Invacare®

Action®1NG

Simples, robusta e fiável!
A cadeira de aço Invacare Action1NG é a última novidade da
Família Action. Embora construída em aço, é considerada uma
cadeira leve de qualidade excecional. As peças de bloqueio do
assento, usadas na Família Action, tornam a cadeira extremamente
estável e consequentemente fácil de propulsionar. A Action1NG
está disponível em configurações standard para entrega imediata,
disponibilizando uma ampla gama de acessórios para satisfazer
as necessidades clínicas dos utilizadores e cuidadores, para um
uso diário de excelência. Por tudo isto, se procura uma cadeira de
elevada qualidade, que é prática, económica e conveniente, escolha
a Action1NG .
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Compatibilidade
cruzada
para
satisfazer todas as necessidades
A Invacare Action1NG partilha
múltiplos componentes com outras
cadeiras da Família Action, incluindo
os travões, rodas, apoios de pernas,
suporte de canadianas e suporte de
soro. Isto significa que pode adaptar
a sua Action1NG para satisfazer as
necessidades do utilizador. Ao
partilhar componentes comuns,
reduz a complexidade do manuseio,
prescrição e ajustes do produto.
Manobrável, fácil de transportar e
guardar
A Action1NG foi desenhada para
ótima maneabilidade do utilizador
ou acompanhante, em ambiente
exterior ou interior. As suas
dimensões compactas tornam-na
suficientemente móvel em espaços
reduzidos. Devido à sua cruzeta e
rodas de extração rápida, a Action1NG
é fácil de manusear, transportar e
armazenar.
Simples de personalizar
A Action1NG está disponível nas
versões trânsito e auto-propulsão,
para
responder
a
diferentes
necessidades
individuais.
A
cadeira pode ser facilmente

ajustada à morfologia do utilizador
e disponibiliza uma gama de
acessórios para melhorar o conforto
deste e responder aos seus
requisitos específicos.

Características e Opções

Posição da roda traseira
multi-ajustável
É possível com o eixo standard,
fixar a roda traseira em 2 alturas
diferentes. Posições adicionais
podem ser alcançadas com
a placa de extensão para
posição ativa/amputado.

Rodas anti-volteio
Fornecem
estabilidade
extra em rampas e pisos
irregulares.

Rodas anti-barreiras
Permitem aos utilizadores
passarem por portas de
largura reduzida, removendo
as rodas traseiras.
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Características e Opções

➂
➀

➁

Apoio de pernas
Diferentes tipos disponíveis: suporte para amputado, fixos a
80°, elevatórios 0°-80°.

Versão trânsito
Disponível versão com rodas maciças de 12” para utilizadores
dependentes.

Cinto pélvico
Disponível para aumentar a segurança do utilizador.

➀

➁
Apoio de cabeça
Pode ser ajustado em altura
e profundidade de modo a
providenciar maior conforto
e suporte ao utilizador.

Rodas dianteiras
Disponíveis dois tamanhos:
8”x1.3/8” e 8”x2” maciças.

➀

➁

Apoio de braços
Dois tipos: altura fixa rebatível tipo secretária curto (240 mm) e
longo (340 mm).
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Suporte de Canadianas
Para transporte do auxiliar de marcha de forma segura.

Invacare®

Action®1NG

Características e Opções

Alavanca de travão
Dobrável para facilitar
transferências laterais.

Suporte de Soro
as

Características Técnicas

AutoPropulsão

405 / 430 /
455 / 480 / 505 mm

425 mm

3°

450 / 500 mm

0°

410 mm

80° / 0° - 80°

Trânsito

405 / 430 /
455 / 480 / 505 mm

425 mm

3°

450 / 500 mm

0°

410 mm

80° / 0° - 80°

AutoPropulsão

330 - 455 mm

240 mm

Largura de assento
+ 215 mm

315 mm

1045 mm

815 mm

865 / 915 mm

Trânsito

330 - 455 mm

240 mm

Largura de assento
+ 175 mm

265 mm

925 mm

695 mm

865 / 915 mm

Para informações pré-compra
sobre esta cadeira, por favor
consulte www.invacare.pt.

AutoPropulsão

127 kg

16,5 kg

10,5 kg

Trânsito

127 kg

16,3 kg

14,6 kg

Cor do Chassis

Cinza prata

Estofos

Cinza e Azul

Nylon Preto

Por favor tome nota que as cores
fornecidas podem variar um pouco das
ilustradas acima.
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