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$
Step Up

O 3 em 1: Deambulação,
Verticalização e Transferência!

Dolomite Step Up

O Dolomite Step up é um auxiliar
de mobilidade que permite
a reabilitação da marcha, a
verticalização (graças ao Kit
opcional Modular de verticalização)
e a realização de transferências.
O design inovador assegura
uma grande estabilidade e
adaptabilidade graças às múltiplas
regulações possíveis sem uso de
ferramentas (altura dos apoios de
braços, largura e inclinação dos
punhos, largura da base).

Reabilitação e autonomia
O deambulador Dolomite Step Up é uma ajuda de marcha que combina autonomia / verticalização e
deslocação. Graças à excelente área de suporte do apoio de braços, o utilizador pode caminhar com toda
a segurança sem riscos de queda em caso de colapso de algum dos membros inferiores. A base ajustável
facilita a aproximação do Step Up à cadeira de rodas para ajudar o utilizador a levantar-se. O paciente efetua
uma descarga parcial do peso corporal ao nível dos braços. O design do guiador e as múltiplas regulações
favorecem a antepulsão e o bom posicionamento dos braços.
Várias possibilidades de regulação
O Step Up foi concebido para adaptar-se a todo tipo de utilizadores:
• Vasta regulação da altura dos apoios de braços de 87 a 132 cm
• Regulação da largura dos apoios de braços : 13 cm de ajuste para se adaptar a todas as morfologias
• Regulação da inclinação dos punhos do guiador dependendo as diferentes patologias
• Base de regulação em largura
Kit Modular de Verticalização
O Step Up pode ser equipado de um kit modular de verticalização porque em certos casos a
verticalização é uma necessidade importante e diária. Este kit é composto de um suporte de joelhos em
espuma flexível, de um harnês e de uma base anti-derrapante.
O Step Up com este kit é ideal para efectuar fases de verticalização diárias e transferências sentadas da
cama para o w.c ou para uma cadeira. O utilizador, nestes casos, é sempre assistido pelo prestador de
cuidados.

Características e Opções

Desaperte o manípulo e ambos os apoios de
antebraços poderão ser ajustados em largura. Os
apoios de braços ficam sempre na posição ideal, 25º
em relação aos ombros.
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Opções - Rápidas e fáceis de montar

Apoios laterais

Cesto

Tabuleiro

Para favorecer o bom posicionamento dos braços e
assegurar um suporte braquial.
Código: 1531448

Código: 1531390

Código: 1531391

Sistema de travagem

Kit Modular de
Verticalização

Suporte de Soro

Suporte para garrafa de
oxigénio

Disponível com 1
punho para utilizadores
Código: 1531406
hemiplégicos ou 2 punhos
com travão de parque e
travão de puxar.
Travão Hémi Unilateral:
1531450 (esqº), 1539513
(dtº)
Travão bi lateral: 1537656

Código: 1531407

Para ajudar a verticalizar
e transferir pacientes
dependentes que não
possuem tónus muscular
nos membros inferiores.
Código: 1531449

Roda direccional
Para ajudar o utilizador a
orientar o STEP UP aquando
das deslocações.
Código: 1531408 (unidade)
Cintos de segurança incluídos no kit
modular de verticalização 1531449
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Dados Técnicos
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Largura entre
rodas

Regulação ao
altura

Largura total

Largura entre
apoios de braços

Largura total
apoio de braços

Profundidade
total

Peso total

kg
Step Up
Pneumático

Step Up
Pneumático

WIDTH BETWEEN OUTSIDE

580/670/760 mm 700/790/880 mm

870 - 1320 mm

Peso max.
utilizador

Diâmetro das
rodas

Altura da base

150 kg

125 mm

215 mm

340 - 470 mm

620 - 750 mm

810 mm

18 kg

Cor
RAL 1035

A cor do produto pode variar um pouco

Códigos
Com elevação pneumática
Com elev. pneum. e kit elev.AMV

1521678
1536604

Norma
Norma EN 11199-3
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Jazz II

Conciliar estilo e funcionalidade

O Dolomite Jazz II é um andarilho inovador e leve desenvolvido para
garantir excelente suporte e estabilidade durante a marcha. Tanto em
ambientes interiores como em ambientes exteriores, este andarilho oferece
várias vantagens que o tornam um dos melhores companheiros durante as
deslocações.

Características e Opções

Cesto e assento almofadado

Pisa pés/Trepa passeios

Tabuleiro

Encarte fácil

De série.Muito fácil de remover, o cesto
pode ser utilizado como cesto de
compras. O assento rígido é almofadado
para maior segurança e conforto.

De série.Ideal para
ultrapassar passeios ou
outros obstáculos. O pisa
pés pode ser utilizado do
lado direito ou esquerdo.

Opcional. É fácil de
colocação e remoção.
Garante o transporte
seguro de objetos.

Encartado, o Dolomite
Jazz II fica estreito, fácil
de alojar em qualquer
lugar na posição de pé.

Cesto Redondo

Tira de encosto

Suporte de bangala/canadiana

Opcional. Duas cores à escolha, cinza ou
vermelho. (a confirmar disponibilidade)

Opção sem acréscimo. Para maior
apoio e segurança quando sentado no
andarilho. Disponível, para maior conforto,
um reforço almofadado (opcional com
acréscimo).

Opcional. Assegura o transporte seguro
de uma bengala ou canadiana.

Absoluta perfeição

Elegância

O Dolomite Jazz II apresenta-se com um sistema de encarte
muito inovador, suave e prático. O design foi pensado para fácil
manuseamento, maior ergonomia e conforto. O andarilho Dolomite
Jazz II oferece um espaço amplo para caminhar livremente e uns
punhos anátomicos para aliviar pressões, reguláveis em altura, com
possibilidade de memorizar um tamanho pré- definido.

Design moderno, com a estrutura de cor antracite com
toques de cinza claro, o andarilho Dolomite
Jazz II é leve, discreto e elegante. Vai-se integrar
muito naturalmente nas atividades da vida diária.
Os cabos do sistema de travagem estão inseridos
nos tubos dos punhos para maior discrição e evitar
incómodos.

Dados Técnicos
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Largura total

WIDTH BETWEEN OUTSIDE

Profundidade
total

Jazz 610

595 mm

690 mm

Jazz 510

595 mm

690 mm

Peso max.
utilizador

Largura total
encartado

Largura entre
rodas

Altura total

Altura
assento/chão

510 mm

750 – 1000 mm

610 mm

510 mm

650 – 800 mm

510 mm

WIDTH BETWEEN WHEELS

Largura entre
punhos

Diâmetro das
rodas

Peso

450 mm

200 mm

7,8 kg

450 mm

200 mm

7,5 kg

WIDTH BETWEEN HANDLES

Cor da estrutura
Cinza antracite

Jazz 610 / 510

150 kg

215 mm

www.dolomitejazz.com
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Jazz I

Design ao serviço da marcha

O Dolomite Jazz I é um andarilho com estilo, elegância e muito
funcional. Está equipado com punhos ergonómicos, reguláveis
em altura, e os cabos do sistema de travagem não estão
visíveis.
Muito fácil de encartar

Fácil de usar

O encarte por cruzeta garante
rigidez e minimiza o espaço
que ocupa quando dobrado.
Segura-se na vertical quando está
dobrado e é muito leve (7,8kg).
O assento e o cesto em material
flexível podem permanecer
montados no andarilho aquando
do encarte.

A regulação em altura dos punhos
é bastante precisa graças às
indicações nos tubos. Fornecido
de série com trepa passeios
incorporado na roda. Disponível
numa altura de 60cm.
Encartado, o Dolomite Jazz
fica estreito, fácil de alojar em
qualquer lugar na posição de pé.

Características e opções

Cesto

Trepa-passeios

O cesto grande é resistente e
encarta com o resto da estrutura
do andarilho. Capacidade máxima
de carga: 5 kg.

Ponteira integrada que facilita a
passagem de obstáculos

Tira de Encosto (Opção sem
acréscimo)
Para maior segurança e conforto
do utilizador na posição sentada.

Dados técnicos
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da
Invacare Portugal.
Largura total

Profundidade
Total

Largura entre
rodas

Altura total

Altura
assento/chão

Largura punho a
punho

Diâmetro das
rodas

Peso

Jazz I 520

620 mm

680 mm

440 mm

670 - 810 mm

520 mm

420 mm

200 mm

7,2 kg

Jazz I 600

620 mm

680 mm

440 mm

750 – 970 mm

600 mm

420 mm

200 mm

7,7 kg

Peso máximo
utilizador

Largura total
encartado

Cor
Antracite

Jazz I 520 / 600

130 kg

290 mm
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Legacy

O original

Desenhado para os utilizadores que procuram um andarilho
fiável e de elevada qualidade. Um andarilho de segmento
superior, mais leve e muito funcional com uma performance no
exterior surpreendente!
O Dolomite Legacy oferece um espaço amplo para caminhar,
facilita a mobilidade em fase de reabilitação da marcha e ainda
para caminhadas mais longas.

Características e Opções

Assento e rodas
O assento rebatível, anti
deslizante e cómodo oferece um
apoio seguro para o utilizador.
As forquetas estreitas e
rodas giratórias facilitam o
manuseamento do andarilho e o
acesso a espaços mais estreitos.
Fornecido de série com cesto e
tabuleiro acrílico.

Dobrável
Basta agarrar na pega e elevar
o andarilho para ele se encartar.
Não podia ser mais fácil ! Evita
que o utilizador tenha que se
baixar para dobrar o andarilho e
perca o equilíbrio.

Peça de ajuda à
travagem

Suporte de Bengala
Cod. 12606

Para utilizadores
com pouca força nas
mãos.
Cod. 12651

Suporte de botija de
oxigénio
Para ser fixado no
centro do andarilho
para continuar
a permitir boa
manobrabilidade.
Cod. 12682-25

Redutor de
velocidade
Uma opção segura
para a reabilitação
prudente da marcha.
Cod. 13041-21

Tira de encosto

Trepa Passeios

Suporte cómodo
e seguro para
descansar. Monta-se
nos punhos.
Cod. 12510

Facilita a
ultrapassagem de
passeios ou outros
obstáculos.
Monta-se do lado
direito.
Cod. 12560-21

Dados Técnicos
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da
Invacare Portugal.

12050-37-24DA

Largura total

Profundidade
Total

600 mm

720 mm

Peso max.
utilizador

Largura entre
rodas

WIDTH BETWEEN WHEELS

455 mm

Altura total

Altura
assento/chão

Largura punho a
punho

Diâmetro das
rodas

Peso

835 - 920 mm

620 mm

420 mm

200 mm

7,6 kg

Cor
Azul Ral 5022

12050-37-24DA

125 kg
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Invacare Banjo 1452442
390 mm

Simplicidade e funcionalidade para mais
conforto

710 - 980 mm

O Invacare Banjo é muito simples de utilizar:
• Sistema de travagem simples, por cabos
• Equipado de travão de parque
• Sistema de encarte fácil de manipular
• Porta bengalas, cesto e tabuleiro de série

610 mm

Ø = 190 mm

690 mm

440 mm

É muito confortável e funcional :
• Grande espaço entre o chassis e
punhos para que o utilizador fique bem
posicionado.
• Possui punhos anatómicos que permitem
um bom apoio e fácil acessibilidade ao
travão.

660 mm

Invacare Delta P429/2 1515533

Andarilho Dobrável 3 rodas
•
•

810 - 940 mm

•
•
•

•
670 mm

600 mm

Andarilhos

Punhos ergonómicos reguláveis em altura
para melhor posicionamento
Sistema de encarte muito simples para
facilitar transporte e arrumação
Sistema de travagem por cabos
Equipado de travão stop e de parque
Pneus maciços para facilitar condução,
travagem simples e longa duração das
rodas
Cesto dianteiro com tabuleiro e bolsa
traseira fornecidos de série

Invacare Actio 2 1513721/1521861
410 mm

740 - 1000 mm

O Invacare Actio 2 é um andarilho simples,
bem proporcionado e elegante. O design
leve e compacto facilita o acesso a espaços
estreitos. Com o andarilho Actio 2, ideal
para um estilo de vida ativo, aprecie as suas
deslocações no interior, com toda a segurança.

550 mm

Conforto Extra
Aprecie o conforto do assento almofadado.
Design discreto
Ø = 110 mm

A estrutura estreita permite aceder a
espaços reduzidos. Encartado fica ainda mais
compacto para fácil arrumação.

380 mm
630 mm
530 mm

Actio 2 encartado

Características Técnicas
Banjo 1452442

Delta 1515533

Actio2

Diâmetro rodas dianteiras (mm)

190

190

100

Diâmetro rodas traseiras (mm)

190

190

Peso (kg)

9

6,5

5,6

Peso máx utilizador (kg)

130

135

100

Cor

Cinza

Bordeaux

Cinza

Garantia (anos)

2

2

2
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Invacare Brio 6291E-A & 6291E-JR
Estabilidade e simplicidade ao serviço da marcha

430 mm

Andadeira de alumínio anodisado

Ø = 28 mm

•
•
•
•
•

Simples de uso
Compacta
Sistema de encarte fácil
Regulação em altura de 770 a 950 mm
Leve

Conforto
•
•
•

Punhos em espuma macios e resistentes
Solidez e segurança garantidas graças aos reforços laterais
Possibilidade de ser equipada de acessórios

770 - 950 mm
(JR 64-82)

430 mm

600 mm

Acessórios para 629IE-A e 629IE-JR

270 mm

560 mm

6265E : Par de rodas com
6270E : Par de rodas
ponteira anti-derrapante
dianteiras fixas 75 mm.
incorporada para uma
travagem por apoio segura.

6015 : Muito prática
bolsa com faixas
aderentes macho/fêmea.

Características técnicas

Cor

Para mais informação pré-venda sobre este produto,
incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da
Invacare Portugal.
Largura entre punhos

430 mm

Largura entre ponteiras

600 mm

Profundidade Total

Aberta 430 mm,

Altura ajustável
Peso

Encartado 110 mm
770 à 950 mm (Std) /
640 à 820 mm (Jr)
3 kg (Std) / 2.5 kg (Jr)

Peso max utilizador

135 kg

Andadeiras

Alumínio

Código
Brio Versão standard
6291E-A
Brio Versão Junior
6291E-JR

Invacare P409 Asteria 1515569
430 mm

Andadeira de alumínio dobrável
770 mm 950 mm

•

Leve para facilitar as deslocações

•

Dobrável, ideal para transporte e arrumação
(120 mm de profundidade quando dobrado)

•

Regulável em altura de 770 a 950 mm

•

Punhos em espuma para melhor preensão

450 mm
550 mm

120 mm de profundidade
encartada

Características técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto,
incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da
Invacare Portugal.
Largura Total
Largura entre punhos
Largura entre ponteiras
Profundidade Total
Altura ajustável
Peso
Peso máx utilizador

Botão para encarte

Punhos em espuma para
melhor preensão e maior
conforto.

Cor
Alumínio

620 mm
430 mm
550 mm
Aberta 450 mm Encartada 120 mm
770 - 950 mm
2,8 kg
135 kg

Código
1515569
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Invacare Foria P421B

790 920
mm

Andadeira em alumínio de encartar, com dois
pontos de apoio. Ideal para passar mais facilmente
da posição sentada para a posição de pé e viceversa com máxima segurança.
•

Dispõe de dois punhos

•

Encartável

•

Regulável em altura

Ø = 28 mm

500 mm

620 mm

Características técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Largura entre punhos
Largura entre ponteiras
Profundidade Total
Altura ajustável
Peso
Peso máx utilizador

Cor
Alumínio

Código
P421B
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460 mm
620 mm
500 mm
790 - 920 mm
2,5 kg
120 kg

Invacare Aventia P402
Esta andadeira em alumínio tem a grande vantagem
de articular, acompanhando os passos do utilizador,
evita desta forma que seja necessário levantar a
andadeira e assegura permanentemente pontos
de apoio no chão o que oferece maior confiança e
segurança ao utilizador.

400 mm

780 905 mm

•

Andadeira articulada

•

Regulável em altura

•

Dobrável

Ø = 25 mm

440 mm
490 mm

Características técnicas

Cor
Alumínio

Para mais informação pré-venda sobre este produto,
incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da
Invacare Portugal.
Largura entre punhos

400 mm

Largura entre ponteiras
Profundidade Total
Altura ajustável
Peso
Peso max utilizador

490 mm
440 mm
780 - 905 mm
3 kg
100 kg

Código
P402

Invacare Escort P435B
É a mais leve das nossas andadeiras. As suas pernas
inclinadas dão-lhe grande estabilidade ideal para
avançar passo a passo. Pode contar com jogo
de rodízios dianteiros para caminhar sem ter de
levantar a andadeira.

480 mm

600 mm

770 - 850 mm

•

Punhos muito resistentes

•

Rodízios dianteiros como opção (O435CEB)

620 mm
Ø = 25 mm
400 mm

0435CEB
410 mm

Ø 114 mm

Características técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto,
incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da
Invacare Portugal.
Largura entre punhos

480 mm

Largura entre ponteiras
Profundidade Total
Altura ajustável
Peso
Peso máx utilizador

410 mm frente / 620 mm trás
400 mm
770 - 850 mm
1,8 kg
130 kg

Cor
Alumínio

Código
P435B
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Se tem necessidade de um ou dois auxiliares de marcha nas suas deslocações, a Invacare
propõe-lhe soluções diversificadas, sobre as quais poderá apoiar-se em todas as situações.

Correia 0310

Invacare Moviale P252, P253, P254, P255, P257, P270
Estas bengalas em madeira de faia ou carvalho, são esteticamente muito
elegantes. Estão revestidas com um verniz de poliuretano oferecendo uma
otíma resistência ao tempo.
•

6 modelos disponíveis

252

900 mm

254

253

900 mm

900 mm

255

1020 mm

270

257

975 mm

900 mm

Para melhor adaptabilidade apresentamos estes 3 modelos em
alumínio, reguláveis em altura.

Invacare Foldeo P260

Invacare Silencio P256

Regulável em altura e
dobrável, guarda-se e
transporta-se facilmente numa
bolsa transparente.
•

Encartável

•

Regulável em altura 830 a
940 mm

Regulável em altura, esta bengala
em alumínio é a mais silenciosa das
bengalas graças a uma anilha antiruído incorporada.
- Silenciosa
- Regulável em altura
790 - 1015 mm, Ø 19 mm,
Anilha anti ruido

Invacare Prompto P264A/P265A
Destro ou canhoto? Escolha a sua bengala. Muito
silenciosa.
Ø 19 mm

775 - 1010 mm

Bengalas

•

Punho anatómico, destro ou canhoto

•

Anel anti-ruído

Invacare Auxil P328, P328J
140 mm

O Tripé Auxil conta com uma base ampla que assegura
uma ajuda de marcha mais estável.

P328

Para adulto :

P328J

P328 (62.TRP.A)
700-920 mm

Para junior :
P328J (62.TRP.C)
Regulável em altura

520 - 675 mm
Ø 15 mm
165 mm
390 mm

300 mm

300 mm

O300 / 0310
Suporte de bengala
muito fácil de
adaptar à bengala

Características técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.

Peso (kg)
Peso max. utilizador (kg)
Garantia (anos)

Moviale

Foldeo

Silencio

0.28 a 0.3

0.355

0.32

Prompto

Auxil

100

100

100

100

P328: 100 / P328J: 75

2

2

2

2

2

P328: 0.9 / P328J: 0.8

253

Invacare Advantik
A mais astuciosa das canadianas oferece-lhe uma vasta gama de cores é confortável, com tubo de
alumínio anodizado, com ponteira antideslizante, punho ergonómico, braçadeira fixa.
• Versão de adulto: P2800 (Cinzenta), P2802 (Amarela), P2803 (Vermelha), P2804 (Bordeaux), P2805
(Azul).
• Versão de criança: P2831 (azul e vermelho) e P2832 (vermelho e amarelo)

Ø 22 mm

Ø 17 mm

740 980 mm

510 - 730 mm

Advantik P2800

Invacare P2832

Invacare P2831

Advantik Soft 1529865
A canadiana Advantik Soft é
equipada de um punho anatómico
muito mais macio. Ideal para
utilizadores com artrite ou que
procuram simplesmente maior
conforto.

Ø 22 mm

735 960 mm

Canadianas

Invacare Advantik P2805

850 - 1070 mm
Ø 22 mm

730 - 960 mm

Ø 17 mm

Invacare P227S

Advantik Tall

A mais simples.
A mais leve das
canadianas de
adulto

Canadiana
indicada para
utilizadores mais
altos.

1100 mm
(Uma única
altura - pode
ser cortada)
Ø 22 mm

Invacare Big 150
Canadiana reforçada
para utilizadores até
150 kg

Características técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Product

Code

Floor to handle

Handle to cuﬀ

Weight apacity

Weight/unit

Invacare Advantik P2800

P2800

740 - 980 mm

240 mm

130 kg

0.618 kg

Invacare Advantik P2802

P2802

740 - 980 mm

240 mm

130 kg

0.618 kg

Invacare Advantik P2803

P2803

740 - 980 mm

240 mm

130 kg

0.618 kg

Invacare Advantik P2804

P2804

740 - 980 mm

240 mm

130 kg

0.618 kg

Invacare Advantik P2805

P2805

740 - 980 mm

240 mm

130 kg

0.618 kg

Invacare Basik P227S

P227S

730 - 960 mm

240 mm

100 kg

0.515 kg

Invacare Advantik Soft Azul

1529865

735 - 960 mm

240 mm

130 kg

0.635 kg

Invacare Advantik Tall

0.635 kg

1529863

850 - 1070 mm

240 mm

130 kg

Invacare Advantik Criança

P2831

510 - 730 mm

175-225 mm

100 kg

0.4 kg

Invacare Advantik Criança

P2832

510 - 730 mm

175-225 mm

100 kg

0.4 kg

1529868

1100 mm (para cortar)

240-265 mm

150 kg

0.75 kg

Invacare Big 150

255

