
  Dahlia ®
           Prisforhandlet*

Den nye, svært manøvrerbare og kompakte rullestolen: 
Invacare® Rea Dahlia
Invacare Rea Dahlia har alt, med smalt og moderne design, tiltfunksjon 
og enkle justeringer.  For de som søker mobilitet med komfort og 
trykkavlastning, er denne stolen perfekt, både for passive og aktive 
brukere. Dahlia tilbys i to modeller, med 30° eller 45° setetilt, noe 
som forbedrer posisjoneringsmulighetene. Invacare Rea Dahlia er 
krysskompatibel med flere produktfamilier, blant annet Flex3 setesystem.

*  Prisforhandlet:
	 ■  Post 7: Allround rullestol med fastramme, 

tilt og avtakbare benstøtter
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Dahlia 30° Allround med 
tilt leveres med en enkel, 
justerbar velcrorygg. 

  Dahlia ®
           Prisforhandlet*

  Dahlia ®

Egenskaper og muligheter 

Optimal trykkavlastning

Versjonen med 45° setetilt  gir 
mulighet for trykkavlastning på 
brukerens mest sårbare områder 
i sittende stilling. Den unike 
tiltkonstruksjonen gjør det enkelt å 
endre stilling med lite muskelkraft. 

En ideell komfortstol til den mer 
aktive bruker

Versjonen med 30° setetilt er 
velegnet til den mer aktive brukeren 
som ønsker å "gå" stolen framover, 
eller har behov for direkte kontakt 
med gulvet for bedre kroppsstabilitet. 
Setehøyden kan komme ned til 32,5 
cm, og muligheten for å selv tilte 
stolen lar brukeren  enkelt endre 
posisjon selv.  

Fordeler ved Dahlia 30° og 45°:

■  Enkel å manøvrere da drivhjulene 
sitter tett inntil kroppen

■  Svært smal totalbredde
■  Enkel å manøvere ettersom 

drivhjulene trinnløst kan flyttes 
frem slik at tyngdepunktet endres 
til en mer aktiv stilling

■  Det glidende balansepunktet gjør 
Dahlia svært sikker og stabil i alle 
tiltede posisjoner

■  Tilten kan enkelt endres med liten 
kraft

■  Mye av tilbehøret er kompatibelt 
med Invacares øvrige rullestoler

Dahlia 30° leveres med vin-
keljusterbar velcrorygg og 
polstret ryggoverdrag, høy-
deregulerbare kjørehåndtak 
samt 80° benstøtter.

Dahlia 30° kan leveres med 
brukerbetjent tilt, slik at 
brukeren selv kan tilte stolen 
og skifte sittestilling. Stolen 
kan konfigureres med en 
setehøyde helt ned til 32,5 
cm slik at brukerens føtter 
når bakken og kan brukes til å 
"gå" stolen frem.

Dahlia 45° sikrer reell 
trykkavlastning for bekkenet 
ved at trykket flyttes over til 
ryggen, og lar brukeren hvile 
tilbakelent i stolen.
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  Dahlia ®

Ved tilting av de første 10° på 
Dahlia 30° heves setekanten 
minimalt, slik at brukeren kan 
beholde føttene på gulvet.

Det er mulig å benytte 
de fleste formstøpte 
setesystemer på Dahlia.

De faste Matrx®-ryggene kan enkelt monteres på Dahlia, om 
det er behov for ekstra kroppsstøtte. Matrx® Elite Dyp har 
innebygd sidestøtte og Matrx® Elite gir lett sidestøtte som gir 
mulighet for mer aktiv bevegelse.

Dahlia gir mulighet for 
individuell justering av både 
setedybde og setebredde

Egenskaper og muligheter 

Dahlia kan utstyres med 
et tramperør som gjør 
det enklere å tippe stolen 
bakover for å komme over 
hindringer.

Dahlia 45°  har en ekstra 
gassfjær som gjør det enkelt 
for hjelperen å heve stolen 
fra tiltet posisjon.

Totalbredden på Dahlia er ekstra smal. Det blir dermed lettere 
å ta seg rundt gjennom trange passasjer.

For en bredere rygg på en 
mindre seteplate, er bredde-
utvidelsesblokker tilgjenge-
lig.

Utvid seteplaten for 
individuell støtte av setepute 
og/eller ben

Balansepunktet kan flyttes 
trinnløst fram og tilbake for å 
optimere kjøreegenskapene.

Tippesikringene kan skyves 
vekk med foten. I utslått 
posisjon peker de 5° ut, slik 
at det er god gangplass til 
hjelperen.

Dahlia 30° og 45° har begge 
Dual Stability System (DSS) 
som sikrer vektforskyvning og 
kroppslengdekompensasjon. 
Dette minimerer shear og 
gjør stolen svært stabil
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Tekniske data

Rea Dahlia 390-440/  
440-490/ 490-540

16" (390-490/440-540/ 
490-590 mm)

430 - 500 mm 30° : 330 - 500 mm
45° : 350 - 500 mm

500 - 800 mm
Uten setepute

250 - 320 mm 330 - 500 mm

SB + 160 mm (16”)
SB + 180 mm (24”)

30°: 825 - 1250 mm
45°: 850 - 1250 mm

900 - 1180 mm

30°: –1 - 30°
45°: 0 - 45°

>35kg 1 Maks. 135 kgRea Dahlia

Rea Dahlia

0° - 30° Transportvekt  
21/25 kg (SB 39 cm) 1

Crash-testet
ISO 7176-19

Rea Dahlia tilfredsstiller ISO 7176-19 spesifikasjoner. Merk at det kan være særlige betingelser med hensyn til tilbehør. For detaljerte opplysninger om 
transport i buss eller bil sittende i rullestolen, vennligst se brukermanual. Denne finnes også på www.invacare.no.

1/  Totaltvekt ved 39 cm setebredde og med letteste konfigurasjon.
2/  Komponenter kompatible med Invacare-familien

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

Trekk

Black Dartex  
TR26

Black plush  
TR35

Rammefarge

Svart 

Rea Dahlia 755 mm
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Maksimal helling for 
bruk av brems: 7°

Standard konfigurasjon Rea Dahlia:
■  Regulerbar setetilt med gassfjær for vektfordeling
■  Vinkeljusterbar rygg med velcro og polstret ryggoverdrag i 

Dartex
■  Dybde  - og høyderegulerbar nakkestøtte 
■  Uten setepute 
■  Bredde- og dybdejusterbart sete
■  Vinkelfast benstøtte i 80°, inn – og utsvingbar.  
■  Dybde- og vinkeljusterbare fotplater med hælkapper
■  Trinnløs justering av tyngdepunkt for aktiv posisjon
■   Drivhjul 24” kompakte dekk
■  Svinghjul 6” medium hard
■  Bakenforliggende kjørehåndtak
■  Høydejusterbare armlen med mykt langt polster, Ducktail. 
■  Løftepunkter er avmerket
■  Tippesikringer 2 stk. innsvingbare
■  Rammefarge: Sort

Toppnummer HMS-nr. Beskrivelse
1591262 226241 Dahlia sb39 sd45 sh45 svreg rygg vjust tilt
1591263 226242 Dahlia sb44 sd45 sh45 svreg rygg vjust tilt
1591264 226243 Dahlia sb49 sd45 sh45 svreg rygg vjust tilt
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