
A estabilidade juntou-se ao estilo e nasceu a 

Action4
NG Nova Geração ! 

Uma cadeira confortável, dobrável e leve, a Invacare Action4
NG é ideal 

para o uso diário contínuo. Uma característica fundamental desta ino-
vadora Nova Geração Invacare é 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 confi-
guração da cadeira por forma a aproveitar ao máximo da possibilidade 
de personalização conforme a necessidade ou vontade. 
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Compatibilidade com outras cadeiras 

Invacare

Quase todos os componentes do chassi 
da Action4

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. 

A escolha clínica  

Mesmo a configuração standard da 
Action4

NG responde a variadas necessi-
dades, podendo ser ajustados o encosto, 
apoios de pés e braços. Desde a  
Action4

NG versão transito para uma uti-
lização pelo acompanhante, passando 
pela versão auto propulsável até à versão 
Action4

NG Heavy, para utilizadores com 
peso até 160 kg, a Action4

NG oferece total 
flexibilidade numa cadeira só para servir 
quase todos os tipos de utilizadores.

Baixo peso = Fácil transporte 

Removendo as rodas traseiras e encar-
tando o chassi, a Action4

NG é facil-
mente colocada na parte de trás do 
banco ou na mala do carro. Sem rodas 

traseiras, a Action4
NG pesa apenas  

8,3 kg. A simplicidade com que se mani-
pula e encarta faz com que se transporte 
com uma grande facilidade. 

Esticador de encosto para a 

aumentar a estabilidade da 

tela de encosto 

Com encosto regulável en 
tensão um esticador é indicado 
para maior estabilidade. 

Opções

Profundidade de assento 

regulável

Suporte de soroEstofo regulável em tensão 

Proporciona maior conforto e um 
apoio adequado da coluna. 
Uso do esticador aconselhado.
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Tela de encosto bi-material

Agora de série, a tela bi-material 
oferece maior conforto gracas 
ao tecido respirável e possibilita 
a arrumação e transporte de 
bens pessoais na bolsa traseira 
existente.

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). 

Opções

Opções variadas de apoios de 

cabeça 

(Apoio de cabeça/pescoço, apoio 
de cabeça com abas, apoio de 
cabeça e maçãs do rosto). 

Sistema de alavanca 

unilateral para hemiplégia

Disponível em alturas de assento 
510, 485 e 460 mm.

Rodas anti-volteio

Para uma maior segurança em 
subidas, pisos desnivelados e 
utilizadores amputados.

Travões de punhos

Indicados para acompanhantes. 
Para auxiliar a travagem ou 
redução de velocidade.

Versão Heavy Duty 160 kg

Uma ampla escolha de tamanhos de assento (505, 555 & 605 mm), 
chassis reforçado e uma maior capacidade de peso (até 160 kg).

Invacare Action4
 NG Dual HR

Versão hemiplegica com aro duplo (reversível), roda de extracção 
rápida. Duas posições possíveis para o aro interior. Largura total = 
largura de assento + 190 mm.
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400 / 450 /  
500 mm

400 / 450 /  
500 mm

360 / 385 / 410 / 435 / 
460 / 485 / 510 mm 

460 / 485 / 510 mm

350 - 510 mm 

350 - 510 mm

200 - 280 / 240 /  
170 - 300 / 210 - 350 mm

200 - 280 / 240 /  
170 - 300 / 210 - 350 mm

200 - 400 / 330 - 460 / 
440 - 510 mm

200 - 400 / 330 - 460 / 
440 - 510 mm

Largura assento  
+ 190 mm

Largura assento  
+ 160 mm

810 - 1040 mm

910 - 1040 mm

995 - 1170 mm 

950 - 1050 mm

305 mm 

265 mm

15,2 kg

14,5 kg

125 / 160 kg*

125 / 160 kg*

0° / 3° / 6° 

0° / 3° / 6°

7° / 0° - 30° /  
–6° - 24°

7° / 0° - 30° /  
–6° - 24°

8,3 kg

11,7 kg

380 / 405 / 430 / 455 /  
480 / 505 / 555 / 605 mm

380 / 405 / 430 / 455 /  
480 / 505 / 555 / 605 mm

850 - 1025 mm

805 - 905 mm

850 mm

850 mm

18°

18°

Dados técnicos

Cores do chassis

Cinza Xisto Azul Oceano  

Vermelho

Estofos

Nylon pretoAntracite

Branco 
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Auto propulsão 

Transito

Auto propulsão 

Transito

Auto propulsão

Transito

 *  Versão Heavy Duty

80° / 0° - 80° 

80° / 0° - 80°

Auto propulsão

Transito
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