
O ajuste perfeito ao seu 
estilo de vida

Invacare®   Action® 5
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Invacare Action® 5

A cadeira Invacare Action5 foi concebida 
para utilizadores ativos que procuram 
uma cadeira de preço acessível, com boa 
performance na condução e facilmente 
encartável, facilitando o manuseamento, 
armazenamento e transporte. Com duas 
patentes registadas e uma construção 
ultraleve, é uma cadeira de confiança. As 
características incluem:

• Mecanismo de encarte único
• Estabilidade de uma cadeira rígida
• Ajustabilidade simples e rápida
• Inúmeras opções de configuração

Mecanismo de encarte único

• O design inovador da cadeira reduz o tamanho 
do chassi e permite ao encosto rebater sobre o 
assento tornando-a compacta.

• Não requer manuseamento adicional para 
ser encartada, podendo ser armazenada e 
transportada sem esforço.

Estabilidade de uma cadeira rígida

• O sistema de encarte horizontal em H, 
patenteado, proporciona um nível de 
estabilidade superior ao das outras cadeiras 
encartáveis no mercado.

• A função de autobloqueio garante a segurança 
na posição de sentado e permite que a cadeira 
possa ser impulsionada quase sem esforço, 
melhorando a performance na condução.

Ajuste a cadeira com o utilizador sentado

• A nossa tecnologia única, patenteada, permite 
ajustar o ângulo do encosto enquanto o 
utilizador permanece na cadeira.

• A ajustabilidade simplificada facilita e agiliza 
ajustes e inclusão de acessórios, garantindo a 
personalização perfeita para cada utilizador.

• A escala incorporada permite uma regulação 
mais precisa do ângulo do encosto.
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Invacare Action® 5

Personalize

• Liberdade para o utilizador ajustar 
o design à sua personalidade, 
podendo escolher entre uma 
variedade de cores.

• A Action5 pode ser configurada 
mediante as necessidades 
específicas do utilizador, que pode 
desde logo optar por um look 
mais ativo com o chassi fixo, ou 
pela versão com apoios de pernas 
rebatíveis, que facilita ainda mais 
o encarte e o transporte.

• Nas duas páginas seguintes 
detalhamos o leque de opções 
disponíveis para a Action5 

• A Action5 é também compatível 
com outros produtos Invacare, 
incluindo os produtos Alber.

Uma cadeira premiada

• Desde já uma cadeira vencedora, 
a Invacare Action5 recebeu um 
prémio Red Dot na categoria de 
Design de Produto.

• O Prémio Red Dot é não só a 
maior competição de produtos 
do mundo, mas também uma das 
mais prestigiadas distinções na 
área do design.
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Configurações

Opções de Apoios de Pernas

Acessórios

Assento ajustável em 
tensão e profundidade

Ajustes realizados 
através de tiras de velcro 
de fácil utilização.

Centro de gravidade

São possíveis ajustes do centro de 
gravidade até 100mm, através de 
incrementos de 25mm que podem ser 
aperfeiçoados até 12mm.

Ângulo de rodas / Camber

Ajustes standard de 0-2°; disponível 
com a opção de 3° e 4°, se solicitado.

Apoios de pernas 
rebatíveis

Permitem que os apoios 
de pernas rebatam 
para o exterior ou para 
debaixo do assento.

Chassis frontal fixo

O chassis frontal fixo a 80° está 
disponível para utilizadores mais 
independentes.

Diferentes opções de apoios de 
pernas

Escolha entre apoios de pernas a 70°, 
80° ou 90°, apoios elevatórios ou para 
amputados.

Capa para encosto

Inclui bolsa traseira 
e faixa refletora para 
melhor visibilidade.

Rodas anti-volteio ativas

Podem ser acionadas pelo utilizador 
ou pelo cuidador.

Rodas dianteiras

Uma variedade de rodas, entre 4’’ e 7’’, 
incluindo a elegante opção softroll em 
alumínio.
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Características

Novo apoio de braços rebatível e removível

Protector de roupa com rebordo

Elegantes e leves, permitindo reduzir 
ao mínimo o peso total da cadeira.

Apoio de braços standard ajustável 
em altura

Ajustável também em profundidade, 
deslizando na calha do assento.

Apoio de braços para 
Hemiplégico

Este apoio opcional 
proporciona conforto 
adicional ao utilizador, 
permitindo ajustes de 
altura, profundidade e 
ângulo.

Novo apoio de braços rebatível e removível

Acessível ao utilizador, removível para facilitar transferências.

Ajuste de altura

Pressione o botão e facilmente efetue 
os ajustes necessários.

Alavanca de 
desbloqueio

Mesmo com mobilidade 
manual reduzida, o apoio 
de braços pode ser 
facilmente destravado e 
removido para trás.

Posição rebatida

O parafuso de ajuste do apoio de 
braço permite que o mesmo fique 
na área de fácil de acesso, quando 
rebatido.

A posição da almofada de apoio de 
braços pode ser revertida facilmente, 
permitindo um braço de cadeira longo 
ou curto.
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Caracterísicas Técnicas

Cores do Chassis
Amarelo 
intenso

Laranja 
vibrante

Púrpura 
hipnótico Cinza pérola Preto mateBranco Pérola Verde elétricoVermelho 

escuro Azul pop Preto 
antracite

Estofos

Invacare  
Action 5

305 / 330 / 355 / 
380 / 405 / 430 / 
455 / 480 / 505 / 

530 mm

350 / 375 / 400 
/ 425 / 450 / 

475 /  
500 mm

0 - 9 ° Frontal 360-535 mm 
em incrementos de 

25 mm 
Traseira 360-510 mm 
em incrementos de 

25 mm

Fixo a 90°
Ou ajustáve a 

90°,  
-15° à +15°

Fixo a 300 / 325 /  
350 / 400 / 425 /  

450 / 475 / 500 mm 
Ajustável a  

360 - 400 mm e  
410 - 490 mm

Chassi fixo 80°
Ap. pernas rebat 
70° / 80° / 90°

Apoio de pernas 
elevatório 0-80°

Chassi ap. pernas 
rebat.: 200-510 

mm 
Chassi front. fixo: 

300-530 mm

186-227 mm 
186-266 mm 
205-280 mm

Largura assento 
+160 mm a 
+250 mm

320 -380 mm 845 -1205 mm 670 -860 mm 701 -1108 mm

7° 1050 - 1380 mm 100 & 130 kg A partir de  
12,3 kg

A partir de  
8,3 kg

Ângulo do  
chassis dianteiro

RaioMax. inclinação

Este produto foi testado e medido de acordo com a EN 12183:2014. As dimensões podem apresentar variações de 15mm/2°. 
Adicionalmente, as nossa cadeiras de rodas obedecem aos standards da ISO 7176:2008 e ISO 10542, possuindo ainda características 
que proporcionam níveis superiores de segurança em viagens em veículos motorizados. Não obstante, os utilizadores de cadeiras 
de rodas devem ser transferidos para os assentos do veículo e usar os respectivos sistemas de retenção sempre que tal seja possível. 
Para mais informações acerca desta cadeira, consulte a página www.invacare.eu.com. Para informações acerca do tipo de utilizador, 
utilização pretendida, ajustes e transporte, por favor consulte o guia do utilizador.

Invacare  
Action 5

Invacare  
Action 5

Cor de Detalhes

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 apoio 
de braços

Comprimento dos 
apoios de pernas

Ângulo do 
assento

Ângulo do 
encosto

Altura total

Comprimento 
total incluindo o 
apoio de pernas

Comprimento 
total sem o 

apoio de pernasLargura total
Largura total 

encartada

Altura do 
encosto

Peso total
Peso max. 
utilizador

Peso da parte 
mais pesada

Podem existir ligeiras diferenças em relação às cores apresentadas

Prata Azul

-

PúrpuraNylon preto
Malha cinza


