450 / 
500 mm 
(–50 mm)

0° / 3° / 6° 380 / 410 / 435 /  
460 / 485 /  

510 mm

7° /

-6 - +13°

380 - 460 / 
350 - 480 /  

420 - 550 mm

Lengde kne til 
hæl

Total lengde 
eks. fotstøtterTotal bredde

Total lengde 
inkl. fotstøtter 

320 - 440 / 
410 - 530 mm

190 - 290 mm Seat width  
+ 200 mm

920 - 1170 mm 690 - 950 mm

Transportvekt 
fra

720 - 1220 mm

9,5 kg

Rea Spirea4
NG

Rea Spirea4
NG

Armrest height Total høyde

16 kg

Total vekt fra

80° / 0° - 80°

Benstøttevinkel 

Total width, 
folded

305 mm

135 kg

Maks. 
brukervekt

Rea Spirea4NG tilfredstiller ISO 7176-19 spesifikasjoner. Bemerk at det 
kan være særlige betingelser med hensyn til tilbehør. For detaljerte 
opplysninger om transport i buss eller bil sittende i rullestolen 
oppfordres man til å konsultere følgende sider på vår nettside:  
www.invacare-rea. com under Rea Wheelchairs/ Tekniske downloads.

Invacare AS
Brynsveien 16
0661 Oslo

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2022 Invacare International GmbH. All rights reserved. All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare forbeholder

retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon. Rea Spirea 4 NG - NO - 03/2022

Rea, Rea design and DSS (Dual Stability System) design are registered trademarks of Invacare International.The Rea Azalea is designed with DSS (Dual Stability system). 
It provides the user with enhanced stability and safety when being tilted or the backrest is reclined.           

Koksgrå Sort Jemima
(TR18) ■  Dobbelt rammekryss med låsing av setebunn mot ramme 

for optimale kjøreegenskaper samt reduksjon av energitap 
i ramme på grunn av økt stivhet

■  8 drivhjulsposisjoner gir rom for individuell tilpasning
■  Dybderegulerbart setetrekk 5 cm
■  Høyde- og vinkeljusterbar rygg med velcro og 

avstiverbøyle
■  Høydejusterbart svinghjulsoppheng
■  Høyderegulerbare, bakenforliggende kjørehåndtak
■  Avtagbare og høydejusterbare armlener med langt 

polster
■  2° camber
■  Avtagbare ut- og innsvingbare benstøtter 80°
■  Dybde- og vinkeljusterbare fotplater med hælkapper
■  Drivhjul 24” kompakte dekk og aluminiumsdrivring
■  Svinghjul 6” medium hard
■  Innsvingbare tippesikringer 2 stk.
■  Rammefarge: Koksgrå

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E


