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©Invacare Rea AB

Tämä julkaisun tietojen ajantasaisuus on tarkistettu sen julka-
isuhetkellä. Invacare Rea AB kehittää tuotteitaan jatkuvasti, 
ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia 
tuotteisiin ilman eri ilmoitusta. Minkä tahansa tässä julkaisussa 
olevan tiedon lainaaminen, mukaan lukien kuvamateriaali, 
edellyttää Rea Invacare AB:n kirjallista suostumusta.
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Pyörätuolin osat

 1.  Runko, alaosa
 2. Istuinrunko 
 3. Selkäosa
 4. Työntökahvat 
 5. Istuin
 6. Takapyörä  24” 
 7. Tukipyörät
 8. Jalkapainike/Kaatumiseste 
 9. Sivutuet
10. Jalkatuet 
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Tuotekuvaus
REA™ CLEMATIS®

Rea™ Clematiksen runko, työntökahvat ja tietyt muut osat, jotka joutuvat 
alttiiksi kovalle kulutukselle, ovat terästä. Jalkatuet ja selkäosan kiskot ovat 
korkealaatuista alumiinia. 

Tukipyörien ripustus ja rungon nivelosat ovat lasikuituvahvisteista polyami-
dia. Sivutuet ja selkäosan kaukalo ovat ABS-muovia. Muoviosat ovat kier-
rätyskelpoisia. Istuimen ja selkäosan pehmusteet on verhoiltu pestävällä 
plyysillä tai polyuretaanikankaalla. 

Rea™ Clematis® on avustajakäyttöinen pyörätuoli, jossa on kulmasää-
dettävä istuinyksikkö. Selkäosan kulmaa voi säätää istuimesta riippumatta. 
Istuin- ja selkäosan kulmansäädön hallintamekanismit ovat työntökahvoissa. 
Rea™ Clematis® on saatavissa kolmella eri istuinleveydellä. Kussakin tuo-
lissa on korkeussäädettävät sivutuet. 
Takapyörien koot ovat 24” ja tukipyörien koot 200 mm. Pyörät ovat ilma-
kumi- tai PU-renkain. 
Istuin- ja selkäosan pehmusteet on suunniteltu ergonomisesti käyttäjälle 
sopiviksi. Ne antavat mahdollisimman paljon tukea ja mukavuutta sekä 
tasaavat painetta. 

Rea™ Clematis® on sellaiselle käyttäjälle tarkoitettu manuaalipyörätuoli, 
joka tarvitsee erittäin hyvän tuen voidakseen istua suorassa. Mukava ja rento 
istuinasento perustuu sekä selkäosan muotoon että mahdollisuuteen säätää 
istuinyksikön (selkäosan ja istuimen) kulmaa. 

• Rea™ Clematis®ta käytettäessä siinä täytyy olla istuin- ja selkäosan peh-
musteet. 

• Suurin sallittu käyttäjän paino on 125 kg. 

• Tuolin käyttöikä riippuu sen käyttötavasta, käyttäjän aktiivisuuden tasosta 
sekä pyörätuolin hoidosta ja huollosta. 

Käyttötarkoitus
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Lue myös käyttöohjeen takasivu. Siinä on mainittu henki-
lökohtaisen turvallisuutesi kannalta tärkeitä asioita. Lue ne 
huolellisesti! 

Invacare® vastaa vain valtuuttamansa henkilöstön suoritta-
mista muutostöistä. Valmistaja pidättää oikeuden rakenne-
muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 

Olet saanut käyttöösi Rea Clematis® -pyörätuolin. Jotta hyötyisit mahdollisim-
man paljon Rea™ Clematiksesta ja sen vaihtoehtoisista mahdollisuuksista, toi-
vomme, että ammattitaitoinen henkilöstö on sovittanut ja säätänyt pyörätuolin 
Sinulle sopivaksi. Toivomme myös, että olet saanut opastusta sen päivittäiseen 
käyttöön. 

Tämä käyttöohje sisältää kuvauksen pyörätuolin osista ja monista säätömahdol-
lisuuksista sekä ohjeita Rea™ Clematiksen turvallista käyttötapaa ja kuljetusta 
varten. Perehdy käyttöohjeeseen hyvin ennen pyörätuolin käyttöönottoa. 

Rea™ Clematis® on laadukas pyörätuoli. Sen runko on terästä, ja päällysteiden 
palonkestävyys on testattu. 

Jos havaitset kuljetusvaurion, toimi seuraavasti: Jos pak-
kaus on vahingoittunut, pura sen sisältö pakkauksen toi-
mittaneen kuljettajan ollessa vielä paikalla. Huolehdi siitä, 
että saat häneltä merkinnän mahdollisista vaurioista rah-
tikirjaan ennen kuljettajan ja omaa kuittausta. Ota sen 
jälkeen yhteys Inva-apuväline Oy:öön. Jos pakkaus on kun-
nossa, mutta sisältö vahingoittunut, ilmoita asiasta Inva-
apuväline Oy:lle tai sairaalan apuvälinekeskukselle ja pyydä 
tarkistusta. 

Yleiset tiedot

Kuljetusvaurio

Huom!  

Tarkasta päivittäin, että seuraavat osat on kunnolla asen-
nettu pyörätuoliin: 

• pyörät
• selkäosa
• kaatumisesteet
• työntökahvat 
• jalkatuet

Päivittäinen pyörätuolin tarkastus
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Nosta pyörätuolia aina ainoastaan pyörätuolin run-
gosta (kuvassa osoitetuista kohdista). Älä koskaan 
nosta pyörätuolia irrotettavista osista kuten esim. 
sivutuista tai jalkatuista. Tarkasta, että selkäosa ja 
työntökahvat ovat kunnolla paikallaan. Lue myös luku 
“Turvallisuusohjeet ja kelaustekniikka”.

VAROITUKSET JA HUOMIOITAVAA

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaahenkilö- 
tai esinevahinkoihin. 
• Ennen pyörätuolin käyttöönottoa tarkasta, että

- kaikki osat ovat kunnolla kiinni rungossa.
- kaikki säätö- ym. ruuvit on kunnolla kiristetty.
- kaikki jarrut ja kaatumisesteet toimivat oikein. 

• Älä koskaan nosta pyörätuolia tarttumalla irro-
tettaviin sivutukiin tai jalkatukiin. Varmista, että 
selkäosa ja työntötanko ovat kunnolla paikallaan. 

• Muista, että kaikki pyörätuolin tasapainoon koh-
distuvat toimenpiteet muuttavat tuolin herkkyyt-
tä kaatua eteen- tai taaksepäin. 

• Asentaessasi lisävarusteita tms. varo, etteivät sor-
mesi jää puristuksiin. 

• Istuimen ja selkäosan kulmaa muutettaessa kasvaa 
puristumisriski.  

• Istuinleveyttä ei saa koskaan säätää niin, että sivu-
tuen sisäpuoli painaa lantiota. 

• Kytke pyörätuolin jarrut aina päälle, ennen kuin 
käyttäjä nousee pyörätuoliin tai siitä pois. 

• Älä koskaan asetu seisomaan jalkalevyille, koska 
pyörätuoli saattaa tällöin kaatua. 

• Tarkasta aina huolellisesti, että kaikki säätö- ym. 
ruuvit ja mutterit on kunnolla kiristetty.

• Suosittelemme, että pyörätuoli varustetaan tuki-
pyörän adaptereilla, kun istuin siirretään etumai-
simpaan asentoonsa. 

• Kuljetusvanteet saattavat kuumentua kitkan seu-
rauksena ja vahingoittaa käsiäsi. 

• Muista, että avustajan jarrujen teho heikkenee 
märissä ja liukkaissa olosuhteissa sekä kaltevalla 
pinnalla. 

• Tarkasta, että kuljetuspyörät on kunnolla kiinni-
tetty paikalleen. 

•   Kuljetuspyöriä ei saa irrottaa silloin, kun käyttäjä 
vielä istuu tuolissa. 

• Jotkin pyörätuolin pinnat, kuten rungon osat tai 
päällysteet, saattavat kuumentua yli 41°C läm- 
pöisiksi,   jos ne ovat kauan auringonpaisteessa. 

PYÖRÄTUOLIN NOSTAMINEN

Tämä merkki on varoi-
tus ja sitä käytetään tässä 
ohjeessa sellaisen tiedon 
kohdalla, joka vaatii eritystä 
huomiointia.



8
CLEMATIS®

Rea™ Clematikseen on saatavissa laaja valikoima lisä- ja vaihtoehtovarusteita. On 
mahdollista, että jotkin lisä- tai vaihtoehtovarusteet ovat saatavissa vain tietyissä 
maissa. 

Tukipyörät  200 mm PU

Takapyörät  24”

Muut Pöytä 
 Pöydän lukko
 Haarakiila 
 Vartalotuet 
 Sivutuen siirtopala (istuinleveyden lisäämiseen) 
 Pidike tiputustelinettä varten 
 Parkkijalka 
 Kourunmuotoiset sivutuet

LISÄVARUSTEET

Vakiomalli

Päällysteiden värit Harmaa Dartex

Rungon värit Helmenharmaa

PÄÄLLYSTEIDEN JA RUNGONVÄRIT

Istuinleveys 39, 44, 49 cm

Istuinsyvyys 42-48 cm

Selkäosan korkeus  55 cm
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Tekniset tiedot – Rea™ Clematis®

39, 44, 49 cm
+ 2 cm sivutuen 
siirtopaloilla

42-48 cm 40–45 cm*1 60-71 cm *1,2 23–34 cm *1

40–52 cm -1°– +19° Istuinleveys + 21 
cm

96-112 cm*2 112–148 cm

Max 125 kg Kuljetuspaino
20,5/21/21,5kg.*3 

-1° – +30° 30, 32, 33,5 kg Kuljetusmitat *4

* 1 : Istuinlevystä mitattuna
* 2 : Ilman niskatukea
* 3: Ilman takapyöriä, niskatukea, käsinojia,   
  jalkatukia, vartalotukia ja istuintyynyä
* 4: Leveys 39 (K 59,5 x P 84 x 58,5 cm)
      Leveys 44 (K 59,5 x P 84 x 63,5 cm)
      Leveys 49 (K 59,5 x P 84 x 68,5 cm)

30, 32, 33,5 kg
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1a.

1b. 

C

1c.

B
A

2. 2. Sivutuet 
 Sivutuet asennetaan pyörätuoliin työntämällä ne 

istuimen sivuilla oleviin sivutuen kiinnikkeisiin. 

Asennus
Saatuasi pyörätuolin Sinun on asennettava selkäosa 
paikalleen sekä asennettava niskatuki, sivutuet ja jal-
katuet tuoliin. Asennuksessa ei tarvita työkaluja. 

1a. Selkäosan asentaminen ja lukitseminen
 Käännä selkäosa pystyasentoon. 

1b. Kiinnitä kaasujousi (A) sokalla (B). 

1c. Lukitse sokka kiinnitysrenkaalla (C). 

Tarkasta, että kiinnitysrengas on kunnolla luk-
kiutunut. 
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3b. Lukitse jalkatuet kääntämällä ne sisäänpäin. Jalka-
tuet lukkiutuvat automaattisesti, joten ei ole vaaraa, 
että ne irtoaisivat pyörätuolista. 

 
 
  Varo, etteivät sormesi jää puristuksiin 
  rungon ja jalkatuen väliin.  

3a.  Jalkatuet
 Asenna jalkatuet työntämällä jalkatukien yläosassa 

oleva putki alas pyörätuolissa oleviin putkiin. Jalka-
tukien on oltava sivulle käännettyinä, kun asennat 
niitä.  

4. Niskatuki 
 Asenna niskatuki siten, että työnnät sen selkäosassa 

olevaan kiinnikkeeseen, ja kiinnitä sormiruuvilla 
(B).  Säädä asento vivulla (A) ja muttereilla (C). 
Säädä korkeus avaamalla ruuvi (B).

 Kappale (E) merkitsee niskatuen korkeuden. Kun 
haluttu korkeus on löydetty, avaa ruuvi ja madalla 
niskatukea. Kiristä ruuvi uudelleen.

Kiinnitä huomiota niskatuen korkeussäätöön. 
Jos punainen merkki (D) on näkyvissä, niskatuki 
on säädetty liian korkealle.
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5. Päätuki
 Päätuki kiinnitetään asettamalla se selkäosan pidik-

keeseen ja varmistamalla se paikalleen kiristämällä 
ruuvia (B).

 Asentoa voidaan säätää vivulla (A) ja muttereilla 
(C). Säädä korkeus avaamalla ruuvi (B). Kappale (E) 
merkitsee niskatuen korkeuden. Kun on löydetty 
haluttu korkeus, avaa ruuvi ja madalla niskatukea. 
Kiristä ruuvi uudelleen.

Kiinnitä huomiota niskatuen korkeussäätöön. 
Jos punainen merkki (D) on näkyvissä, niskatuki 
on säädetty liian korkealle. 
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Säädöt
SÄÄDETTÄVÄ ALARAAJATUKI

Säädettävä alaraajatuki tukee alaraajoja ja keventää pai-
netta. Alaraajatukea voidaan käyttää siteellä sidottujen 
mutta ei kipsattujen raajojen tueksi. Alaraajatuessa on 
aina oltava pohje- ja jalkatuet sekä kantapäähihna.

On tärkeää, että korkeutta ja kulmaa säädetään 
mahdollisimman mukavan istuma-asennon saavut-
tamiseksi.

1. Alaraajatuen korkeuden säätö 
 Säädä alaraajatuen korkeutta löysäämällä ruuvia 

(A) yhden kierroksen verran kuusiokoloavaimella. 
Vedä alaraajatuki sopivalle korkeudelle niin, että 
ruuvi osuu johonkin tuen putken aukoista. Kiristä 
ruuvi.

2.  Alaraajatuen kulman säätö 
 Käännä vipua (B) kädelläsi ja säädä alaraajatukea 

samalla toisella kädellä. Kun tuki on sopivassa 
kulmassa, päästä irti vivusta, jolloin se jää johonkin 
seitsemästä asennosta (C).

Älä aseta alaraajatuelle raskaita painoa äläkä 
anna lasten istua sillä. Muutoin mekanismi voi 
vahingoittua.

Jalkalevyn alimman osan ja lattian välisen 
etäisyyden täytyy olla ainakin 40 mm.

Työkalu: 5 mm:n kuusiokoloavain
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Sivutuessa on lukitus. Paina jousitettua painiketta (B), 
kun haluat irrottaa sivutuen.

1. Sivutuen korkeussäätö
 Sivutuen korkeutta voi säätää löysäämällä ruuvin 

(A) kuusiokoloavaimella. Säädä korkeus sopivaksi 
ja kiristä ruuvi uudelleen. Jos sivutuki on säädetään 
liian alas, se osuu takapyörään, kun istuinyksikköä 
kallistetaan. 

Kun säädät korkeutta, älä aseta sormiasi sivu-
tuen pehmusteen ja sivutuen levyn väliin, jotta 
välttäisit puristumisvaaran. 

Työkalu: 5 mm:n kuusiokoloavain

1. Kulmasäädettävät jalkalevyt 
 Jos pyörätuolissasi on kulmasäädettävät jalkalevyt, 

voit säätää kulmaa ja syvyyttä löysäämällä jalkalevyn 
kiinnikkeessä olevaa  ruuvia (A) 5 mm:n kuusio-
koloavaimella. Säädä jalkalevyn asento sopivaksi ja 
kiristä ruuvi uudelleen.

Älä aseta mitään jalkelevylle silloin, kun  
ruuvi on löysättynä.

2. Pohjepehmusteet
 Pohjepehmusteet voidaan asentaa syvyyssuunnassa 

neljään eri kohtaan. Käännä pehmuste eteenpäin. 
Löysää ruuvi (B) kuusiokoloavaimella. Aseta kään-
töpuolella oleva iso mutteri (C) sopivaan kohtaan. 
Siirrä pohjepehmuste uuteen kohtaan ja kiinnitä se 
paikalleen ruuvilla. Pohjepehmusteita voidaan kor-
keussuunnassa säätää helposti käsiruuvilla (D). 

Kun pohjepehmuste on korkeimmassa 
kohdassa, on olemassa jalkatuen ylimmän 
osan ja pohjepehmusteen kiinnikkeen väliin 
puristumisen vaara. 

Työkalu: 5 mm:n kuusiokoloavain

Työkalu: 5 mm:n kuusiokoloavain

JALKALEVY/POHJEPEHMUSTE

SIVUTUKI
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AVUSTAJAN SUORITTAMA ISTUIMEN JA SELKÄOSAN KULMANSÄÄTÖ 

Pyörätuoli on varustettu säätömahdollisuuksilla, jotka 
avustaja voi suorittaa. Voit säätää selkäosan kulmaa 
eteen- tai taaksepäin ja kallistaa koko istuinyksikköä 
selkäosa mukaan luettuna.

Kun säädät selkäosan kulmaa, varo, etteivät 
sormet jää puristuksiin selkäosan ja sivutuen 
väliin. 

1. Istuimen kulmansäätö
 Kallista istuin ja selkänoja vetämällä oikeanpuo 
 leisesta kahvasta (A) ylöspäin ja pitämällä se 
 ylhäällä kunnes kunnes istuin kallistuu haluttuun  
 asentoon. Vapauta kahva (A).

2. Selkänojan kulmansäätö
 Kallista selkänoja vetämällä vasemmanpuoleisesta 

kahvasta (B) ylöspäin ja pitämällä se ylhäällä samalla 
kun painat selkänojaa itsestäsi poispäin tai vedät sitä 
itseesipäin kunnes kunnes selkäosa on kallistunut 
haluttuun asentoon. Vapauta kahva (B).

Varo, etteivät sormet jää puristuksiin sivutuen 
levyn ja sivutuen kiinnikkeen väliin. 

Varo sivurungon ja sivutuen kiinnikkeen  väliin 
in puristumisen vaaraa. (3). 



B

C

D

16
CLEMATIS®

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ SELKÄOSA

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄT TYÖNTÖKAHVAT

Säädä työntökahvojen korkeus (90 mm) avaamalla 
sormiruuvit (B). Säädä työntökahvat yhteen neljästä 
asennosta, ja kiristä sen jälkeen ruuvit (B).

Varmista aina säädön jälkeen että kiinnitysruuvit on 
kiristetty kunnolla uudelleen.

Selkäosan korkeutta voidaan säätää portaattomasti. 
Avaa  neljä ruuvia (C) ja säädä selkänoja toivottuun 
korkeuteen. Kiinnikkeet (D) tulee sijoittaa niin ylös 
kuin mahdollista. Kiristä ruuvit uudelleen huolel-
lisesti.

Työkalu: 5 mm:n kuusiokoloavain
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1.  Kaatumisesteet toimivat myös jalkapainikkeina. 
Ne ovat korkeussäädettävät, ja ne voidaan hel-
posti säätää kuuteen eri asentoon. Säädä kaatumi-
sesteet siten, että painat jousitettuja painikkeita 
(A) ja sen jälkeen nostat tai lasket kaatumises-
teitä, kunnes olet saavuttanut sopivan asennon.

Tarkasta, että molemmat kaatumisesteet on 
säädetty samaan asentoon ja että jousite-
tut painikkeet tulevat kunnolla ulos valitussa 
uudessa asennossa. 

KAATUMISESTE/JALKAPAINIKE 

JARRU

1. Jotta jarrutusteho olisi oikea, jarrutapin (B) on 
painuttava renkaaseen, kun laitat jarrun päälle. 
Siksi jarrua pitää säätää. Löysää ruuvi (A) ja siirrä 
jarru sopivaan asentoon. Kiristä ruuvi uudelleen. 
Jarrutapin (B) ja renkaan (C) välillä on oltava  
15 mm:n etäisyys

Jarrun väärä säätö tai käyttö vähentää jarru-
tustehoa

Tools: 5 mm Allen key

2. Tämäntyyppistä jarrua tulee käyttää, kun pyörätuoli 
seisoo paikallaan. Sitä ei ole tarkoitettu vauhdin 
hidastamiseen. 

 Halutessasi laittaa pyörätuolin jarrun päälle käännä 
vipu taaksepäin. Halutessasi vapauttaa jarrun 
käännä vipu eteenpäin

Varo, etteivät sormesi jää puristuksiin jarruta-
pin ja renkaan väliin.  
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AVUSTAJAN JARRU

1. Jarruta pyörätuolin liikkuessa seuraavasti: paina 
kumpaakin jarrukahvaa ylöspäin, jolloin jarru me-
nee päälle.

2. Lukitse jarrut seuraavasti: paina kahvaa ylöspäin ja 
käännä lukitussalpa (A) ylös. Vapauta sen jälkeen 
kahva.

3. Vapauta jarrut seuraavasti: paina kahva ylöspäin, 
jolloin lukitussalpa vapautuu automaattisesti.

Jarrujen väärä säätö tai käyttötapa heikentää 
jarrutustehoa.

ISTUINSYVYYDEN SÄÄTÖ

Säädä istuinsyvyys avaamalla kaksi ruuvia (A). Työnnä 
istuinosaa taaksepäin (30 mm) tai vedä sitä eteenpäin 
(30 mm) oikean asennon saavuttamiseksi. Kiristä 
ruuvit.

Työkalu: 5 mm:n kuusiokoloavain
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Sen jälkeen kun pyörätuolia on säädetty, tarkasta 
tasapaino käyttäjän istuessa pyörätuolissa. Säädä istui-
men ja selkäosan kulmaa taaksepäin niin paljon kuin 
mahdollista. Tarkasta kaatumisvaara. Säädä uudelleen 
tuolin tasapaino ja/tai kaatumisesteet, jotta pyörätuo-
lista tulisi vakaa kaikissa tilanteissa. 

Siirtämällä istuinosaa (istuin ja selkäosa) joko taakse- 
tai eteenpäin suhteessa alarunkoon (ja myös suhteessa 
takapyöriin ja tukipyöriin) muutat tuolin ohjattavuutta 
ja vakautta. 
Jos istuinosa siirretään etuasentoon (III), tuoli on 
vakaampi (taakse kaatumisen riskin suhteen), vaik-
kakaan ei yhtä helposti ohjattava, ja voi hieman her-
kemmin kaatua eteenpäin. Tätä voit kompensoida 
eteenpäin siirretyllä tukipyörän ripustuksella. 
Jos istuinosa siirretään taka-asentoon (II), tuolista tulee 
helpommin ohjattava, vaikkakin hieman epävakaampi 
(taakse kaatumisen riskin suhteen). Tätä voidaan kom-
pensoida kääntämällä pyörätuolin kaatumisesteet alas. 
Silloin pyörätuolisi on sekä kevyt käyttää että turval-
linen. 
Jos haluat muuttaa pyörätuolin tasapainoa, on sää-
dettävä molempia säätöpaloja (A) ja kaasujousen (B) 
asentoa rungon kiinnikkeessä. Kumpaakin säätöpalaa 
käytetään siirrettäessä tuolin istuinosaa eteen- ja taak-
sepäin, ja kaasujousi mahdollistaa sen, että voit siirtää 
tuolin kulmansäätömekanismin säätöpalaa.
On tärkeää, että kumpikin säätöpala ja kaasujousi sää-
detään ja kiinnitetään suhteellisesti samoihin kohtiin 
(taulukko 3). 

1. Ylempien säätöpalojen säätäminen 
 Irrota istuintyyny, istuinlevy, jalkatuet ja pyörät. 

Käännä tuoli niin, että etupuoli on alaspäin. Säädä 
kumpaakin säätöpalaa seuraavasti: Löysää säätöpa-
lan yläpinnalla olevaa ruuvia (C) parin kierroksen 
verran, mutta älä ruuvaa sitä auki kokonaan. Löysää 
ruuvi (D) ja käännä säätöpalaa, kunnes oikea kohta 
(II tai III) on kohdistettu rungossa olevan ruuvin 
reiän kanssa, ja kiristä sen jälkeen ruuvi (D) uudel-
leen. Kiristä sen jälkeen ruuvi (C).

   

  HUOM! Älä koskaan löysää ruuvia (E)! 

2. Alempien säätöpalojen säätäminen 
 Vedä ulos kaasujousen tappi (F) siten, että avaat 

kiinnikkeen, ja vie kaasujousi paikalleen. Oikean 
asennon näet taulukosta (3). 

Huom! - Muista kiinnittää tappi uudelleen kiin-
nikkeellä. 

Huom! - Eteenpäin kaatumisen vaara on suu-
rempi, kun istuin siirretään eteenpäin

Kumpikin säätöpala voidaan säätää kahteen 
asentoon:II = tuoli on kevyt käyttää, mutta epäva-
kaam  
pi III = tuoli on vakaa, ei yhtä kevyt käyttää

TASAPAINO JA VAKAUS



45 24" 2 1 200  

40 22" 1 3 150  

45 12" 3 1 200

SH

1
2

3
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ISTUINKORKEUDET



A

1.

B
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E
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2.
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Varaosat
VARTALOTUET

1. Asenna vartalotuet avaamalla ruuvit (A) ja irroit-
tamalla lukituskappaleet (B), aluslevyt ja mutterit.

2. Kiinnitä tanko (C) ruuveilla (A), aluslevyillä ja mut-
tereilla.

3. Kiristä pidike (D) ruuveilla haluttuun korkeuteen.

4. Laita vartalotuen siiveke pidikkeeseen (D) ja kiin-
nitä siipimutterilla.

5. Vartalotuen syvyyssäätö tapahtuu avaamalla pääl-
linen, jotta ruuvit tulevat näkyviin. Avaa ruuvit ja 
siirrä vartalotukia eteenpäin tai taaksepäin. Kiristä 
ruuvit uudelleen ja sulje päällinen.

Työkalu: Ruuvimeisseli 



1.

2.

3.
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2. Asento voidaan säätää avaamalla ruuvit ja mutterit 
vartalotuessa. Muista kiristää ne uudelleen tiukasti 
kun toivottu asento on löydetty.

SIVULLE KÄÄNTYVÄT VARTALOTUET

1. Sivulle kääntyvien vartalotukien kiinnike laitetaan 
pidikkeeseensä ja kiristetään. Katso asennusohjeet 
sivulla 20.

3. Vartalotuet voidaan kääntää sivuille, jolloin ne eivät 
ole tiellä eivätkä haittaa tuoliin asettautumista ja 
tuolista pois siirtymistä.

Työkalu: 5 mm:n kuusiokoloavain
   Työkalu: 13 mm kiintoavain



1.

2-3.

4.

a

b

c
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LANTIOTURVAVYÖ

1. Lantiovyötä käytetään tuolista putoamisen tai  
      pois liukumisen estämiseen sekä hyvän asennon                                                                                                                                          
    varmistamiseen.

2. Lantiovyö kiinnitetään selkänojan kiinnikkeisiin.  
    Pujota vyö tuolin kiinnikkeiden kautta ja sen                                                                                                                                              
    jälkeen kahden muovilukon läpi, kuten kuvassa.                                                                                                                                         
   On tärkeää pujottaa vyö kummankin 
   muovisoljen läpi, koska vyö saattaa luistaa kiinnik                                                                                                                                          
   keistään jos käytetään ainoastaan yhtä solkea.

4. Jos vyö on irronnut metallisoljesta, se kiinnitetään  
    uudelleen kuvien a - c osoittamalla tavalla. Var                                                                                                                                              
    mista, ettei vyö pääse liukumaan.

3. Säätö
 Varmista että käyttäjä istuu hyvin tuolissa ja 

että lantio on pystysuorassa ja mahdollisimman 
symmetrisesti tuolin selkänojaan nähden. Lantion 
toinen puoli ei saa olla toista edempänä eikä 
taipuneena taaksepäin.

 Aseta lantiovyö lonkkaluiden kulmien alapuolelle. 
Säädä pituus käyttämällä vyön solkia. Lukon on 
hyvä olla keskellä, eli vyötä säädetään kummas-
takin päästä tasaisesti. Vyön säätö tulee tarkistaa 
joka käyttökerta ja tarvittaessa säätää uudelleen. 



A

B

C
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Haarakiila koostuu kiinnikkeestä, joka asennetaan istu-
inrunkoon, ja pehmusteesta, joka kiinnitetään kiinnik-
keeseen. Haarakiila on korkeus- ja syvyyssäädettävä.
Aseta kiinnike rungon etuosan keskelle, ja kiinnitä 
kiinnike kiristämällä ruuvi. 
Aseta pehmuste kiinnikkeeseen. Voit säätää korkeutta 
ruuvilla (B) ja syvyyttä kuusiokoloruuvilla (C). 

HAARAKIILA

Työkalut: 5 mm kuusiokoloavain
     Ruuvimeisseli
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MATKUSTAJAN KULJETTAMINEN AJONEUVOSSA PYÖRÄTUO-
LISSA ISTUEN

Invacare Rea pyörätuolit on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen paras mukavuus ja turvallisuus 
kaikissa jokapäiväisissä tilanteissa. Joskus pyörätuolia joudutaan käyttämään erityisissä olosuhteissa. 
Autossa matkustettaessa on pyörätuolinkäyttäjän turvallisinta istua tavallisella auton istuimella 
ja käyttää kulkuneuvon turvavyötä. Siksi sen tulee olla käytäntö aina kun se on mahdollista.  
Jos jostakin syystä käyttäjän ei ole mahdollista matkustaa muuten kuin pyörätuolissa istuen, 
voidaan sitä poikkeustapauksissa käyttää istuimena matkan ajan noudattaen seuraavia ohjeita.

Vaikka näitä turvallisuutta lisääviä ohjeita noudatettaisiinkin, on onnettomuusriski 
aina olemassa. Invacare ei vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat 
käyttäjän kuljettamisesta ajoneuvossa pyörätuolissa istuen matkan aikana.

Pyörätuolit on testattu ja hyväksytty standardin 7176-19 mukaisesti normaalisäädöillä 
ja –kokoonpanossa. Testattu kokoonpano on kerrottu tämän kappaleen lopussa.

1. Pyörätuolinkäyttäjän tulee matkustaa kasvot 
menosuuntaan päin. Kaikki lisävarusteet, kuten 
pöydät, vartalotuet, haarakiilat jne. tulee irrottaa 
ja säilyttää turvallisesti, ettei niistä aiheudu haittaa 
matkan aikana.

2. Pyörätuoli pitää kiinnittää ajoneuvoon neljästä merki-
tystä kohdasta hihnojen avulla. Matkustajan tulee 
käyttää ISO-10542-2 hyväksyttyä 3 –pistevyötä.

3. Kohdat, joihin hihnat voidaan pyörätuolissa kiin-
nittää, on merkitty tällä merkillä.

4.  Jotta pyörätuolia voidaan käyttää istuimena matkan 
aikana, pitää se olla varustettu lantiovyöllä. 



 

Test no :P906579A Customer: Invacare Rea AB
Date:2009-10-20  

Pulse specification/CFC60: ISO-7176-19:2009 & ISO-
10542

Wheelchair manufacturer: Invacare Rea AB
Model: Rea™ Clematis
Weight: 32 kg  
Configuration: Forward facing

Safety restraint device and User safety belt 
Manufacturer: Unwin Safety Systems
Model: C120 and 3PTF  
Attachment device: Unwin Low Profile Rail 

Test dummy: Hybrid III
Weight: 79.1 kg
 
Test configuration  
Chassis: Height 45 cm
Backrest: AA Laguna 2 with neckrest
Seat: AA with pelvic belt
Armrest: Height adjustable
Legrest: Alu 2008
Rear wheel: 24” pneumatic
Castor: 200 x 45 mm
Accessories: Heel strap, calf pad, anti-tip device
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5.  Ajoneuvon turvavyön tulee olla kiinnitettynä mah-
dollisimman tukevasti matkustajan vartalon ympä-
rille. Mikään turvavyön osa ei saa olla kiertynyt.

6.  3 –pistekiinnitteisen turvavyön lantiohihnan tulee 
kulkea matkustajan lantion yli 30° – 75° kulmassa 
vaakatasoon nähden. Jyrkempi kulma on suositel-
tava, mutta ei kuitenkaan yli 75°.

7. Vyö ei saa olla irti matkustajan kehosta esim. käsi-
tukien tai pyörien takia.

8. Päätukea pitää käyttää aina kuljetuksen aikana, ja 
se tulee säätää kuvan osoittamalla tavalla. 



A
B
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KIINNITYSMENETELMÄT

A. Etukiinnitysvyöt hihnoilla 
1. Aseta etuhihnat pyörätuolin rungon ympäri.
2. Vapauta pyörätuolin jarrut ja jännitä etuhihnat vetämällä pyörätuolia taaksepäin. Laita pyörätuolin jarrut uudel-

leen päälle. 

B. Takakiinnitysvyöt
1. Kiinnitä takahihnoissa olevat hakakiinnikkeet pystysuoraan takarunkoon aivan taaemman vaakasuoran rungon 

yläpuolelle.
2. Kiristä hihnat.

C. 3-pistevyön kiinnitys
1. Tarkasta, että pyörätuolin lantiovyö on oikein kiinnitetty. 
2. Kiinnitä auton 3-pistevyö käyttäjän yli.

  Jos pyörätuolista puuttuu lantiovyö, käyttäjän on asetuttava kuljetusajoneuvon istuimelle. 

  Huolehdi siitä, että turvavyö ei tartu pyörätuolin osiin niin, että se ei enää tue kehoa.

Älä koskaan käytä X-valjaita ja lantiovyötä turvavöinä. Kuljetusajoneuvossa matkustettaessa on käytettävä 
kuljetukseen tarkoitettua turvavyötä.



A

B

C

1.

2.

3.

4.

C
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Voit helposti valmistella Rea™ Clematiksen kulje-
tusta varten. Irrota sekä sivu- että jalkatuet. Taita 
pyörätuoli kokoon ja irrota pyörät (jos pyörätuolis-
sasi on pikakiinnityspyörät). Nyt pyörätuolisi mahtuu 
useimpien autojen tavaratilaan. 

Käyttäjä ei saa istua Rea™ Clematis® Low 
(=matalampi versio) -pyörätuolissa silloin, kun 
pyörätuolia kuljetetaan kuljetusajoneuvossa. 

1. Käsituet
 Käsituissa on automaattinen lukitus. Paina jousi-

painiketta (A) ennen käsinojan irroittamista.

2. Jalkatuet 
 Käännä vipu (A) samalla, kun käännät jalkatuet 

sivulle. Sen jälkeen voit yksinkertaisesti nostaa 
jalkatuet pois. 

KUINKA PURAT CLEMATIS PYÖRÄTUOLIN OSIIN KULJETTAAKSESI SEN 

MATKATAVARANA

3. Takapyörät
 Irrota takapyörät siten, että painat pyörän navas-

sa olevaa painiketta (B) ja vedät samanaikaisesti 
pyörän pois. 

4. Niskatuki
 Irrota niskatuki siten, että löysäät ruuvin ( C), ja 

nostat niskatuen suoraan pois. 



5.

D

6.

D
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5. Selkäosa
 Taita selkäosa eteen istuimelle siten, että irrotat 

tapin (D).  

6. Jos haluat alentaa tuolin korkeutta vielä enem-
män, irrota tappi (G) kaasujousen alemmasta kiin-
nikkeestä. 

Varo, etteivät sormesi jää puristuksiin istuimen 
ja rungon väliin. 
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Aja pyörätuoli mahdollisimman lähelle istuinta, johon haluat siir-
tyä. Laita jarrut päälle. Irrota sivutuet tai käännä ne ylös, ja irrota 
jalkatuet tai käännä ne ulospäin. Älä laske painoasi jalkalevyille, 
jotta tuoli ei kaatuisi eteenpäin. 

Aja pyörätuoli mahdollisimman lähelle. Kurottautuessasi ja kumar-
tuessasi pidä selkä aina täysin kiinni selkäosassa, sillä muuten pyö-
rätuoli saattaa kaatua. Ei ole suositeltavaa kurottautua selkäosan 
taakse, jotta vältettäisiin kaatumisvaara.

Moni kokenut pyörätuolin käyttäjä pystyy itse ajamaan ylös rin-
nettä. Jotta et menettäisi pyörätuolisi hallintaa ja jotta et kaatuisi 
taaksepäin, nojaa aina eteenpäin ajaessasi ylämäessä. Kelaa pyö-
rätuolia eteenpäin kuljetusvanteilla lyhyin, nopein vedoin, jotta 
nopeus säilyy ja ohjaus pysyy hallinnassasi. 
Yleensä apu on tarpeen mäessä kuljettaessa. 
Jos Sinun on pakko pysähtyä mäessä/luiskalla, on hyvin tärkeää, 
ettet tee äkkinäisiä liikkeitä taaksepäin, kun lähdet pyörätuolilla 
liikkeelle uudelleen. Koska pyörätuoli jo on taaksepäin kallistu-
neena, sellainen liike voi aiheuttaa pyörätuolin kaatumisen taak-
sepäin. Suurin sallittu nousu on max. 13,5°, riippuen käyttäjän 
painosta ja pyörätuolin säädöistä.

Suosittelemme, että turvaudut yhden tai useamman avustajan 
apuun, kun pitää laskeutua alas jyrkkää tai märkää rinnettä. 

Tarkasta ensin rinne havaitaksesi mahdolliset vaaratekijät, kuten 
kuopat, liukkaat kohdat jne. Älä koskaan käytä jarrua vauhdin 
hidastamiseen. Jos laitat jarrun päälle alamäessä, pyörät voivat luk-
kiutua ja pyörätuoli voi äkkiä vetää sivulle, kaatua sivulle tai pysäh-
tyä välittömästi, ja voit pudota pois tuolista. Kontrolloi vauhtia 
aina kuljetusvanteilla. Muista, että kuljetusvanteet voivat kuumeta 
kitkasta johtuen ja vahingoittaa käsiäsi. Yritä ajaa mäkeä alas mah-
dollisimman suoraan. Älä koskaan muuta suuntaa ajaessasi alas 
rinnettä. Älä koskaan aja poikittain ylä- tai alamäessä

Turvallisuusohjeita ja ajoteknikka 

Suosittelemme, että alan ammattilainen, joka on määrännyt pyörätuolin Sinulle, testaa pyörätuolin ja säätää sen Sinulle 
sopivaksi. Toivomme myös, että olet saanut apua pyörätuolin oikean käytön opetteluun. Harjoittele pyörätuolin 
käyttöä, kunnes tunnet sen mahdollisuudet ja rajoitukset.

Siirtyminen pyörätuoliin/pois 
pyörätuolista

Kurottautuminen ja taivutus 

Ajaminen ylämäessä/ylös luiskalla

Ajaminen alamäessä/alas 
luiskalla
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Portaat

Tämä menetelmä, jota saa käyttää vain silloin, kun avustaja on 
koko ajan takana, on kaikkein turvallisin pyörätuolin käyttä-
jälle. 
Seuraavat ohjeet ovat avustajalle: 

Kuva 1) Säädä kaatumisesteet ylös. Tarkasta, että käyttäjän jalat 
ovat turvallisesti jalkalevyillä eivätkä voi liukua pois. Kallista 
sitten pyörätuolia taaksepäin ja työnnä sitä eteenpäin reunaki-
veystä vasten. 
Kuva 2) Laske pyörätuolin etuosa jalkakäytävälle ja asettaudu 
mahdollisimman lähelle tuolia, ennen kuin nostat koko pyörä-
tuolin. 
Kuva 3) Nojaa eteenpäin ja nosta/vieritä pyörätuolia jalkakäy-
tävän reunan yli. 
Kuva 4) Laske pyörätuoli jalkakäytävälle niin, että paino jakau-
tuu tasaisesti kaikille neljälle pyörälle. Huolehdi siitä, että pyö-
rätuoli ei vieri taaksepäin

HUOM! Jos pyörätuolissa ei ole jalkapainiketta tai kaatumi-
sestettä, kallista selkäosaa ja istuinta taaksepäin, jotta olisi hel-
pompi kallistaa tuolia taaksepäin ja ohjata tukipyörät helpommin 
esteen/reunakiveyksen yli. 

Menettele yllä olevien ohjeiden mukaan, mutta päinvastaisessa 
järjestyksessä (vaiheet 4, 3, 2 ja sitten 1) siirtyessäsi pois reu-
nakiveykseltä

Yleisesti tätä menetelmää käyttävät kokeneet avustajat, jotka 
ovat keskimääräistä vahvempia. Tätä menetelmää voi myös 
käyttää silloin, kun reunakiveys tai porras on matala ja muodos-
taa vain hyvin vähäisen esteen. 

Avustaja astuu taaksepäin jalkakäytävälle ja vetää sen jälkeen 
pyörätuolin perässään jalkakäytävälle. On tärkeää, että avustaja 
käyttää kehoaan oikein, jotta vältyttäisiin vahingoilta/loukkaan-
tumisilta. Kallista pyörätuolia taaksepäin ja vieritä pyörätuoli 
reunakiveyksen yli jalkakäytävälle. Ole erityisen varovainen, jos 
reunakiveys on märkä tai liukas. 

Älä kulje liukuportaissa pyörätuolilla. Ota selvää, onko lähistöllä 
hissi. 
 
Neuvomme, että vältät pyörätuolilla kulkemista portaissa aina, 
kun se on mahdollista, ja valitset sen sijaan toisen reitin. 
Suosittelemme, että turvaudut kahden avustajan apuun, kun 
Sinun pitää nousta tai laskeutua portaita pitkin. Toinen avus-
taja kulkee tuolin edellä ja pitää kiinni pyörätuolin rungosta 
samalla, kun toinen avustaja kulkee tuolin takana ja pitää kiinni 
työntökahvoista. Tarkasta, että työntökahvat/työntötanko ovat 
kunnolla kiinni, ennen kuin aloitatte. Säädä kaatumisesteet ylös. 
Tasapainota pyörätuolia takapyörillä, kunnes löydät tasapainon. 
Sen jälkeen pyörätuoli vieritetään alas portaita, askel askeleelta 
siten, että takapyörät vierivät kunkin askelman reunan yli. Avus-
tajien pitää muistaa, että he eivät saa pitää kiinni irtoavista sivu-
tuista tai jalkatuista tai muista irtoavista osista. Lisäksi avustajan 
tulee muistaa nostaa pyörätuolia oikein, jalkojaan käyttäen ja 
pitäen selkänsä mahdollisimman suorassa. 

Reunakiveyksen ylitys 

Ajaminen alas reunakiveykseltä 

Reunakiveys - vaihtoehtoinen menetelmä

Liukuportaat
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Takuu
Myönnämme pyörätuolille 24 kk:n takuun toimituspäivästä. Takuun piiriin eivät kuulu 
normaalit kulumisvauriot esim. päällysteissä, ulko- ja sisärenkaissa, kuljetusvanteissa ja 
tukipyörissä. Takuun piiriin eivät myöskään kuulu fyysisen väkivallan, huolimattomuuden 
tai normaalista poikkeavan käsittelyn ja käytön aiheuttamat vauriot eivätkä vauriot, jot-
ka johtuvat siitä, että mallikilvessä ilmoitettu suurin sallittu käyttäjän paino on ylitetty.

Onnettomuudet/Läheltä piti -tilanteet
Koska on kysymys CE-merkitystä tuotteesta, ilmoita Inva-apuväline Oy:öön (puhelin-
numero on takasivulla) kaikista onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista, jotka tämä 
pyörätuoli on aiheuttanut ja jotka ovat johtaneet/olisivat voineet johtaa henkilövahin-
koihin. Ilmoitus on annettava myös ao. viranomaisille. 

Testaus ja hyväksyntä
Rea™ Clematis® on CERAHin testaama ja hyväksymä, ja se on CE-merkitty lääkintä-
laitteita koskevan direktiivin MDD 93/42 EEC mukaisesti. 

Hoito-ohje
Rea™ Clematis® -pyörätuoli on helppo pitää puhtaana. 

Puhdistus
• Pyyhi metalliosat ja päällysteet säännöllisesti kostealla kankaalla. Voit käyttää mie-

toa puhdistusainetta. Tarvittassa pehmusteiden päällysteet voi pestä 40°C:ssä. Voit 
käyttää tavallista jauhe- tai nestemäistä pesuainetta

Peseminen ja desinfioiminen
1. Irrota kaikki irrotettavat suojukset ja pese ne pesukoneessa pesuohjeen  
 mukaan.
2. Suihkuta pyörätuoli  puhdistusaineel la,  esimerkiksi vahaa sisältäväl lä  
 autonpesuaineella. Jätä aine vaikuttamaan.
3. Huuhtele pyörätuoli korkeapaineisella puhdistusainepitoisella tai taval 
 lisella vedellä sen mukaan, kuinka likainen tuoli on. Älä kohdista suihkua  
 laakereihin ja tyhjennysreikiin. Jos pyörätuoli pestään koneellisesti, vesi  
 saa olla enintään 60-asteista.
4. Desinfioi tuoli suihkuttamalla se alkoholilla.
5. Jätä tuoli kuivumaan asianmukaiseen tilaan. Irrota osat, joihin on kerään 
 tynyt vettä, kuten putket, holkit jne. Jos tuoli on pesty koneellisesti, suo 
 sittelemme tuolin puhaltamista kuivaksi paineilmalla.

Desinfiointi
• Desinfiointi suihkuttamalla tai pyyhkimällä tutkituilla ja hyväksytyillä desinfiointiai-

neilla on sallittu. Luettelon tällä hetkellä sallituista desinfiointiaineista löydät Robert 
Koch Intstitutin web-sivulta http://www.rki.de/GESUND/DESINF/DESINFLI.HTM

Pyörät ja renkaat
• Pyörien akselit pyyhitään puhtaiksi ja voidellaan öljytipalla. 
• Ilmakumirenkaissa on autonrenkaiden tyyppinen venttiili, ja renkaisiin voi pumpata 

ilmaa samanlaisella pumpulla kuin auton renkaisiin. Suositeltu kuljetuspyörien ren-
gaspaine on:

  Vakiorenkaat  3.5 bar 50 psi
  Korkeapainerenkaat: 7.0 bar 90 psi
          Low profile tyres  7.0 bar 90 psi
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Tekninen huolto
• Pyörätuolissa saa käyttää vain valmistajan alkuperäisiä osia tai Invacaren hyväksymiä ja Invacaren 

spesifikaation mukaisia osia. 

• Kaikki tekniset huoltotyöt on annettava Invacaren valtuuttaman huoltopisteen suoritettaviksi. 
Osoite ja puhelinnumero ovat käyttöohjeen takasivulla. 

• Tarkasta kaikki pyörätuolin osat kerran viikossa. Jos havaitset vaurion, ota välittömästi yhteys 
Inva-apuväline Oy:öön. Osoite ja puhelinnumero ovat tämän käyttöohjeen takasivulla. 

Käyttöika
Arvioimme Rea™ Clematiksen käyttöiäksi viisi vuotta. On vaikea todeta tuotteidemme täsmällistä 
käyttöikää, ja edellä mainittu käyttöikä on arvioitu keskimääräinen ikä normaalissa käytössä. Käyttö-
ikä voi olla huomattavasti pidempi, jos pyörätuolin käyttö on rajoitetumpaa ja huolellista, ja jos sitä 
käsitellään ja huolletaan huolellisesti ja oikein. Käyttöikä voi olla lyhyempi,  jos pyörätuoli on erittäin 
kovassa käytössä.

Hävittäminen
Pyörätuoli Rea™ Clematis® jaetaan osiin seuraavasti: 

 • Runko
 • Muoviosat
 • Pehmusteet/verhous 
 • Pyörät, ulko- ja sisärenkaat
 • Pakkaus

Runko
Runko on terästä ja täysin kierrätyskelpoinen. Teräksen kierrätys vaatii vain 20-25 % energiaa uuden 
teräksen tuotantoon verrattuna. 
Rea Clematiksessa on kaksi kaasujousta, jotka sisältävät öljyä ja jotka tulee hävittää kansallisten 
määräysten mukaisesti. 

Muoviosat 
Pyörätuolin muoviosat kuuluvat “Thermoplast-perheeseen” ja niissä on vastaavat kierrätysmerkinnät 
(osakokoa vastaavasti). Muovimateriaaleista suurin osa on polyamideja. Tämä materiaali voidaan 
hävittää ko. tarkoitukseen olevissa laitoksissa. 

Päällysteet/Verhoukset
Pääl lysteet ovat polyester-kuituja ,  PURia ta i  PVC:tä.  Nämä materiaal i t  voidaan   
tehokkaasti hävittää polttamalla ko. tarkoitukseen olevissa laitoksissa. 

Pyörät, ulko- ja sisärenkaat
 • Kul jetusvanne,  pyörän vanne,  p innasuojat  ja  napa ovat terästä ,  ja loterästä    
 tai alumiinia, ja ne voidaan hävittää yllä kuvatulla tavalla. 
 • Renkaat  j a  s i särenkaat  ovat  kumia ,  j a  ne vo idaan häv i t tää  y l l ä  ma in i tu l l a   
 tavalla

Pakkaus
Kaikki Invacare Rea AB:n pakkaukset on kehitetty niin, että ne suojaavat tuotteita ja että vältetään 
ylimääräisiä jätteitä. Kaikki pakkauskartongit ovat kierrätettäviä. 
Ottakaa tarvittaessa yhteys paikallisiin kierrätysviranomaisiin, joilta saa tarkempia lisätietoja siitä, 
miten tulee menetellä yllä mainittujen materiaalien kanssa.

PINTAKÄSITTELY
Runko on käsitelty polyesteripinnoitteella. Jotkut teräsosista on sinkitty. Pinnoittamattomat alumi-
iniosat on anodiosoitu. Näkyvät puuosat on lakattu.
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Invacare Rea AB
   Växjövägen 303 S-343 71  DIÖ SWEDEN

Sales Units:

Belgium & Luxemburg: 
Invacare nv, Autobaan 22, B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10, Fax: (32) (0)50 83 10 11
belgium@invacare.com 

Danmark: 
Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37, DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00, Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com 

Deutschland:
Invacare Aquatec GmbH, Alemannenstraße 10, 
D-88316 Isny
Tel: (49) (0)75 62 7 00 0, Fax: (49) (0)75 62 7 00 66
info@invacare-aquatec.com 

Ulrich Alber GmbH, Vor dem Weissen Stein 21, 
D-72461 Albstadt-Tailfingen
Tel: (49) (0)7432 2006 0, Fax: (49) (0)7432 2006 299
info@ulrich-alber.de 

European Distributor Organisation:
Invacare, Kleiststraße 49, D-32457 Porta Westfalica 
Tel: (49) (0)57 31 754 540, Fax: (49) (0)57 31 754 541
edo@invacare.com

España:
Invacare SA, c/Areny s/n, Polígon Industrial de Celrà, 
E-17460 Celrà (Girona)
Tel: (34) (0)972 49 32 00, Fax: (34) (0)972 49 32 20
contactsp@invacare.com 
 
France:
Invacare Poirier SAS, Route de St Roch, F-37230 
Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66, Fax: (33) (0)2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com 

Ireland:
Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business 
Campus, Seatown Road, Swords, County Dublin - 
Ireland
Tel: (353) 1 810 7084, Fax: (353) 1 810 7085
ireland@invacare.com

Italia:
Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62, I-36016 
Thiene (VI)
Tel: (39) 0445 38 00 59, Fax: (39) 0445 38 00 34
italia@invacare.com 

Nederland:
Invacare BV, Celsiusstraat 46, NL-6716 BZ Ede
Tel: (31) (0)318 695 757, Fax: (31) (0)318 695 758
nederland@invacare.com
csede@invacare.com

Norge:
Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230, 
Etterstad, N-0603 Oslo
Tel: (47) (0)22 57 95 00, Fax: (47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com 
island@invacare.com 

Österreich:
Mobitec Mobilitätshilfen GmbH, Herzog Odi-
lostrasse 101, A-5310 Mondsee
Tel: (43) 6232 5535 0, Fax: (43) 6232 5535 4
office@mobitec-austria.com, austria@invacare.
com

Portugal:
Invacare Lda, Rua Estrada Velha, 949, P-4465-784 
Leça do Balio
Tel: (351) (0)225 1059 46/47, Fax: (351) (0)225 
1057 39
portugal@invacare.com 

Sverige & Suomi:
Invacare AB, Fagerstagatan 9, S-163 91 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90, Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
finland@invacare.com 

Switzerland:
Mobitec Rehab AG, Benkenstrasse 260, CH-4108 
Witterswil
Tel: (41) (0)61 487 70 80, Fax:  (41) (0)61 487 70 81
office@mobitec-rehab.ch
switzerland@invacare.com

United Kingdom:
Invacare Limited, Pencoed Technology Park, Pen-
coed, Bridgend CF35 5HZ
Switchboard Tel: (44) (0)1656 776200, Fax: (44) 
(0)1656 776201
Customer services Tel: (44) (0)1656 776222, Fax: 
(44) (0)1656 776220
UK@invacare.com 
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