
Rea Clematis Pro   
Kallistettava  
comfort-pyörätuoli
Kun käyttäjä ei jaksa istua tai istuinalueen paino- 
pistettä halutaan muuttaa, voi Clematis Prota  
kallistaa taaksepäin ja jalkoja nostaa ylöspäin.  
 
Istuin- ja selkäosan tyynyt tukevat asentoa ja  
tuntuvat mukavan pehmeiltä.  
 
Käyttäjä voi kelata tuolia itse.  

Avustaja voi työntää tuolia myös ulkona ja  
jarruttaa mäissä työntökahvan avustajanjarruilla.  

Suomen Terveysmaailma Oy    -    09 4241 1200    -    asiakaspalvelu@terveysmaailma.fi
www.terveysmaailma.fi

Tätä hyvämaineista comfort-pyörätuolimallia on jatkuvasti  
kehitelty yhä paremmaksi. Ei mikään ihme, että Clematis on 
käytössä lähes jokaisessa hoivayksikössä ympäri Suomea. 

Rea Clematis Prossa on laaja istuinkallistus 25°, säädettävä 
istuinlevy, modulaarinen selkäosa 30°:n kallistuksella,  
kompakti runko, kulmasäädettävät jalkatuet, jotka voidaan 
nostaa vaakatasoon turvallisesti, korkeus- ja kulmasää- 
dettävät pohjetuet sekä korkeus- , syvyys-, kulma- ja leveys- 
säädettävät jalkalaudat täydellisen jalan asennon  
löytämiseksi.

Toimitukseen kuuluu avustajanjarrut, pää-/niskatuki ja kos- 
teussuojatut pehmeät selkäosa- ja istuintyynyt.
 
Ainutlaatuinen DSS-painonjakamisteknologia varmistaa 
pyörätuolin erinomaisen vakauden istuin- ja selkäosa  
kallistettuna. Pienikokoinen runko tarjoaa erinomaisen  
liikuteltavuuden etenkin sisätiloissa. 

Tekniset ominaisuudet:
• Kallistettava selkäosa
• Koko istuimen tiltti 
• Kulmasäädettävät jalkatuet 
• Avustajanjarrut 
• Istuinleveys valittavissa: 39, 44, 49, 54 cm 
    + 5 cm käsitukia säätämällä 
• Istuinsyvyys: 43 – 50 cm  
• Istuinkorkeus: 40-45 cm
• Kokonaispituus sis. jalkatuet 99,5  – 147 cm
• Kokonaispaino: alk 30 kg
• Max. käyttäjän paino 135 kg

Lisävarusteet:
• Pöytä / tarjotin 
• Sivulletaitettava pehmustettu pöytä / tarjotin 
• Irrotettava haarakiila 
• Säädettävät vartalotuet 
• Hemi-käsituet 
• Kallistuksen lukitusmekanismi 
• 90° vaakatasoon säädettävät jalkatuet 
• Päätuen päällinen 
• Jalkalautojen päällinen 
• PinnasuojatValmistaja: Invacare International GmbH
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