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A estabilidade juntou-se ao estilo e nasceu a Action

®4

NG

Nova Geração!

®4

Uma cadeira confor tável, dobrável e leve, a Invacare Action NG é ideal para o uso diário contínuo.
Uma característica fundamental desta inovadora Nova Geração Invacare a compatibilidade
de componentes existente com outros modelos da gama Action e não só. Isto significa que os
utilizadores podem facilmente actualizar e/ou modificar a configuração da cadeira de forma a
aproveitar ao máximo da possibilidade de personalização conforme a necessidade ou vontade.
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Novidade

Fácil mobilidade e manobrabilidade
As vantagens da invacare Action 4 NG residem no chassi com cruzeta dupla que
oferece máxima estabilidade permitindo assim uma qualidade de condução
inigualável e máxima liberdade do utilizador para os movimentos do corpo.
Com as várias opções existentes para ajustes do equilíbrio é fácil adaptar a
Action 4NG a vários tipos de utilizadores que necessitam características de
condução especiais. O assento está disponível com regulação de profundidade
e ângulo para garantir que cada utilizador obtenha a adequada estabilidade
postural e apoio necessário. A nova Action 4 NG destaca-se ainda pelo seu
chassi novo, com uma curvatura na lateral, que faz com que a Action 4 NG se
distinga facilmente da sua ascendente Action 4 .
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Compatibilidade com outras cadeiras Invacare

®

Quase todos os componentes do chassi da Action 4 NG são compatíveis com
outras cadeiras da gama e até mesmo com outras cadeiras Invacare , incluindo
Rea . Todas as peças, como apoios tanto de braços como de pés, rodas... etc,
são compatíveis umas com as outras.
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Baixo peso = Fácil transporte
Removendo as rodas traseiras e encar tando o chassi, a Action 4 NG é facilmente
colocada na par te de trás no banco da frente ou na mala do carro. Sem
rodas traseiras, a Action 4NG pesa apenas 8,3 kg. A simplicidade com que se
manipula e encar ta faz com que se transpor te com uma grande facilidade.
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A escolha clínica
Mesmo a configuração standard da Action 4NG responde a variadas
necessidades, podendo ser ajustados o encosto, apoios de pés e braços.
Desde a Action 4NG versão transito para uma utilização pelo acompanhante,
passando pela versão auto propulsável até à versão nova Action 4 NG Heavy,
para utilizadores com peso até 160 kg, a Action 4NG oferece total flexibilidade
numa cadeira só para servir quase todos os tipos de utilizadores.
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Opções

Estofo contour regulável em
tensão
Proporciona maior confor to e um
apoio adequado da coluna.
Uso do esticador aconselhado.

Profundidade de assento
regulável
Regulações de 5 em 5 cm.

Apoios de pernas disponíveis com ângulo regulável ou fixo a 80 graus e na versão
amputado. Com apoio de pés duplos reguláveis em profundidade ou fixos ou com
apoio de pés unico (só com ap. pernas fixos).

Diferentes posições para a
roda traseira
Uma nova placa "activa" oferece
melhores possibilidades de
equilíbrio e um desempenho
superior na condução.

Travões de punhos
Indicados para acompanhantes.

Esticador de encosto para a
aumentar a estabilidade da
tela de encosto
Com encosto contour-regulável en
tensão um esticador é indicado
para maior estabilidade.

Apoio de cabeça
O apoio de cabeça pode ser
ajustado na barra do encosto de
acordo com as necessidades do
utilizador. Regulável lateralmente e
em profundidade.

Rodas anti-volteio
Para uma maior segurança em
subidas, pisos desnivelados e
utilizadores amputados.

Opções

Novidade

Versão Heavy Duty 160 kg
Uma ampla escolha de tamanhos
de assento (50.5, 55.5 & 60.5 cm),
chassis reforçado e uma maior
capacidade de peso (até 160 kg).

Suporte Amputado Regulável
em profundidade e em altura.
Deve ser utilizado junto de rodas
anti volteio.

Dados técnicos

38, 40.5, 43, 45.5,
40, 45 and 50 cm
48, 50.5, 55.5, 60.5 cm

7°
0° - 30°

Largura assento
+21 cm

41, 43.5, 46,
48.5, 51 cm

38 - 46 cm
39 - 51 cm*

20 - 23 - 26 cm,
24 cm, 19 - 29,5 cm

35 - 48 cm

0° - 6°

90 - 103 cm

105 - 111 cm

83 - 90 cm

30,5 cm

15.2 kg

* Encosto reclinável
**As nossas cadeiras estão em concordância com os requisitos ISO 10542, e
possuem características adicionais que oferecem um aumento do nível de
segurança enquanto viajar num veiculo a motor. Os utilizadores de cadeiras de
rodas devem contudo transferir-se para o assento normal do veiculo e utilizar
os métodos de segurança ao dispor.
125 / 160 kg

Peso para
transpor te 8.3 kg

Crash tested
ISO 7176-19**

Cores do chassis

Cinza Xisto

Castanho Claro

Estofos

Azul Oceano

Antracite

Atenção : No produto as cores podem variar um pouco das apresentadas aqui.
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