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Rea Dahlia

A Invacare Rea Dahlia tem um design elegante, moderno, com basculação e fácil ajustabilidade. Para 
aqueles que procuram mobilidade com conforto e alívio de pressão, esta cadeira é versátil e perfeita 
para utilizadores passivos e ativos.

A Dahlia tem um ângulo de basculação de 45º que melhora o posicionamento e juntamente com a 
reclinação reduzem a pressão. A compatibilidade cruzada entre as várias famílias de produto Invacare 
está disponível bem como a unidade de assento Flex3.

Transferência de peso  
com suavidade

A basculação de 45° favorece uma excelente redução da 
pressão, auxiliando o utilizador na proteção das áreas mais 
vulneráveis. A construção única do sistema de basculação 
possibilita um movimento muito suave e requer pouca força 
muscular na sua ativação.

A cadeira ideal para propulsão com os pés

A altura do assento mínima de 35 cm permite que grande 
parte dos utilizadores (mesmo os de estatura mais baixa) 
propulsionem a cadeira com os pés.

A Dahlia 45° para 
propulsão com os pés  
e altura de assento de 

35 cm.

A Dahlia possui uma 
reclinação de encosto 

muito suave, mantendo o 
correto suporte postural 

da cabeça e tronco.

Dahlia 45° de basculação 
e 30º reclinação de 

encosto - tudo para um 
bom alívio da pressão.

O Dual Stability System 
com o ponto de pivot 
elevado proporciona 
o mínimo de pressão 

quando reclinado.



• Fácil de manobrar com as rodas traseiras próximas do corpo 
para propulsão facilitada

• Largura total reduzida

• Fácil de manobrar com movimentos leves e ligeiramente 
basculada

• Compatibilidade cruzada de componentes com a família 
Invacare Rea

• Possível de adaptar assentos moldados ou personalizados

   Matrx

Os encostos Matrx podem ser selecionados como opção. Fornecem 
estabilidade e alinhamento postural ao corpo do utilizador. O Matrx 
Elite Profundo tem integrado um contorno mais pronunciado, 
enquanto que o Matrx Elite permite maior liberdade de movimentos.

  Benefícios da Dahlia 45

Características chave e benefícios

  Dual Stability System (DSS) 

• Dual Stability System (DSS) mantém a estabilidade da cadeira 
em cada posição de basculação

• Fácil de girar com as rodas traseiras que equilibram o centro de 
gravidade

• Devido ao ponto de pivot elevado no encosto, existe o mínimo 
de pressão envolvida durante a reclinação



1. Peso total com largura de assento de 39 cm e na 
configuração mais leve. A opção de basculação elétrica e 
reclinação adiciona 4,2 kg ao peso de transporte.

Rea, design Rea e DSS (Dua Stability System) são marcas registadas da Invacare Internacional. A Rea Azalea tem integrado o DSS 
que proporciona ao utilizador mais estabilidade e segurança quando bascula e reclina a cadeira.

Cor do 
chassis 

Preto Prata Azul Champagne Vermelho
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Estofo do assento 

Preto Dartex  
TR26

Preto plush  
TR35 

Preto spacer 
TR36

Características técnicas 

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site 
da Invacare Portugal.

Largura do 
assento 

Profundidade 
do assento 

Altura do 
assento 

Altura do 
encosto 

Altura do 
apoio de 
braços 

Comprimento 
dos apoios de 

pernas 

Ângulo de 
basculação 

Ângulo do 
encosto 

Rea 
Dahlia

390-440/  
440-490/ 
490-540

16” (390-490/ 
440-540/490-

590 mm)

430 - 500 mm 350 - 500 mm 500 - 800 mm

(sem almofada 
de assento)

250 - 320 mm 330 - 667 mm 0 - 45° 0° - 30°

Largura 
total 

Altura total Comprimento 
total incluindo 

o apoio de 
pernas 

Peso total  Peso max. 
utilizador 

Peso de 
transporte 

Raio de 
viragem 

Crash-test 

Rea 
Dahlia

Larg. assento + 
160 mm (16”)

Larg. assento + 
180 mm (24”)

30°:  
825 - 1250 mm

45°:  
850 - 1250 mm

900 - 1195 mm >35kg 1 Max 135 kg 21/25 kg  
(Larg. assento 

390 mm) 2

755 mm ISO 7176-19

Inclinação 
máx. para uso 
do travão de 

parque 

Rea 
Dahlia

7°

Cor das faixas 

Verde 
Petróleo

Aceda ao webside
através do scan do

telemóvel.


