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Invacare SB 910

A cama Invacare SB 910, totalmente lavável para evitar 
contaminações, reúne as vantagens mais procuradas 
para o apoio e conforto das pessoas acamadas, e ainda 
características ergonómicas que permitem uma assistência 
facilitada por parte dos prestadores de cuidados.

A SB 910 oferece funções inovadoras como por exemplo 
a função sincronizada ativada pelo "botão verde" do 
comando, que permite ativar em simultâneo o encosto e 
articulação dos joelhos reduzindo desta forma forças de 
pressão e efeitos de fricção.

Características e Opções

Comando para o utilizador

Comando com função 
de "botão verde“ para 
ativar movimentos em 
simultâneo por forma a 
conseguir uma posição 
sentada confortável.

Comando para o cuidador

Permite as mesmas funções que o 
comando standard, permite bloquear 
algumas funções, ativar a função de 
trendelenburg e Anti-trendelenburg.

Proteções laterais.

Pensada para todas as necessidades individuais

A cama Invacare SB 910 foi desenvolvida em estreita colaboração 
com as autoridades sanitárias dinamarquesas, atendendo às 
necessidades dos hospitais modernos. A altura variável desde o 
estrado até ao chão foi aumentada comparativamente a outros 
modelos. Tem uma regulação máxima de 83 cm e miníma de 38 
cm, para garantir transferências seguras do utilizador.

Indepêndencia e elevado conforto para o utilizador

O estrado de 5 secções com inclinação de encosto e função de 
"botão verde" permite ao utilizador ativar as funções do estrado 
para conseguir uma posição de máximo conforto sem necessitar de 
assistência por parte dos cuidadores.
A ativação da articulação do estrado através do botão verde 
minimiza as forças de deslizamento e fricção. Aproveitando a função 
de anti-trendelenburg integrada também no botão verde, o utilizador 
irá ficar melhor posicionado ainda e sentirá maior conforto.

Flexibilidade e segurança

Com a SB 910 não faltará segurança nem confiança, pois estas duas características foram estudadas com 
prioridade aquando do desenvolvimento. A SB 910 é disponibilizada com guardas laterais, um comando à 
distância inovador que permite uma assistência ao utilizador mais personalizada e segura. Algumas funções 
da cama poderão ser bloqueadas para maior segurança. A cama SB 910 é totalmente soldada, poderá ser 
higienizada manualmente ou na autoclave para responder da melhor forma aos procedimentos de limpeza e 
de descontaminação.

Proteções de 
cantos.
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Características e Opções

A segurança da cama SB 910 está  comprovada - 
estabilidade e durabilidade asseguram um tempo de 
vida longo e isento de problemas.

Suporte de soro

Poderá ser colocado 
no orificio que também 
serve para alojamento 
do pendural ou fixo ao 
estrado da cama.

Cabeceiras

As cabeceiras podem ser 
removidas rapidamente 
para facilitar o trabalho 
dos cuidadores, 
principalmente em caso 
de paragem cardíaca.

Apoio de cabeça

O encosto incorpora, 
de série, um apoio de 
cabeça que aumenta o 
conforto do utilizador.

Tabuleiro rebatível

Muito prático para 
colocação de objetos ou 
documentação.

Cesto de arrumação adaptável à base do estrado da 
cama. Ideal apra guardar bens pessoas.

Extensão de guardas em altura

Rebatível. Útil para aumentar a distância entre o 
colchão e as guardas laterais quando o colchão tem 
altura de 19 a 30 cm.

Extensão de estrado incorporada

Permite aumentar o comprimento do estrado em 20 
cm.

Pendural

A pega pode ser 
ajustada em altura e em 
profundidade.



Características técnicas

SB 910

Medidas Interiores/ 
Exteriores

Medidas 
Interiores/Exteriores

Regulação em 
altura Estrado

Ângulo do  
encosto

Elevação das 
pernas

800/940 mm 
850/990 mm

2000/2160 mm 
2050/2210 mm

380 - 830 mm 
Altura total : 

1590 - 2040 mm

835 - 280 - 335 - 
560 / 610 mm

0 - 74° 0 - 33°

0 - 22°SB 910

Elevação dos 
pés

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

Altura desde a 
base até ao chão

170 mm

28°

Inclinação  
negativa abaixo 

do estrado

135 kg

Peso total

SWL 300 kg 
200 kg

Peso max 
utilizador

14° / 8°

Trendelenburg 1/ 
Anti-Trendelenburg 1

1. A opção de anti-tredenlenburg só pode ser ativada sob supervisão médica

NB/  A cama não pode ser utilizada por utilizadores com idade igual ou inferior a 12 anos ou 
por utilizadores com estatura equivalente a pessoas com idade igual ou inferior a 12 anos.

Em conformidade com a norma de segurança 60601-2-52
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Estrutura da cama e Cabeceiras 

Branco Azul



Bem-estar e Inovação

SB® 755
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Encosto com sistema 
de translação para 
evitar efeitos de 
fricção.

Características e Opções

Cabeceira Victoria 
com parte interior 
amovível para facilitar 
os cuidados ao nível 
dos pés ou da cabeça.

Cores do estrado e madeiras

O desenho original da cama 
Invacare SB 755 oferece 
um verdadeiro conforto ao 
utilizador e à pessoa que o 
auxilia, seja no domicílio ou em 
meio institucional. Graças a 
uma construção inovadora da 
secção das pernas que regula 
para uma posição inferior ao 
plano horizontal do estrado, 
o utilizador poderá passar 
rapidamente da posição deitada 
para uma posição sentada 
otimizada.

Pendural

A pega é ajustável 
em altura e em 
profundidade.

Dimensões do 
estrado definidos 
após estudos 
antropométricos para 
melhorar o conforto 
na posição deitada.

Extensão do estrado

100 mm do lado da 
cabeça + lado do pés 
para se adaptar da 
melhor forma a vários 
tipo de estaturas.

Características técnicas

SB 755

Medidas Interiores/ 
Exteriores

Medidas 
Interiores/Exteriores

Regulação em 
altura Estrado

Altura desde a 
base até ao chão

Ângulo do  
encosto

Elevação das 
pernas

900 mm / 
1010 mm

2000 mm / 
XXXX mm 1 

350-820 mm

Altura total 
1600-2070 mm

800 - 260 -  
260 - 680 mm

170 mm 0 - 73° 0 - 28°

Inclinação  
negativa abaixo 

do estrado

0° - 16°

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

SB 755

Elevação 
dos pés

Inclinação  
dos pés

Peso max 
utilizador

Parte mais 
pesada 

0° - 18° 25º / 14º 200 kg 
SWL : 235 kg

25 kg

Alumínio

Conforto único! 

A cama Invacare SB 755 permite ao utilizador ficar, 
embora esteja acamado, numa posição chamada de 
«cadeirão»: a conceção da regulação das pernas elétrica 
que desce abaixo da posição horizontal do estrado, 
combinado com inclinação de encosto com translação 
incorporada, assegura que o utilizador fique numa posição 
confortável única, uma posição sentada na cama sem 
transferência e descarga das pressões.

Faia Cerejeira

Características e Opções avançadas 

A cama SB 755 foi projetada com um design original 
combinando o alumínio e a madeira. Uma gama de 
cabeceiras está disponível nas cores Faia ou Cerejeira. 
Está disponível uma opção de bateria em caso de corte de 
corrente.

Normas

NF EN 1970/AI – testada pelo 
TUV / NF EN 14971

EN NF 60601-2-52

Garantia

2 anos 
contra defeitos de fábrico

1. Variam consoante o tipo de cabeceiras

A cama não deve ser utilizada por pacientes 
com idade inferior a 12 anos ou com tamanho 
equivalente ou inferior à de uma pessoa de 
menos de 12 anos.



Mais espaçosa...

SB® 755 120
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Características e Opções

Encosto com translação 

Funcionalidade, conforto 
aquando da mudança de 
posição do tronco, minimizando 
os efeitos de fricção e corte.

Cores do estrado e madeiras

A fiável cama SB755, também é disponibilizada na largura 120 cm oferecendo mais conforto e 
espaço para que as pessoas de maiores dimensões (até 200 kg), estejam à vontade para mudar 
de posição na cama sem riscos de queda. A cama Invacare SB755 120 é concebida com um 
encosto com sistema de translação para maior conforto e prevenção de úlceras por pressão. As 
funções do estrado permitem uma posição de “cadeirão”, ideal para aliviar efeitos de fricção e 
corte. A cama Invacare SB 755 120 com design contemporâneo adapta-se harmoniosamente a 
todos os tipos de ambientes interiores quer no domicílio quer em instituições. As superfícies lisas 
permitem uma fácil limpeza e facilitam as desinfeções. 

Dimensões do estrado definidos após 
estudos antropométricos para melhorar 
o conforto na posição deitada.

Características técnicas

SB 755

Medidas Interiores/ 
Exteriores

Medidas 
Interiores/Exteriores

Regulação em 
altura Estrado

Altura desde a 
base até ao chão

Ângulo do  
encosto

Elevação das 
pernas

1200 mm / 
1300 mm

2000 mm / 
2130 mm

350-820 mm

Altura total 
1600-2070 mm

810 - 250 -  
270 - 670 mm

170 mm 0 - 73° 0 - 28°

Inclinação  
negativa abaixo 

do estrado

0° - 16°

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

SB 755

Elevação 
dos pés

Inclinação  
dos pés

Peso max 
utilizador

0° - 18° 25º / 14º 200 kg 
SWL : 235 kg

Extensão do estrado

100 mm do lado da cabeça + 
lado do pés para se adaptar da 
melhor forma a vários tipo de 
estaturas (versão 4 funções elétricas)

Desmontável e transportável

A estrutura da cama foi concebida para facilitar 
o transporte e a arrumação pelo facto de ser 
fácil de desmontar e montar. As guardas laterais 
Verso II ou Britt V da cama Invacare SB755 120 
estão em conformidade com a norma 60601-2-
52. Travões independentes, rodas de 100 mm.

Confortável: para os utilizadores e para os cuidadores

A cama Invacare SB755 120 foi concebida para limitar os 
efeitos de fricção e cisalhamento graças a uma posição 
sentada / deitada por inclinação com translação do encosto. 
Sempre em busca de novas funcionalidades, propomos, 
em opção, na versão 4 funções uma extensão de estrado 
de 100 mm do lado da cabeça e dos pés com objetivo de 
corresponder às necessidades das pessoas de estatura 
grande.

Até 200 Kg (Produto indicado 
para pessoas obesas)

A cama não deve ser utilizada por pacientes 
com idade inferior a 12 anos ou com tamanho 
equivalente ou inferior à de uma pessoa de 
menos de 12 anos.

Alumínio  
(RAL0154)

Faia Cerejeira

Normas

60601-2-52 
(Cama e guardas laterais)

Garantia

2 anos 
(Conforme condições habituais)



Projetada para oferecer conforto

Alegio™
NG
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Invacare Alegio™NG

Com um design discreto e moderno em faia natural ou 
cerejeira, a cama Invacare AlegioNG enquadra-se em 
qualquer ambiente domiciliário ou institucional. Estão 
disponíveis várias opções de cabeceiras e guardas laterais 
que respondem a variadas necessidades e/ou gostos. Uma 
das características de destaque da AlegioNG é a elevação 
em altura do estrado de 28 a 80 cm. A posição mais baixa 
permite a utilizadores mais baixos ou com menos equilíbrio 
levantarem-se, ou deitarem-se com mais facilidade e 
confiança. A altura máxima de 80 cm, garante condições de 
trabalho saudáveis para os cuidadores.

Características e Opções

Guardas laterais Verso II

Modernas e rebatíveis.

Guardas de madeira 
Britt V

Disponíveis em faia ou 
cerejeira.

Guardas laterais Lisa

Tom de cerejeira. 
Compatíveis com as 
cabeceiras Camila.

Extensão do estrado

Permite a extensão do 
estrado em 15 cm.

Estrado ergonómico e com várias funções

A cama Alegio
NG
 foi desenvolvida em  conformidade com as 

recomendações de profissionais especializados em medições 
antropométricas e mapas de pressão para a redução de efeitos 
de fricção e cisalhamento assim como para aumentar o conforto 
do utilizador. Várias opções de articulação do estrado estão 
disponíveis. Poderá escolher entre um estrado com uma única 
função elétrica ou poderá ser fornecida com 2 motores. O estrado 
com 2 motores permite que seja acionada a função de elevação 
de encosto independentemente da dobra dos joelhos. Este tipo 
de estrado com 2 funções eléctricas poderá ser fornecido com 
elevação dos pés manual (através de cremalheira) ou elevação 
dos pés sincronizada eletricamente com a função de dobra dos 
joelhos.

Altura do estrado regulável de 28 a 80 cm 

Permite a utilizadores mais baixos ou com menos equilíbrio 
levantarem-se, ou deitarem-se com mais facilidade e confiança. 
A altura máxima de 80 cm, garante condições de trabalho 
saudáveis para os cuidadores.

Facilidade de manuseamento

Um carrinho de transporte (trolley) 
muito fácil de montar e desmontar 
está disponível de série para alguns 
modelos de cama Alegio

NG
. Outro kit 

de transporte para facilitar transporte 
da cama Alegio

NG
 totalmente montada 

também está disponível. A cama 
Invacare Alegio

NG
 é muito fácil de 

montar graças ao facto de não serem 
necessárias ferramentas (a não ser 
para montar alguns modelos de 
cabeceiras). Todas as guardas laterais 
respondem à norma de segurança IEC 
60601-2-52.
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Características e Opções

Cabeceiras Emma

Aqui ilustradas na 
cor Faia. Também 
disponíveis em cerejeira.

Cabeceiras Vibeke

Fáceis de retirar. 
Compatíveis com 
guardas laterais de 
metal.

Cabeceiras Susanne

Disponíveis em Faia, 
cerejeira ou misto.

Cabeceiras Sabrine

As cabeceiras Sabrine 
que só são compatíveis 
com guardas laterais 
Verso equipam a versão 
Alegio

NG
 BOX. 

Sistema central de 
travagem

Trave de forma segura 
todos os rodízios 
acionando uma só 
alavanca com o pé.

Mecanismo de Auto Contour™

A dobra dos joelhos está sincronizada com o 
encosto para aumentar o conforto do utilizador 
quando semi deitado ou sentado. Reduz efeitos de 
fricção e cisalhamento. 

Cama com 3 funções eléctricas (3 motores)

O encosto e a dobra dos joelhos poderão ser ativados 
individualmente (elevação dos pés manual com 
cremalheira (rastofix) ou estes dois movimentos 
poderão ser sincronizados, dependendo das 
necessidades do utilizador (ver ilustração abaixo da 
elevação dos pés sincronizada). A terceira função 
elétrica diz respeito à regulação do estrado em altura.

Alegio
NG
 ilustrada com cabeceiras Susanne Faia / 

Cerejeira e guardas laterais Britt V.
O movimento sincronizado da secção inferior do 
estrado ativa ao mesmo tempo a dobra dos joelhos 
e a elevação dos pés do utilizador.

Extração rápida

Para fácil montagem 
e desmontagem do 
estrado.

Cabeceiras Camila

Tom de cerejeira. 
Montadas ao estrado 
da cama com fixações 
aparafusadas. São 
compatíveis com as 
guardas laterais Lisa.

Peças de união 
do estrado muito 
resistentes

Para aumentar a 
estabilidade da cama.

ut ador
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Cor de chassi e tom de madeira

Características e Opções

Kit transporte

Desenvolvido para 
armazenar e transportar 
a cama montada.

Pendural

A pega é ajustável 
em altura e em 
profundidade.

Comandos

Muito intuitivos e fáceis 
de utilizar.

Características técnicas

Invacare 
AlegioNG

Medidas Interiores 1/ 
Exteriores 1

Medidas 
Interiores/Exteriores

Regulação em 
altura 2 Estrado

Ângulo do  
encosto

Elevação das 
pernas

900 mm / 
900 mm

2090 mm 
2110 mm

280 mm /  
800 mm

800 - 230 - 
300 - 670 mm

0 - 70° 0 - 33° 3 0 - 18°

Invacare 
AlegioNG

Elevação dos 
pés

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

78 kg 4

Peso total

SWL 170 kg 
135 kg

Peso max 
utilizador

35 kg

Parte mais 
pesada 

1. Sem guardas laterais

2. Com rodízios 100 mm

3. Com motor na secção das pernas

4. Com cabeceiras e sem guardas laterais

5. Variam consoante o tipo de cabeceiras

NB/  A cama não pode ser utilizada por utilizadores com 
idade igual ou inferior a 12 anos ou por utilizadores 
com estatura equivalente a pessoas com idade igual ou 
inferior a 12 anos.

Cinza claro Faia Cerejeira



Ergonómica e completa

Família Medley® Ergo
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Invacare Família Medley® Ergo

A gama de camas Medley Ergo da Invacare, com função 
de tredelenburg e anti-trendelenburg de série, oferece 
excelente relação preço, funcionalidade e qualidade. O 
comprimento das secções de estrado aumenta o conforto 
dos utilizadores quando estão nas posições semi-deitada 
e / ou sentada. O comprimento otimizado do estrado 
também foi estudado por forma a reduzir os efeitos de 
corte e fricção aquando da articulação do estrado e previne 
o deslize do utilizador na cama. A cama Invacare Medley 
Ergo Low oferece as mesmas vantagens da Medley Ergo, 
mas apresenta níveis de altura de estrado/chão extra-
baixos, maximizando assim a segurança de utilizadores 
suscetíveis de cair da cama.

Características e Opções

Guardas com facilidade de fixação

Guardas laterais de madeira. 
Facilidade de montagem, sem 
utilização de ferramentas. Ainda 
disponível com extensão.

Guardas com facilidade de fixação

Guardas laterais de metal. Fáceis de 
montar, sem utilização de ferramentas. 
Disponíveis também com extensão. 

Pendural

De série. Leve e muito 
facilmente regulável.

Redução dos efeitos de corte e fricção  

As diferentes secções do estrado possuem dimensões ideais 
definidas em conformidade com estatísticas antropométricas e 
estudos elaborados com mapas de pressão. É garantido : 
• Maior conforto na posição sentada
• Redução de efeito de corte e fricção, minimizando 

aparecimento de úlceras.
• Risco minimizado de deslizar para baixo aquando da 

articulação do estrado 
• Melhor posicionamento para pacientes de estatura mais baixa 

e  instáveis 

Poupança de tempo e de dinheiro 

A Família Invacare Medley Ergo foi 
especialmente projetada para facilitar o 
transporte em casa do utilizador, lares, ou 
instituições. Como opção, a cama pode 
ser equipada de um kit de transporte 
especial por forma a encartar o estrado, 
transportá-lo, ou arrumá-lo. Além disso, 
a montagem pode ser realizada sem a 
utilização de ferramentas ou técnicos 
especializados, economizando tempo, 
dinheiro e esforço.

A altura do estrado ao chão e outras medidas já não são um 
problema

O design flexível da Família Medley Ergo permite que a cama seja 
montada a uma altura extra baixa ou mais elevada, dependendo da 
necessidade e preferência, oferecendo um leque variado de níveis 
de trabalho para o cuidador e níveis de altura para a transferência 
do utilizador. Isto é possível graças à característica única existente 
nestas camas que permite que o estrado seja fixo às cabeceiras 
aquando da montagem a um nível inferior ou superior. De salientar 
ainda que todas as guardas laterais cumprem com as medidas de 
segurança dos standards da norma IEC 60601-2-52 para garantir 
segurança do utilizador na cama.

Invacare Medley Ergo Select  
com Anti - trendelenburg
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Opções e Características

Design acolhedor 

A Medley Ergo pode ser facilmente 
transformada numa Medley Ergo 
Select.

Extensão em altura

A altura das guardas laterais pode ser 
aumentada em 150 mm.

Dimensões do estrado otimizadas

Em conformidade com as 
recomendações de profissionais 
especializados em medições 
antropométricas e mapas de pressão 
para a redução de efeitos de fricção 
e cisalhamento assim como para 
aumentar o conforto do utilizador.

Transporte e Arrumação

As camas Medley Ergo 
são mais fáceis de 
arrumar e transportar 
quando são fornecidas 
com kit de transporte.

4 níveis de altura estrado/chão 
disponíveis dependendo do modelo

Medley Ergo 
Posição mais abaixo 33 - 73 cm
Posição mais acima 40 - 80 cm
Medley Ergo Low
Posição mais abaixo 21 - 61 cm
Posição mais acima 28 - 68 cm

Medley Ergo Low

A possibilidade de posicionar o estrado a um nível inferior significa 
um aumento de segurança para os utilizadores e uma verdadeira 
paz de espírito na hora de dormir. Quando necessário, os cuidadores 
podem elevar a cama para uma posição mais subida.
A Medley Ergo Low facilita a entrada e saída da cama dos 
utilizadores proporcionando ainda maior autonomia.
A Medley Ergo Low oferece uma possibilidade de ajustar a cama em 
várias alturas de 22 a 62 cm e de 29 a 69 cm.

Design acolhedor

A Medley Ergo Select oferece um design mais discreto, mais 
apropriado para ambientes domiciliários graças aos painéis de 
madeira fornecidos para cobrir os atuadores em ambas as cabeceiras 
da cama. Estes painéis são de muito fácil colocação e remoção, 
poderão ser solicitados posteriormente para serem adaptados 
às camas Medley Ergo e Medley Ergo Low para que estas sejam 
transformadas na versão Select. A Medley Ergo Select possui um 
design atraente e acolhedor. A secção das pernas é fornecida com 
um rastofix para que os pés possam ser elevados. A Medley Ergo 
Select pode facilmente ser desmontada e arrumada utilizando o kit 
transporte com o qual ela poderá ser fornecida.



Características técnicas

Medley Ergo 

Medley Ergo 
Low

Medidas Interiores / 
Exteriores 

Medidas 
Interiores/Exteriores

Regulação em 
altura 1 Estrado

Ângulo do  
encosto

Dobra dos 
joelhos

900 mm / 
1020 mm

900 mm / 
1020 mm

2080 mm / 
2240 mm

2080 mm / 
2240 mm

400 - 800 mm/ 
330 - 730 mm

280 - 680 mm/ 
210 - 610 mm

800 - 230 - 
300 - 670 mm

800 - 230 - 
300 - 670 mm

0 - 70° 

0 - 70°

0 - 24° 

0 - 24°

0 - 11° 

0 - 11°

Medley Ergo 

Medley Ergo 
Low

Elevação dos 
pés

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

64 kg 

64 kg

Peso total

SWL 180 kg 
145 kg

SWL 180 kg 
145 kg

Peso max 
utilizador

17 kg 

17 kg

Parte mais 
pesada 

1. com ripas metálicas

2.  A opção de Anti-trendelenburg / trendelenburg só pode ser ativada 
sob supervisão médica

NB/  A cama não pode ser utilizada por utilizadores com idade igual ou 
inferior a 12 anos ou por utilizadores com estatura equivalente a 
pessoas com idade igual ou inferior a 12 anos.

Em conformidade com a norma de segurança 60601-2-52

11º 

11º

Função de 
trendelenburg 2
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Cor de chassi e tipo de madeira

Cinza claro Faia

Opções e Características

Extensões de estrado

Disponíveis para 
aumentar o comprimento 
do estrado em 15 cm.

Encaixes para transporte

Para facilitar o transporte e arrumação. A cama 
poderá ser fornecida na posição vertical graças a 
este kit transporte.

Comando

Muito intuitivo.



Em sintonia com as suas 

necessidades

Accent®
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As guardas de 
madeira Bella, cor 
faia, são fornecidas 
de série com a cama 
e são muito fáceis de 
montar.

Opções e Características

Comando 

Com função de 
elevação do encosto, 
articulação dos 
joelhos, elevação em 
altura do estrado e 
trendelenburg.

Características técnicas

Invacare Accent

Medidas Interiores 
/ Exteriores 

Medidas 
Interiores/Exteriores

Regulação em 
altura Estrado

Ângulo do  
encosto

Ângulo dobra 
dos joelhos

Função de 
trendelenburg 1

900 mm 
1020 mm

2240 mm 
2080 mm

400 - 800 mm 800 - 230 - 
300 - 670 mm

0 - 70° 0 - 24°

11°

Peso total

64 kg

Cor do chassis e tom da madeira

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

Segurança e simplicidade são as características 
chave da cama Accent. A cama articulada Accent 
oferece um design simples e adaptável a qualquer 
tipo de ambiente interior. A Accent é uma 
solução económica que satisfaz a maior parte das 
necessidades de uma pessoa acamada. Possui 
funções elétricas, de elevação e articulação do 
estrado, assim como função de trendelenburg e 
anti-trendelenburg (opcional). As dimensões do leito 
asseguram máxima comodidade. Com as cabeceiras, 
paineis externos para maior discrição dos motores 
e guardas laterais em tom de faia a cama Accent 
integra-se facilmente em ambientes domiciliários e 
unidades de cuidados continuados.

Pendural

Opção que ajuda 
o utilizador a 
reposicionar-se na 
cama.

Invacare Accent

Peso max 
utilizador

Parte mais 
pesada 

SWL 180 kg 
145 kg

17 kg

1.  A opção de Anti tredelenburg/trendelenburg  só pode ser ativada sob super-
visão médica

NB/  A cama não pode ser utilizada por utilizadores com idade igual ou inferior a 12 
anos ou por utilizadores com estatura equivalente a pessoas com idade igual 
ou inferior a 12 anos.

Cinzento

Económica, fiável e segura 

Apesar de ser uma solução 
muito acessível economicamente 
a Accent é uma cama fiável 
e segura. Foi concebida com 
materiais de elevada qualidade e 
responde à norma de segurança  
IEC 60601-2-52.

Redução das forças de 
deslizamento e fricção 

As dimensões do leito foram 
estudadas antropometricamente 
por forma a responder a vários 
tamanhos de utilizadores. 
Aquando da articulação do leito, 
o utilizador não sente tantas 
forças de deslizamento e fricção 
que habitualmente provocam as 
úlceras e desta forma sente-se 
mais confortável na posição 
deitada ou mesmo sentada.

Faia

Invacare Accent com opção 
de Anti trendelenburg



Uma cama configurável e segura 

para crianças dos 3 aos 12 anos

ScanBeta®
NG

®



Características técnicas

Invacare 
ScanBeta

NG

Largura total
Comprimento 

total Altura estrado Estrado
Ângulo do 
encosto

Ângulo dobra 
dos joelhos 

780 mm 1680 mm 300 - 850 mm 670-150- 
220-520 mm

0 - 73° 0 - 31°

0 - 24° 

Angle 
repose-jambes

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

100 kg 
Peso máximo 
utilizador 70 kg

Carga máxima 
total

Invacare 
ScanBeta

NG

Comprimento 
estrado 

1600 mm

Largura do 
estrado 

720 mm

Comando com 
função de bloqueio: 
segurança

Guardas de madeira 
bi-partidas 180º cor 
de faia, altura 400 a 
800 mm.

Guardas laterais em 
madeira articuladas 
180º code de faia , 
altura 400 a 800 mm.

Protecção espuma 30 mm com 
resguardo de algodão para 
guardas laterais e cabeceiras.

Kit segurança para 
bloqueio das guardas 
laterais.

Kit de autocolantes 
decorativos:  
vários temas à escolha 
como passáros, 
rãs, trator, fadas e 
tatuagem coração.

Cor do estrado e Madeiras

A cama pediátrica Invacare ScanBeta
NG
 possui 

um estrado de 1600 X 700 mm, é conforme às 
recomendações de segurança: altura miníma do 
estrado de 300 mm, 3 funções elétricas, nenhum 
espaço existente superior a 60 mm.

O comando pode ser bloqueado  para garantir a 
segurança da criança.

Com vários tipos de guardas laterais e outros 
acessórios à escolha, a cama pode ser personalizada 
ao máximo.

Opções e Configurações

Garantia

2AN0S
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Branco perola Faia

Elevada segurança é a prioridade

Em conformidade com as recomendações de 
segurança sanitária previstas por associações europeias 
(como a AFSSAPS), as dimensões do estrado foram 
estabelecidas com base em estudos antropométricos 
afim de otimizar o conforto das crianças. Disponível 
em 3 funções eléctricas, travões independentes ou 
centralizados, é configurável graças a vários tipos de 
guardas laterais e outros acessórios.

Uma única palavra chave: ergonomia!

O estrado é regulável em altura de 300 a 
850 mm: Isto assegura a segurança das 
crianças e pode ainda lhes permitir uma certa 
autonomia. A regulação em altura ajuda os 
cuidadores de saúde a prevenir dores de 
costas.
2 alturas de cabeceiras estão disponíveis: 
altura 400 a 800 mm. 



Opções e acessórios em 

redor da cama
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Cabeceiras de camas

Line

Guardas em alumínio 3 
barras. Para cama SB755 
90. Cor de cerejeira ou 
faia.
Em conformidade com a 
norma 60601-2-52.

Line extensíveis

Guardas em alumínio 
3 barras (+200 mm 
telescópicas). Para cama 
SB755 90 utilizada com 
extensão de estrado. Cor 
de cerejeira ou faia.
Em conformidade com a 
norma 60601-2-52

Britt V

Guardas de madeira 
3 barras. Para camas 
Alegio™NG, SB755 90 e 
120 (cama SB755 120: só 
cerejeira)
Em conformidade com a 
norma 60601-2-52. Cor 
cerejeira ou faia.

Verso II

Guardas laterais tubulares 
pintadas. Para camas 
Alegio™

NG
, SB755 90 e 

120, Medley Ergo. Cores 
disponíveis Marfim ou 
Cinza. Em conformidade 
com a norma 60601-2-
52. 1554348-1015 (para 
Alegio™

NG
, 1554518-0154 

(SB755 90 / 120, e Medley 
Ergo)

Guardas Laterais

Susanne

Para cama SB755 90/120 
ou Alegio™

NG
 cor de 

cerejeira, faia ou misto 
faia/cerejeira branca ou 
faia - Com calha.
Compatíveis com guarda 
laterais Line ou Britt V.

VibekeNG 

Para cama Alegio™
NG
 cor 

de cerejeira.
Compatíveis com 
guardas laterais Verso II.

Victoria

Para cama SB755 90 cor 
de faia, faia branca ou 
cerejeira.
Com painéis centrais de 
extração rápida. 
Compatíveis com guarda 
laterais Line ou Britt V.

Camila

Para camas Alegio™
NG
. 

Compatíveis com 
guardas laterais Lisa 
(Alegio™

NG
).

Sophie

Para cama SB755, com 
calhas, compatíveis com 
guardas laterais Line ou 
Britt V.
Tom de faia ou Cerejeira.

Painéis Select

Painéis de madeira para 
cobrir as cabeceiras e 
motores da cama Medley 
Ergo e transformá-la em 
Medley Ergo Select .

Emma

Para cama SB755, 
compatíveis com 
guardas Verso II. Tom de 
faia ou Cerejeira.

Anita

Para cama SB755, 
compatíveis com 
guardas Line ou Britt V. 
Tom de faia ou Cerejeira.
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Mesas de cabeceira e Mesas de Leito

Sonnet Dual

Mesa de cabeceira cor 
de faia. Mesa de refeição 
lado direito regulável 
em altura e inclinável em 
ângulo.

Tabuleiro

De madeira para camas 
Alegio™

NG
, Medley Ergo e  

SB® 755 90. Cor faia.

Pausa

Tabuleiro com 
rebordo, regulável em 
altura, inclinação e 
lateralemente. Carga 
máxima 10 kg.

Kauma

Tabuleiro altura variável 
assistida 2 rodízios com 
travão. Carga máxima 10 
kg.

Sonnet Combi

Mesa de cabeceira cor 
de faia. 1 gaveta e 2 
portas Mesa de refeição 
incorporada. Pode 
ser montada do lado 
esquerdo ou direito.

400 mm

630 mm

400 mm 325 mm

605 mm de 760 
à 1550 mm

720 - 1160 mm

400 mm

600 mm

400 mm

100 mm

660 mm

710 - 1135 mm

385 mm

765 mm

700 mm
390 mm

100 mm

Guardas Laterais e barras de apoio

Lisa 

Tom de cerejeira. 
Compatíveis com as 
cabeceiras Camila e Lisa 
e com a cama Alegio™

NG
.

Extensão em altura 
+150mm

para guarda laterais Line 
Faia (1538345-0125, 
unidade), para guarda 
Britt V e Bella (1538420-
0125, unidade)

Barra de apoio laterais

Vários tamanhos e tons à 
escolha.
Compatíveis com a 
maior parte das camas 
Invacare.

Guardas Laterais Diana 

Guardas deslizantes de 
metal. Em conformidade 
com a norma IEC 
60601-2-52.

Pendural e Suporte de Soro

Pendural

Com pé em U.
Peso máximo utilizador : 
80 kg. Ref. 935660.1

Porteo

Suporte de soro com 
rodízios. Ref. 935431

Pendural

Para camas Alegio™
NG
, 

SB755 90 e 120.

Suporte de Soro

Para montar na base do 
estrado da cama.

2000 - 2200 mm 1250, 1340,

ou 1430 mm

700 mm

1200 mm

450 mm

1250 - 
2250 mm
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Proteção em vinyl

Para guardas Britt V, Line e Lisa ou para Verso (à 
unidade).

Proteção em Nylon

Para guardas Britt V, Line e Lisa (à unidade).

Outros acessórios e produtos de apoio em redor da cama

Invacare Infilio   D102

Para calçar mais 
facilmente meias e 
collants. Permite subir 
meias e collants sem ter 
de se abaixar.
• Calça meias 

individual D102

Statio

Arco de cama em metal 
pintado epoxy.
Ref. L871

Areste

Encosto com inclinação 
ajustável de 45 a 60º. 
Profundidade 466 mm. 
Peso máximo utilizador : 
110 kg. Ref. L110

560 mm

330 mm

360 mm 466 mm 630 mm



Ultra personalizável e muito 

confortável!

Cosy Up



Bolsas laterais 
profundos

A Cosy Up é equipada de 
duas bolsas laterais, uma à 
esquerda e outra à direita 
para colocação de revistas ou 
outros objetos.

Versão 1 motor com 
comando integrado e 
entrada USB

Comando intuitivo e discreto 
colocado à direita. O comando 
integrado é acoplado com 
uma entrada USB para 
permitir carregar o telemóvel 
ou conectar a qualquer 
dispositivo com entrada USB.

Poupança de espaço 

Graças a uma conceção otimizada da Cosy Up 1 motor, 
para espaços pequenos, são necessários apenas 9 cm entre 
a parede e a poltrona para permitir a reclinação total do 
encosto sem ter que afastar a poltrona da parede.

9 cm

Invacare Cosy Up

A poltrona Cosy Up oferece o máximo de 
conforto graças à unidade de assento inteiriça, 
com continuidade até ao apoio de pernas, 
totalmente almofadada. 

Com um variado leque de tecidos de almofadas 
à escolha, padrões mais sóbrios ou mais 
coloridos, a poltrona enquadra-se facilmente 
em qualquer ambiente domiciliário ou 
institucional. 

Tanto a versão elétrica de 1 motor como a de 
2 motores permitem a função de elevação 
de pernas, reclinação de encosto e elevação 
frontal.

Fornecida de série com duas larguras de assento

A poltrona Cosy Up é fornecida de série com 2 
pares de revestimentos para os apoios de braços. 
Espessos ou Finos.

450 mm 540 mm Para que a poltrona fique 
com uma largura de assento 
de 450 mm, devem ser 
instalados, nos apoios de 
braços, os revestimentos 
espessos. 

Para que a poltrona fique 
com uma largura de assento 
de 530 mm, devem ser 
instalados, nos apoios de 
braços, os revestimentos 
finos.

Fornecida de série com encosto regulável em 
profundidade

Graças aos dois pontos de fixação do encosto, a 
Cosy Up é regulável em profundidade de uma forma 
muito simples.

Graças a estes dois pontos de fixação, esta poltrona 
responde às necessidades de um variado grupo de 
utilizadores. Com o encosto montado mais à frente 
a poltrona fica com a profundidade de 450 mm e 
serve  pessoas de estatura mais baixa. Na posição 
recuada, fica com 540 mm de profundidade e 
adapta-se a pessoas mais altas.   
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Características e opções

Cosy Up: misture, escolha e altere a cor de acordo com o seu humor!

Com 4 bases e 6 padrões de almofadas à escolha, a Cosy Up é a poltrona mais configurável do mercado. Mude de 
revestimento como muda de humor e transforme o seu interior em apenas alguns minutos. 
A configurabilidade da Cosy Up permite que num espaço comercial sejam apresentadas as várias cores trocando apenas as 
almofadas (economia de espaço e stock!). 
Pode encomendar a poltrona completa ou criar a poltrona ao seu gosto ao selecionar a base e depois as almofadas que 
deseja: a partir de agora vai poder mudar as vezes que quiser!

Bases à escolha

Base com comando, 
1 motor, Napa Cinza 
taupe

Ref. 1650169

Base com comando, 
1 motor, Napa Cinza 
taupe: anti-fogo norma 
EN 1021-1 e 1021-2

Ref. 1650207

Base com comando 
integrado e entrada USB 
na lateral. 1 motor, Napa 
Cinza taupe

Ref. 1650206

Base com comando, 2 
motores, Napa Cinza 
taupe

Ref. 1650205

Set de almofadas à escolha

EasyClean 
Amarelo

Ref. 1650210

EasyClean 
Azul

Ref. 1650211

EasyClean 
Cinza Taupe 

Ref. 1650212

Tecido Étnico

Ref. 1650213

Microfibra Cinza 
Taupe 

Ref. 1650208

Napa Cinza 
Taupe

Ref. 1650209

Tecidos EasyClean: laváveis com água!

Tecido antibacteriano e repelente, com tratamento especial para 
limpeza com água. O Easyclean permite remover nódoas diárias 
como café, chocolate ou mesmo vinho com um pano limpo com 
água. O EasyClean evita que as manchas penetrem no tecido 
aumentando a durabilidade da poltrona. 
Prático e estético, o tecido anti-manchas previne a humidade e 
resiste ao fogo conforme as normas EN 1021-1 e EN 1021-2. 
Laváveis à máquina a 40 ªC, podem ir também à maquina de secar, 
as almofadas EasyClean modernas e confortáveis, fazem da Cosy Up 
a poltrona ideal para uso em meios institucionais.

40°

Novo padrão Étnico

Para uma poltrona confortável e moderna, 
o novo conjunto de almofadas estilo Étnico 
está disponível para a Cosy Up (ref. 1650213). 
O tecido em algodão resistente é fácil de 
higienizar e fica bem em todo o tipo de 
ambientes.

30°
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Características e opções

Apoio de cabeça acolchoado

Para um melhor suporte e conforto durante 
os momentos de repouso. Disponível como 
acessório. Ref. 1650214

Base resistente ao fogo

Nova base em napa cinza 
taupe anti fogo referente às 
normas EN 1021-1 e 1021-2. 
Equipada desta base e das 
almofadas EasyClean, a 
Cosy Up fica totalmente em 
conformidade com as normas 
para ser utilizada com toda 
a segurança em meios 
institucionais. 

Tabela de características

Para mais informações sobre estes produtos, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal 
www.invacare.pt.

Posição 
Relax

Posição de 
elevação

Posição de 
descanso

Continuidade 
entre assento 
e apoio de 
pernas 

Profundidade 
de Assento

Altura de 
assento/ 
chão

Largura de 
assento

Inclinação 
máxima do 
encosto

1 Motor  
450 ou  
540 mm

480 mm
450 ou  
530 mm

120°

2 Motores
450 ou  
540 mm

480 mm
450 ou  
530 mm

135°

Altura 
total

Largura 
total

Profunidade 
total 

poltrona 
posição 
sentada

Profunidade 
total 

poltrona 
toda 

reclinada

Afastamento 
da parede 

para 
reclinação 
máxima do 
encosto

Altura 
apoio de 
braço / 
chão

Peso 
máximo 
utiliza-
dor

Peso da 
poltrona

Densidade da 
espuma

kg

1 Motor 
1050 
mm

770 1 /  
800 
mm

910 mm 1520 mm 90 mm
640 1 / 
700 mm

125 kg 57 kg

Unidade de 
assento  
28kg/m3
Apoios de 

braços 18kg/m3

2 Motores      
1050 
mm

770 1 /  
800 
mm

910 mm 1720 mm 460 mm
640 1 / 
700 mm

125 kg 57 kg

Unidade de 
assento  
28kg/m3
Apoios de 

braços 18kg/m3

1.  Sem revestimentos de apoios de braços 
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Encontre uma gama de poltronas 

ainda mais completa

Fino, Faro, Douro & Porto
NG



O bom compromisso entre conforto e simplicidade 

Funcionais e com linhas modernas, as poltronas 
Fino e Faro adaptam-se facilmente a todo tipo de 
ambientes. O apoio de cabeça incorporado oferece 
posicionamento otimizado da cabeça completando 
assim o conforto destas duas poltronas.
A nova poltrona Fino oferece dimensões de assento 
reduzidas : largura e profundidade de 450 mm. Os 
apoios de braços oferecem um elevado nível de 
conforto graças aos revestimentos almofadados. 

Disponível em 2 versões 

A poltrona Fino e Faro estão disponíveis na versão 
elétrica com 1 motor que permite a elevação das 
pernas seguida da reclinação de encosto (Posição 
Relax). Permite ainda a posição de elevação para 
ajudar à passagem da posição sentada para a 
posição de pé e viceversa.
A Faro também existe na versão manual que 
permite uma posição Relax. Para obter esta posição 
basta exercer algum apoio para trás nas costas 
e apoios de braços. Ambas as versões possuem 
rodízios na parte traseira.rodízios na parte traseira.

Apoio de cabeça para 
melhor posicionamento e 
maior conforto.

Comando com 2 botões 
simples de uso e 
ergonómico.

Bolsa lateral para 
colocação de comando 
ou outros objetos 
(versão elétrica).

Faro
Posição Relax
Microfibra Camel

Faro
Posição Sentada
Microfibra Camel

Faro
Posição elevação
Napa Preta

325

Invacare® Fino, Invacare® Faro

CoresCores Códigos Códigos 

Microfibra camel Napa preta

Características

1644969 Fino elétrica 1 motor Microfibra Camel

1608089 Faro Manual Napa Preta

1608090 Faro elétrica 1 motor Microfibra Camel

1608091 Faro elétrica 1 motor Napa Preta

Finono
Posição RelaxPosição Relax
Microfibra Camelcrofibra Camel

Faro

Para ativa
r a posiçã

o 

de Relax 
total, 

apenas é
 necessár

io o 

afastamento da p
oltrona 

da pared
e em 9 cm.



O reencontro entre a elegância e o conforto!

A poltrona Douro oferece conforto adicional graças 
à continuidade entre o assento e o apoio de pernas. 
Está equipada de apoios laterais de tronco para 
ajudar a manter um posicionamento adequado. Com 
um design simples, largura total estreita e várias 
cores à escolha, esta poltrona facilmente encontrará 
um lugar em ambientes domiciliários. Fornecida de 
série com 2 proteções de encosto (nível superior). 

Diferentes versões disponíveis

A poltrona Douro está disponível na versão elétrica 
com 1 motor. Permite a elevação das pernas seguida 
da reclinação de encosto (posição Relax). Permite 
ainda a posição de elevação para ajudar à passagem 
da posição sentada para a posição de pé e vice-
versa. A Douro também existe na versão manual que 
permite uma posição Relax exercendo algum apoio, 
para trás, nos apoios de braços. Todas as versões 
possuem rodízios na parte traseira.

Apoios laterais de 
tronco/cabeça.

Comando com 2 botões 
simples de uso e 
ergonómico.

Bolsa lateral para 
colocação de comando 
ou outros objetos 
(versão elétrica).

Fornecida com uma 
proteção do encosto 
extra (para ter como 
alternativa à outra 
quando for higienizada).
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Invacare® Douro

Cores

Microfibra Camel
Microfibra 

vermelho rubi
Napa Cinza Taupe

Características

Napa Castanho 
Chocolate

Códigos

1608093 Douro Manual Napa Castanha

1608094 Douro 1 motor Microfibra Camel

1608095 Douro 1 motor Microfibra Vermelha

1608096 Douro 1 motor Napa Cinza Taupe

1608097   Douro 1 motor Napa Chocolate

Posição sentada 
Napa CastanhaNapa Castanha

Posição de elevação
Microfibra Vermelha

Posição Relax
Napa Cinza Taupe

Posição sentada 
Microfibra Camel

Para ativa
r a posiçã

o 

de Relax 
total, 

apenas é
 necessár

io o 

afastamento da p
oltrona 

da pared
e em 10 cm.



Tecido Microfibra com 
acabamento debruado a 
branco.

Comando com 2 
botões simples de uso 
e ergonómico (versão 1 
motor).

Comando com 4 
botões simples de uso 
e ergonómico (versão 2 
motores).

Bolsa lateral para 
colocação de comando 
ou outros objetos.

Design sóbrio e clássico

O design da poltrona Invacare Porto oferece ainda mais conforto 
e aconchego. Mais compacta e envolvente, desenvolvida com 
apoio de pernas inteiriço e apoios laterais de tronco. 
A Porto

NG
 garante um conforto otimizado. Graças às suas 

NG

dimensões reduzidas e vários tipos de tecidos, inclusivamente 
um acabamento debruado a branco nas versões em microfibra, a 
Porto

NG
 vai facilmente integrar-se em qualquer tipo ambientes. 

NG

Diferentes versões disponíveis

A poltrona Porto
NG
 existe na versão elétrica com 1 motor que 

NG

permite a elevação das pernas seguida da reclinação de encosto 
(posição Relax). Permite ainda a posição de elevação para 
ajudar à passagem da posição sentada para a posição de pé e 
vice-versa. 
A poltrona Porto está agora disponível também na versão 2 
motores que permite a regulação do encosto independentemente 
da regulação do apoio de pernas. Com 2 motores a reclinação 
do encosto é mais abrangente permitindo assim uma posição de 
descanso inigualável. Todas as versões possuem rodízios na parte 
traseira.ra.
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Invacare® Porto

Cores

Napa Cinza Taupe
Microfibra Camel 

debruado a 
branco

Napa Castanho 
Chocolate

Características

Microfibra Cinza 
debruado a 
branco

Códigos

1608133   Porto
 NG
 1 motor Microfibra Camel Debrum 

 NG

branco

1608134   Porto
 NG
 1 motor Napa Chocolate

 NG

1608135   Porto
 NG
 2 motores Microfibra Cinza Debrum 

 NG

branco

1608136   Porto
 NG
 2 motores Napa Cinza Taupe  

 NG

Posição de descanso (2 motores) 
Microfibra Cinza com debrum 
branco.

Posição de elevação
Napa Chocolate 

Posição RelaxPosição Relax
Napa chocolate

Posição sentada 
Microfibra Camel com 
debrum branco

De

O 
e 
ap

rtoNG

Para ativa
r a posiçã

o 

de Relax 
total, ape

nas é 

necessár
io o afast

amento 

da poltro
na da par

ede em 

5 cm (versão 1
 motor)
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Tabela de características 

Posição relax:  
Posição sentada 
confortável que permite 
ainda a elevação de 
pernas e reclinação 
de encosto para uma 
posição semi deitada.

As diferentes posições

Posição de elevação:  
Ajuda à passagem da 
posição sentada para 
a posição de pé e 
vice-versa. 

Posição de 
descanso:  
Posição deitada 

Cores Posição 
Relax

Posição de 
elevação

Posição de 
descanso

Continuidade 
entre assento 
e apoio de 
pernas

Profundidade 
de assento

Altura de 
assento/
chão

Largura 
de 

assento

Versão elétrica 1 motor

1644969 Fino
Microfibra 
Camel

450 mm 470 mm 450 mm

1608090

Faro

Microfibra 
Camel

540 mm 460 mm 530 mm

1608091
Napa 
Preta

1608094

Douro

Microfibra 
Camel

540 mm 470 mm 530 mm

1608095
Microfibra 
Vermelho

540 mm 470 mm 530 mm

1608096
Napa 
Cinza 
Taupe

1608097
Napa 

castanho 
chocolate

540 mm 470 mm 530 mm

1608133

Porto NG

Microfibra 
Camel 
com 

debrum 
branco

540 mm 450 mm 530 mm

1608134
Napa 

castanho 
chocolate

540 mm 450 mm 530 mm

Versão elétrica 2 motores 

1608135

Porto NG

Microfibra 
Cinza com 
debrum 
branco

540 mm 450 mm 530 mm

1608136
Napa 
Cinza 
Taupe

540 mm 450 mm 530 mm

Versão manual 

1608089 Faro
Napa 
preta

540 mm 440 mm 530 mm

1608093 Douro
Napa 

castanho 
chocolate

540 mm 470 mm 530 mm
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Para modelos elétricos:

1577640  Kit Bateria + cabo
1577638 Transformador + cabo de alimentação

Para modelos com 1 motor: 

SP1604803 Motor
SP1604806 Comando 2 botões

Para modelos com 2 motores: 

SP1604804  Motor função elevação e regulação apoios de 
pernas combinadas

SP1604805 Motor de encosto
SP1604807 Comando 4 botões, com cabo 

Para o modelo Fino: 

SP1606656    Revestimento para os apoios de braços (par)

Opções / Acessórios

Reclinação 
máxima 

do 
encosto

Altura 
total 

Largura 
total

Profundidade 
total

Profundidade 
total, 

poltrona 
reclinada 
totalmente

Afastamento 
da parede 

para 
reclinação 
máxima do 
encosto

Altura 
apoio de 
braço/
chão

Peso 
máximo 
utilizador

Peso da 
poltrona

Densidade da espuma

kg

1 Motor de costas para a parede

Fino 120°
1000 
mm

730 mm 780 mm 1520 mm 90 mm 670 mm 125 kg 53 kg
Assento 28kg/m3

Encosto 18kg/m3

Apoios de braços 28kg/m3

Faro 120°
1110 
mm

770 mm 880 mm 1580 mm 90 mm 600 mm 125 kg 50 kg
Assento 28kg/m3
Encosto 18kg/m3

Apoios de braços 28kg/m3

Douro 120°
1080 
mm

740 mm 860 mm 1580 mm 100 mm 640 mm 125 kg 57 kg
Assento 28kg/m3
Encosto 28kg/m3

Apoios de braços 28kg/m3

Porto 
NG

120°
1020 
mm

790 mm 910 mm 1670 mm 50 mm 600 mm 125 kg 52 kg
Assento 28kg/m3
Encosto 18kg/m3

Apoios de braços 28kg/m3

Versão elétrica 2 motores de costas para a parede

Faro 135°
1110 
mm

770 mm 880 mm 1670 mm 460 mm 600 mm 125 kg 50 kg
Assento 28kg/m3
Encosto 18kg/m3

Apoios de braços 28kg/m3

Porto 
NG

135°
1020 
mm

790 mm 860 mm 1670 mm 460 mm 600 mm 125 kg 52 kg
Assento 28kg/m3
Encosto 18kg/m3

Apoios de braços 28kg/m3

Versão manual de costas para a parede

Faro 120°
1080 
mm

770 mm 880 mm 1580 mm 480 mm 600 mm 125 kg 50 kg
Assento 28kg/m3
Encosto 18kg/m3

Apoios de braços 28kg/m3

Douro 120°
1080 
mm

740 mm 860 mm 1580 mm 220 mm 640 mm 125 kg 57 kg
Assento 28kg/m3
Encosto 28kg/m3

Apoios de braços 28kg/m3

Sabia que
 com este Kit d

e 

Bateria p
oderá uti

lizar a 

Poltrona 
em qualquer

 lugar, 

sem haver ne
cessidade

 de 

estar liga
da à corr

ente?



Cadeiras sanitárias de 

Interior, de quarto
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Invacare Omega Clássica H450   1471163, 1471164

Invacare Omega Eco

470 mm

405-585 mm
450 mm

580 mm

430 mm

• Cadeira sanitária ajustável em altura de 405 a 
585 mm

• Cor lavanda
• Aparadeira amovível por cima.
• Assento com orifício confortável e tampa de 

muito fácil colocação.
• Rebatível para cima.
• Peso máximo utilizador 140 kg
• Ideal para espaços estreitos
• Largura de assento: 450 mm
• Profundidade de assento: 430 mm
• Largura total: 580 mm
• Recorte: 200 x 255 mm

As cadeiras Invacare Omega representam uma solução sofisticada para pessoas com mobilidade 
reduzida. Oferecem uma posição ideal para o utilizador se vestir, despir ou realizar outro tipo de 
atividades na posição sentada. Todas incorporam um dispositivo sanitário tornando-se cómodas 
para a noite, sendo de uso prático para evitar as idas cansativas à casa de banho. O facto de 
serem anti-manchas e o design moderno fazem com que estas cadeiras sejam muito fáceis de 
higienizar e se adaptem agradavelmente a todos os tipos de ambientes.

Estão disponíveis diferentes modelos para responder da melhor forma e principalmente às 
necessidades do utilizador. 

Cor Azul

Código 1471164

480 mm

250 mm

890 mm

620 mm

635 mm

480 mm

500 mm
460 mm

510 mm

Ø 25 mm

220 mm

• Aparadeira de 5 lts, amovível por cima ou lateralmente
• Recorte: 255 x 215 mm
• Peso máximo utilizador: 130 kg Cor lavanda 

Código 1471163
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Invacare Omega Dobrável H407   1471027, 1471010

Cor Azul

Código 1471027

440 mm

250 mm

910 mm

560 mm

580 mm

450 mm

440 mm

420 mm

460 mm

Ø 22 mm

• Cadeira dobrável e de fácil 
arrumação. Ideal para espaços 
reduzidos.

• Balde (5lts) amovível lateralmente 
e por cima

• Recorte: 255 x 215 mm

• Peso máximo de utilizador 130 kg

Características técnicas

H450 Omega Eco H407

Peso (kg) 8,3 7,5 8,5

Peso Máximo utilizador (kg) 130 140 80

Garantia (anos) 2 2 2
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Invacare Cascata   1525770, H720T4C

Invacare Cascata H720T   1525770

Características técnicas

• Recorte do assento furado: 250 x 220 mm

• Assento destacável sem ferramentas

• 2 rodízios com travão traseiros

• Epoxy Cinza 

270 mm

270 mm

Min. 370 mm 
Max. 460 mm

450 mm

620 
mm

820 mm

560 mm

490 mm

11

12

13

15

Invacare Cascata H720T4C

• Recorte do assento furado: 270 x 200 mm

• Assento e apoios de braços almofadados  

• 4 rodízios com travão 

• Epoxy antracite

310 mm

240 mm

Min. 440 mm 
Max. 530 mm

450 mm

620 
mm

930 mm

585 mm

520 mm

11

12

13

15

H720T4C H720T

Peso (kg) 18 17

Peso Máximo utilizador (kg) 130 135

Garantia (anos) 2 2

Qualidade e Robustez

As cadeiras Invacare Cascata são cadeiras com dispositivo sanitário e 4 rodízios destinadas às 
diferentes necessidades dos utilizadores e preparadas para ser utilizadas em vários ambientes 
como na casa de banho, WC ou no quarto. 

As cadeiras móveis Cascata são equipadas de apoios de braços e de apoios de pés destacáveis 
para oferecer melhor acessabilidade nas transferências. Elas são equipadas de uma unidade de 
assento com dispositivo sanitário e de um balde redondo amovível sem ferramentas.

Invacare Cascata H720T, H720T4C

• Apoios de braços destacáveis
• Apoios de pés destacáveis
• Balde de fácil extração por trás ou pela frente


