Azalea®-familien

Komfortstoler - en stor familie
REA Azalea vinner i delkontrakt 8

Trusted Solutions,
Passionate People®

Invacare Rea komfortstoler tilbyr brukerne den perfekte passform og komfort samt et bredt utvalg av
modeller, tilleggsutstyr og kompatibilitet på tvers av Rea-produktene. For at brukeren kun skal behøve én
type komfortstol, har Rea utviklet et sortiment av nisjemodeller. Alle Azalea-modeller bygger på samme
chassis, noe som gir mulighet til variasjon for å møte brukerens behov. Azalea kan enkelt justeres for å
gi best mulig støtte og komfort, ettersom både seteområdet og ryggen kan justeres i bredde og dybde.
Stolene har også Dual Stability System® (DSS) (kroppslengdekompensasjon+ vektfordeling).

Kroppslengdekompensasjon
De høye omdreiningspunktene rundt bekken og kneledd er viktig når man justerer sittestillingen.
Omdreiningspunktene sørger for at kroppen beveger seg med normalt bevegelsesmønster ved regulering
av sete og benstøtter. Rea Azalea er designet for å minimere skyvkrefter og virke trykkavlastende, noe
som resulterer i en forbedret sittestilling. Hodestøtten og sidestøtten forblir i samme høyde uavhengig av
om ryggen er vinklet eller ikke – noe som er avgjørende for god komfort for brukeren. Definer behovet du
er ute etter, og du kan finne passende støtte med Rea Azalea-familien.

Anbefalinger for valg av rygg.
Matrx, ryggplate eller velcrorygg
Ryggplate/Matrx
(Velcrorygg)

Kort
Alle tilpasninger på
innerste nivå

Ryggplate/Matrx
(Velcrorygg)

Ryggplate/Matrx
Velcrorygg

Ryggplate/Matrx
(Velcrorygg)

(Ryggplate/Matrx)
Velcrorygg

Bred
Rygg og sete så bredt
som mulig

Bred overkropp
Øvre del av ryggstøtten
bred, sete smalt

Velcrorygg

Velcrorygg

(Ryggplate/Matrx)
Velcrorygg

Bredere bak
Nedre del av ryggen
vendes opp ned for å gi
bedre plass til brukerens
sete

Kyphosis
Midtre del av ryggen
åpnet opp, strammere
støtte i den nedre del av
støtten

S-formet rygg
Nedre midtdel er stram
mens resten av støtten
følger den S-formede
ryggraden

Høy
Gjennomsnittlig
Forlenget høyde på rygg Rygg - og setetilpasninger
og setedybde
i standard posisjon

(Ryggplate/Matrx)
Velcrorygg

(Ryggplate/Matrx)
Velcrorygg

Bred underkropp
Nedre del av rygg er like
bredt som setet

Bredere foran
Øvre del av ryggen snus
opp ned for å gi bedre
plass rundt skuldrene

Valg for rygg
Flex 3 velcrorygg (standard på Azalea) har borrelåsbånd som kan høyde- og
breddejusteres samt vinkles og utvides. Kombineres med ryggoverdrag eller
-pute. Hele ryggen kan også bli snudd opp ned.

Flex 3 ryggplate gir en fast og stabil støtte kombinert med en ryggpute.
Ryggplaten er individuelt høyde- og breddejusterbar.
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Rea Azalea &
Rea Azalea
Assist

Tilbyr utmerket sittekomfort og
mange justeringsmuligheter

Rea Azalea

Rea Azalea er det naturlige valget for den
moderate aktive bruker samt for de mer
passive. Det komfortable setesystemet
tillater brukeren å endre sittestilling, noe som
sikrer maksimal komfort til enhver tid. Dette
kombinert med gode kjøreegenskaper gjør
Azalea til det ideelle valget.

Den orginale med store
drivhjul, som brukeren kan
kjøre selv.

Setetilt og ryggregulering gjør
det mer komfortabelt

Rea Azalea Assist

Rea Azalea og Rea Azalea Assist har 25°
setetilt og 30° ryggvinkling. Både tilt og
ryggvinkling kan reguleres manuelt eller
elektrisk ved hjelp fra en ledsager, og den med
el-funksjon kan brukeren selv regulere.

Transportversjonen med små
drivhjul.

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

Setebredde

Azalea /
Assist

Azalea /
Assist

Setedybde

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

430 - 500 mm

Total bredde

Total høyde

SB + 220 mm
(SB + 230 mm)

900-1250 mm

Setehøyde

Rygghøyde

Høyde armlene

Lengde kne til
hæl

Setevinkel

400/450 mm

Fast rygg:
560-790 mm
Regulerbar
velcrorygg:
540-715 mm

240 - 360 mm

330 - 627 mm

-1°–23°
(+1°–25°)

Maks. brukervekt

Transportvekt
fra

Krasjtestet

Maks 135 kg

16,5 kg 1

Total lengde inkl.
fotstøtter
950 - 1035 mm

Total vekt

34 kg
(SB 44 kg)

Rammefarge

Grå
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Azurite
Blue

Sand

ISO 7176-19

Trekk

Happy
Red

Electric
Green

Sort Dartex
TR26

Ryggvinkel
0°-30°

Maks. helling
ved bruk av
parkeringsbrems
7°
1. Elektrisk tilt
og ryggregulering
øker transportvekten med 4,2 kg

Plysj

Sort Spacer
TR36

Rea Azalea Base &
Alber viaplus
V25

Rea Azalea Base

Rea Azalea Base

Utformet for brukere som ønsker et skreddersydd
sete kombinert med en førsteklasses rullestolbase.
Rea Azalea Base er videreutviklet fra vår modell
Rea Azalea og er en robust rullestol med samme
egenskaper; f.eks. tilt og glidende balansepunkt. En
nøkkelegenskap er at basen er utstyrt med «tilt in
space function» – en vektfordelingsmekanisme som
gir stabilitet for brukeren.

Ideell for de som trenger
en stabil og sikker stol med
skreddersydd sete eller skall.
Base kan anvendes sammen
med alle deler og tilbehør til de
øvrige Rea Azalea-modellene
(utenom sidestøtte).

Rea Azalea og Alber viamobil V25
I motsetning til mange andre drivaggregat, hindrer
ikke viamobil V25 tiltningsfunksjonen hos Rea
Azalea (med en sittehøyde på 450 mm). Samtlige
funksjoner på rullestolen forblir tilgjengelig. Det
er derfor viamobil V25 kan forbli montert på
rullestolen etter at den har vært i bruk, uten at
rullestolens funksjoner begrenses.

 ea Azalea & Alber
R
viamobil V25
For full produktbeskrivelse av
hjelpemotoren viamobil V25,
trykk her for å se brosjyren på
side 24.

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

Setebredde

Azalea
Base

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

Total bredde

Azalea
Base

SB + 220 mm
(SB + 230 mm)

Setedybde
380 - 450 mm 1
430 - 500 mm

Total høyde

1300 1 /
1400 mm

Setehøyde

Rygghøyde

400/450 mm

Total lengde inkl.
fotstøtter

600 1 /
700 mm

Total vekt

950 - 1035 mm

Azurite
Blue

Sand

Lengde kne til
hæl

240 - 360 mm

330 - 627 mm

Maks. brukervekt

Transportvekt
fra

Max 135 kg

15 kg 3

Setevinkel
-1°–23°
(22 / 24“)
(+1°–25°) (16“)

Krasjtestet

ISO 7176-19 2

Ryggvinkel
0° - +30°

Maks. helling
ved bruk av
parkeringsbrems
7°

1. F
 or setebredde 340 mm
2. K rasjtestet i spesifikke konfigurasjoner
3. Elektrisk tilt og ryggregulering øker transportvekten med
4,2 kg

Rammefarge

Grå

20 kg

Høyde
armlener

Happy
Red

Electric
Green

19

Rea Azalea Tall &
Rea Azalea
Minor

Rea Azalea Minor – Utviklet for
små voksne og tenåringer

Rea Azalea Minor

Rea Azalea Minor er utformet for brukere som
har bruk for en kortere setedybde og smalere
sittebredde enn en standard komfortrullestol.
Rea Azalea Minor fås med fast ryggplate eller
velcrorygg. Den regulerbare velcroryggen gir
brukeren god støtte for optimal sittestilling.

Kjørehåndtakene er vinklet
utover for å gi bedre komfort
for ledsager.

Rea Azalea Tall - Ingen
begrensninger når det gjelder
komfort for høye brukere

Rea Azalea Tall

Rea Azalea Tall er utviklet for å møte behovene til
høye brukere som har behov for lengre setedybde
og høyere rygghøyde enn på en standard
komfortrullestol. Tilpasset Rea Azalea, har Rea
Azalea Tall alle de samme fordelene når det gjelder
sikkerhet ved tiltning av rullestolen, og tilbyr
dessuten en unik vektfordelingsmekanisme.

Rea Azalea Tall er av aller
høyeste kvalitet når det gjelder
komfort og stabilitet.
Det tilbys Azalea Tall
ombygginsett til Azalea

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

Setebredde

Setedybde

Setehøyde

Rygghøyde

Azalea
Tall

390-450/440500/490-550 mm
(390-490/440540/490-590 mm)

480 550 mm

500 mm

Azalea
Minor

340 - 440 mm

380 - 450 mm

400/450 mm

Total bredde

Total høyde

Høyde
armlener

Lengde kne til
hæl

Setevinkel

330 - 627 mm

-1°–23°
(+1°–25°)

0° - 30°

240 - 360 mm

330 - 627 mm

+1° to 25°

0° - 30°

Maks. brukervekt

Transportvekt
fra

Fast rygg:
240 - 360 mm
560 - 790 mm
Velcrorygg: 540 - 715
mm

Total lengde inkl.
fotstøtter

550 - 650 mm

Total vekt

Krasjtestet

Ryggvinkel

Maks. helling
ved bruk av
parkeringsbrems

Azalea
Tall

SB + 220 mm
(SB + 230 mm)

1000 - 1300 mm

950 - 1085 mm

34 kg
(SB 440 mm)

Maks. 135 kg

18,7 kg 1

ISO 7176-19

7°

Azalea
Minor

SB + 220 mm
(SB + 230 mm)

900 - 1250 mm

900 - 970 mm

32 kg

Maks. 75 kg

14,5 kg

ISO 7176-19

7°

Rammefarge

Grå
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Azurite
Blue

Sand

1

Trekk

Happy
Red

Electric
Green

Sort Dartex
TR26

1. Elektrisk tilt
og ryggregulering
øker transportvekten med 4,2 kg

Plysj TR35

Sort spacer
TR36

Rea Azalea
Max

Rea Azalea Max

En skreddersydd løsning for tyngre
brukere

Designet for å gi støtte og
komfort til brukere med høy
vekt.

Rea Azalea Max er utviklet for å møte behovene til
brukere med ekstra vekt (maks. 180 kg).
Rea Azalea Max utfyller den øvrige Rea Azaleafamilien fra Invacare.

Kompatibilitet
Rea Azalea Max tilbyr samme funksjoner som de
øvrige rullestolene i Rea Azaleafamilien; f. eks.
glidende balansepunkt og Dual Stability System
(kroppslengdekompensasjon+vektfordeling).
Stabiliteten i denne rullestolen kommer fra
kroppslengdekompenseringen i ryggen samt
benstøtten. Dette er en fordel for brukere som har
liten eller begrenset bevegelighet samt for brukere
som har vanskelig for å endre posisjon.

Vendbar velcrorygg
Den øvre og nedre delen av
ryggen har ulik form og er
vendbar. Dette gir brukeren
mulighet for mer plass i seteeller brystområdet.

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

Setebredde

Setedybde

Setehøyde

Rygghøyde

Høyde
armlener

Lengde kne til
hæl

Setevinkel

Ryggvinkel

Azalea Max

550; 610
+ 50 mm

530 - 600 mm

400 / 450 mm

500 + 80 mm

320 - 420 mm

330 - 627 mm

1° - 20°

0°-30°

Azalea Max
Assist

550; 610
+ 100 mm

530 - 600 mm

400 / 450 mm

500 + 80 mm

320 - 420 mm

330 - 627 mm

1° - 20°

0°-30°

Total bredde

Total høyde

Total lengde inkl.
fotstøtter

Total vekt

Maks. brukervekt Transportvekt
fra

Maks. helling
ved bruk av
parkeringsbrems

Azalea Max

SB + 250 mm

1020 - 1240 mm

1050 - 1135 mm

54 kg

maks. 180 kg

33 kg 1

7°

Azalea Max
Assist

SB + 220 mm

1020 - 1240 mm

1050 - 1135 mm

54 kg

maks. 180 kg

37 kg 1

7°

Rammefarge

Grå

Azurite
Blue

Sand

1.

Elektrisk tilt
og ryggregulering øker
transportvekten med
4,2 kg

Trekk

Happy
Red

Electric
Green

Sort Dartex
TR26

Plysj
TR35

Sort spacer
TR36
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.
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