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Optimaal comfort dankzij  
de verstelbare rugleuning

De Clematis Pro wordt standaard geleverd met 
een nieuwe zachte rugleuning die in combinatie 
met het nieuwe Laguna rugkussen een goede 
onderdompeling biedt. Dit zorgt voor meer 
comfort, laterale stabiliteit en veiligheid bij de 
gebruikers.

Door het modulaire rugleuningsysteem kunt 
u eenvoudig en snel wisselen van de flexibele 
rugleuning (met of zonder verstelbare 
spanbanden) naar een meer traditionele 
rugleuning met een rigide plaat. Dit maakt een 
snelle en gemakkelijke installatie mogelijk om te 
voldoen aan de behoeften van de gebruikers. De 
hellingshoek van beide rugleuningen is 30°.

DSS® (Dual Stability System)

Het uniek DSS-systeem zorgt voor een uitstekende 
stabiliteit van de rolstoel bij kantelen en achterover 
leunen. De zitting kantelt tot 25° en is ontworpen 
om schuifkrachten te minimaliseren en de 
drukverdeling te verbeteren.

Compact design 

De compactheid van het frame biedt uitstekende 
wendbaarheid voor gebruik binnenshuis. De 
achterwielen zijn naar voren verplaatst om de 
toegang tot de hoepels te vergemakkelijken en 
een betere manoeuvreerbaarheid tijdens het 
voortbewegen te bieden. De totale breedte is 
geoptimaliseerd en bedraagt   ongeveer + 190 mm 
ten opzichte van de zitbreedte.

Een evolutie  
in het assortiment kantelrolstoelen

Clematis Pro

Onze nieuwe Rea Clematis Pro is ontworpen om het comfort en de ergonomie voor de gebruiker 
en de begeleider te verbeteren. Gebaseerd op de reeds gekende Rea Clematis, omvat deze nieuwe 
verzorgingsrolstoel nieuwe functies om een   uitstekend niveau van comfort, stabiliteit en veiligheid te 
garanderen.



   Nieuwe armpad 
• De smalle, volledig voorgevormde 
armpad uit één stuk biedt optimale 
elleboogondersteuning tijdens de kantel- 
en ligbewegingen. 
• Gemakkelijk schoon te maken om 
infectierisico’s te voorkomen

   Nieuw Laguna rugkussen 
• Verbetert comfort, onderdompeling en 
laterale ondersteuning

Bijkomende  
kenmerken

7 KENMERKEN

• Werkblad
• Kussen voor werkblad
• Afneembare abductie klos
• Pelotten
• Hemiplegische armsteun
• Kantelvergrendelingssysteem
• 85 ° beensteunpositie
• Hoofdsteunhoes
• Voetplaatafdekking
• Spaakbeschermers
• Kantelvergrendelingssysteem voor zitting 
en rugleuning

Overige  
opties

Modulaire rugleuning
    Snel en gemakkelijk te 
bevestigen en aan te passen 
aan individuele behoeften

    Er zijn drie soorten rug- 
leuningen beschikbaar op de 
geconfigureerde versie

    Nauwkeurig geschikt voor een 
reeks gebruikerspathologieën

Dual Stability System  
    Verbeterde stabiliteit in elke 
kantel- en ligpositie

    Rugleuning met een hoog  
draaipunt om afschuifkrachten 
te minimaliseren

Nieuw systeem voor 
breedteverstelling   

    Standaard dubbel 
armsteunsysteem om de 
zitbreedte te vergroten 
met +50 mm (+25 mm per 
zijde)

    Eenvoudige aanpassing, 
zonder gereedschap en 
eenvoudig toegankelijk

In diepte 
verstelbare 
zitplaat

    Traploze 
diepteverstelling 
inclusief 
beensteunen 
(ladesysteem)

Grote zitkanteling
    Max. kantelhoek van 25°

    Zorgt voor een goede 
herverdeling van 
drukpunten
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Compact frame
    Eenvoudig manoeuvreren in de 
krapste ruimtes

    Geoptimaliseerd voor gebruik 
binnenshuis

    Anti-tippers voor maximale veiligheid

5

3

In hoek verstelbare beensteunen
    In breedte verstelbaar (+50 mm per zijde)

    De beensteun kan verhoogd worden voor 
comfort in een kantel- en/of ligpositie

    In hoogte en diepte verstelbare kuitsteunen

    In hoogte, diepte, hoek en breedte verstelbare 
voetplaat om de perfecte positie voor de 
voeten te vinden
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Rea, Rea Design en DSS (Dual Stability System) design zijn geregistreerde handelsmerken van Invacare International.
De Rea Clemantis is ontworpen met DSS (Dual Stability System). Dit biedt de cliënt optimale stabiliteit en veiligheid wanneer de zitting gekanteld is of de rughoek is versteld.

Technische gegevens 

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op 
www.invacare.be.

Zitbreedte Zitdiepte Zithoogte Rughoogte Hoogte 
armleuningen 

Rea Clematis Pro 390 - 440 mm

440 - 490 mm

490 - 540 mm

430 - 500 mm 400 - 450 mm 570 mm -710 mm 230 - 350 mm

Frame kleur 

Onderbeenlengte Zithoek Rughoek Totale breedte Totale hoogte 

Rea Clematis Pro 355 - 465 mm 0° - 25° 0° - 30° Zitbreedte + 190 
mm

1200 - 1550mm

Bekleding 

Black TR26Pearl 
Beige

Totale lengte incl. 
voetsteunen 

Totaal gewicht  Max. 
gebruikersgewicht 

Transportgewicht Max. helling voor 
gebruik  

parkeerrem 

Rea Clematis Pro 995 mm - 1470 mm Vanaf 30 kg 135kg Vanaf 20 kg 7°

Dual Stability System
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