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Design otimizado para transferências 

seguras
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A evolução  
dos elevadores de transferência 

A nossa nova família BirdieEvo foi desenvolvida para 

oferecer várias opções, que conjugadas com novas 

tecnologias, proporcionam o máximo de conforto e 

segurança quando elevar ou transferir o utilizador de ou 

para a cama, cadeira ou até mesmo chão.

Baseada no reconhecido Birdie, a nova gama focada na 

visão do utilizador, engloba tudo o que era anteriormente 

valorizado no Birdie, enquanto traz novas características 

para melhorar a experiência do utilizador e do cuidador.

Abrangência em altura 

O BirdieEvo permite uma elevação ergonómica muito 

abrangente que possibilita que o utilizador seja mais 

facilmente rodado a 360º e transferido para a superficie 

de apoio. Facilita a tarefa do cuidador e tranquiliza o 

utilizador. 

Espaço otimizado 

O braço comprido e de amplitude elevada, assegura 

maior espaço para o utilizador, mesmo na posição mais 

alta. O espaço amplo em frente ao atuador reduz o 

contacto dos membros inferiores do utilizador com o 

elevador. 

Fácil de usar, transportar e arrumar

A nossa nova família BirdieEvo pode ser facilmente 

encartada e desencartada sem a necessidade de usar 

ferramentas. Os elevadores ocupam o mínimo de 

espaço quando arrumados e são fáceis de empurrar e 

transportar. 

O BirdieEvo Compact pesa apenas 31kg tornando-o ainda 

mais fácil de transportar e arrumar.



Birdie EVO
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Slow’R®
    Amortecedor 

integrado suaviza 

as descidas 

e minimiza o 

movimento de 

balanço. (opção)

SMARTLOCK®
   Sendo seguro e rígido, 
para além de estabilizar 

melhor o utilizador, este 

novo sistema de fixação 

é muito fiável. Possibilita 

a troca da barra com 

toda a segurança e 

rapidamente. (opção)

Design dos ganchos inovador 
    Consegue-se montar a cesta na barra com uma 

só mão!  

As fivelas da cesta ficam devidamente presas, 

oferecendo máxima segurança.

   Os punhos ergonómicos facilitam a condução e as 

manobras.

   O design curvilíneo do braço e da barra da cesta 

permite manter o contacto visual do cuidador com o 

utilizador durante todo o processo de transferência.

   O design ergonómico e curvo das pernas, permite 

chegar mais perto de poltronas ou cadeiras de rodas 

mais largas assim como oferece uma sensação de 

maior aconchego.

Outras características 
NOVAS

3

2

NOVO OPÇÕES E CARACTERÍSTICAS   
EXCLUSIVAS 
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   SMARTLOCK®  
Fixação da barra da cesta simples e 
segura

   Ganchos inovadores  
para colocação da cesta 

O novo design ergonómico do gancho permite que a 

fivela da cesta seja colocada com apenas uma mão. O 

gancho largo facilita a colocação das fivelas da cesta. O 

formato do gancho minuciosamente estudado, garante 

que as fivelas fiquem muito bem presas sem riscos de 

se soltarem da barra.

   Slow’R®  
Reduz o movimento de balanço

 PATENTEADO

Foi desenvolvido e integrado no braço um amortecedor 

para estabilizar o utilizador, oferecendo uma 

experiência mais tranquila e confortável para o 

utilizador. Permitindo ainda que o cuidador controle 

melhor o posicionamento do utilizador durante todo o 

processo de transferência. (Opcional)

O novo mecanismo de colocação e extração rápida 

possibilita a troca da barra de uma forma simples 

e segura, sem ferramentas. Um sistema de encaixe 

extremamente fiável assegura que ambas as partes da 

fixação fiquem bloqueadas uma na outra, aumentando 

ainda a estabilidade da barra. (Opcional)

3 inovações chave 

Do braço à barra de fixação da cesta 

 PATENTEADO
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Birdie EVO

   O novo padrão dos elevadores 

Versão melhorada do líder de mercado 

Birdie, desenvolvida para possibilitar 

transferências seguras, tanto em ambientes 

institucionais como domiciliários.

Dobrável e com abertura de pernas 

manual. Disponível com barra de 4 pontos. 

Fornecido com cesta standard.

   Ocupa pouco espaço para 
facilitar as manobras 

O tamanho reduzido do BirdieEvo 

Compact permite executar manobras de 

forma fácil em espaços reduzidos. 

Dobrável e com abertura de pernas 

manual. Disponível com barra de 

cesta de 2 pontos ou 4 pontos. 

Fornecido com cesta standard.

   Características superiores para 
funcionalidade melhorada

Os nossos modelos premium são 

dobráveis e incluem de série as 

características exclusivas Slow’R e 

SMARTLOCK. Estão disponíveis com ou 

sem abertura das pernas elétrica, com 

barra de cesta de 4 pontos. Fornecidos 

com cesta standard.

Birdie EVO Birdie EVO COMPACT Birdie EVO Versão premium

Reg. em altura      415 - 1660 mm 415 - 1660 mm  530 - 1590 mm

 150 kg

 1070 mm

 415 - 1660 mm

 180 kg

 1400 mm

Peso max. utilizador     180 kg 180 k

Raio de viragem      1400 mm 1400 mm

Opções e acessórios:
   Abertura das pernas elétrica ou manual

   Descida de emergência

   Barras de colocação da cesta com 2 ou 4 pontos em vários 
tamanhos

   Alavanca para abertura das pernas

   Balança para controlo de peso

   Vasta gama de cestas disponíveis em vários modelos, 
tecidos e tamanhos.

Apresentamos a 
família Birdie EVO 

A gama de elevadores desenvolvida sempre a pensar nos 
utilizadores e nos cuidadores.
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Dados técnicos 

Para mais informações sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o nosso 

website em www.invacare.pt

Comprimento 
da base 

Largura interior 
(pernas abertas) 

Peso total Largura da 
base 

Regulação 
em altura 

Peso máximo 
de utilizador 

1220 mm 640 mm 1020 mm 415 - 1660 mm 40 kg 180 kgBirdieEVO

1235 mm 640 mm 1020 mm 415 - 1660 mm 41 kg 180 kgBirdieEVO PREMIUM

1080 mm 520 mm 815 mm 530 - 1590 mm 31 kg 150 kgBirdieEVO COMPACT

115 mm 35 mm 455  mm 1400 mm 40 ciclosBirdieEVO

115 mm 35 mm 470  mm 1400 mm 40 ciclosBirdieEVO PREMIUM

115 mm 35 mm 455  mm 1070 mm 40 ciclosBirdieEVO COMPACT

Altura da 
base 

Distância do 
chão 

Altura quando 
encartado 

Raio de 
viragem 

*Com a bateria entre os 100% e 50%Todas as medidas são tiradas com rodízios de 100 mm e barra de suporte de 2 pontos.

Cor do chassis Informação regulamentar 

Cinza claro:
mastro, braço e barra 
de colocação da cesta

RAL: 7035

Cinza antracite:
base (pernas) e 
pega

RAL: 7016

Atenção: as cores podem variar ligeiramente 

das cores acima apresentadas

*Capacidade 
da bateria 



Flexibilidade e comodidade - uma 

solução ideal para instituições

Jasmine
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Jumbo Care

Este sistema de 
monitorização 
inteligente inclui um 
indicador de serviço, 
botão de emergência, 
alarme sonoro da 
bateria e um indicador 
de carga da bateria.

Características e opções

Balança

Está aprovada em 
conformidade com 
a norma médica 
standard EN 45501, 
certificada e selada.

Dados Técnicos

Invacare Jasmine

Profundidade 
total da base

Largura 
total pernas 
fechadas 

Largura 
interior pernas 

abertas
Regulação em 

altura Altura da base
Diâmetro de 

giro
Peso max 
utilizador

1340 mm 690 mm 1050 mm 540 - 1920 mm 120 mm 1530 mm 200 kg

Peso total

kg

43 kg

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

O elevador de transferência Invacare Jasmine é uma solução flexível que oferece alto nível 
de conforto para todos os utilizadores. O Jasmine cobre todas as necessidades para um 
manuseamento seguro do utilizador e suporta até 200 kg. O trabalho diário dos cuidadores será 
facilitado com este elevador Invacare que possui um amplo espaço de abertura das pernas e 
sistema de elevação inovador. Entre outras vantagens, o sistema de abertura de pernas elétrico, 
a haste de 4 pontos rotativa, e o controlador Jumbo Care que é um sistema inteligente de 
monitorização, garantem tranquilidade e segurança tanto para o cuidador como para o utilizador. 

Haste 4 pontos

para maior espaço e 
conforto.

Cores

Invacare Jasmine

Número de 
ciclos

40 ciclos

Branco creme Azul



Transferências mais dinâmicas

Reliant 350
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Opções de Cestas e Características

Dados Técnicos

Invacare 
Reliant 350

Altura máxima Altura mínima
Cumprimento 
total da base

Largura entre 
rodas (pernas 

abertas)

Largura entre 
rodas (pernas 
fechadas) Altura da base

Número de 
ciclos

1670 mm 1020 mm 900 mm 940 mm 660 mm 110 mm 100 - 200 
ciclos

Peso total

kg

49 kg

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

O Reliant 350 da Invacare é um elevador compacto e de simples utilização que permite transferir 
rapidamente os utilizadores que ainda possuem tônus muscular nas pernas: desde os mais 
dependentes aos mais autónomos. Este elevador foi especialmente desenhado para facilitar as 
transferências do utilizador na posição vertical ou semi sentada. 

Ideal para uma rápida transferência na posição vertical ou semi sentada de uma superfície para 
a outra. Ideal para acompanhar o utilizador à casa de banho ou para a mudança de fralda (com 
cesta de transferência para posição de pé) com máximo conforto e segurança.

Invacare 
Reliant 350

Peso max 
utilizador

158 kg

Fácil de utilizar

O Reliant 350 da Invacare permite uma rápida 
e simples fixação da cesta. Os suportes das 
pernas são circulares e reguláveis em altura 
com apoios laterais que asseguram uma 
posição correta. As inovadoras possibilidades 
de regulação adaptam-se a diferentes 
morfologias, qualquer que seja o tamanho do 
utilizador, até um peso máximo de 158 kg.

Segurança e fiabilidade

O Reliant 350 está em conformidade com as diretivas 
europeias (MDD 93/42/EEC) respondendo aos mais 
exigentes níveis de segurança e fiabilidade: de série, 
motor Linak, botão de paragem de emergência, 
indicador visual e sonoro da carga das baterias, paragem 
automática caso o braço do elevador choque com algum 
obstáculo e sistema mecânico de descida de urgência. A 
larga plataforma dos pés é anti-deslizante assegurando 
estabilidade.

Garantia

 

Cesta para transferência de 
pé, para utilizadores com boa 
capacidade muscular ao nível dos 
membros inferiores.

Cesta para transferência sentado, 
para utilizadores com fraca 
capacidade muscular ao nível dos 
membros inferiores.

 

Fornecido de serie com 
carregador externo e bateria 
suplementar.

Cor

Beige
Motor Linak: 2 anos
Chassis: 2 anos
Bateria: 1 ano



Melhor posicionamento e facilidade 

de colocação

Cestas de Transferência



369

Invacare Cestas de Transferência

A gama de cestas de transferência proporciona soluções seguras e 
cómodas para as transferências e movimentos dos utilizadores. Estas 
cestas de transferência foram desenvolvidas com a colaboração de 
Terapeutas Ocupacionais com o objetivo de servir perfeitamente 
os utilizadores oferecendo-lhes um óptimo apoio e fácil colocação 
pensando nas pessoas que os assistem. As cestas estão disponíveis em 
vários tamanhos e tipo de tecidos. As várias regulações possíveis de 
cada uma, permitem adaptarem-se da melhor forma às necessidades de 
cada utilizador.

Cesta Invacare Universal Conforto

O utilizador ficará numa posição ligeiramente reclinada e cómoda 
já que esta cesta oferece uma excelente sustentação tanto 
do corpo como da cabeça. A Cesta Universal Conforto está 
destinada para utilizadores que têm um controlo limitado da 
cabeça, tronco, ou ancas sobretudo para transferências desde 
ou para uma posição deitada. Pode também ser utilizada para 
transferências na posição sentada. Esta cesta também pode ser 
utilizada sem o apoio de cabeça, removendo simplesmente as 
varetas plásticas que suportam o apoio de cabeça.

Cesta Invacare Standard

Esta cesta sustenta todo o corpo incluindo os ombros, deve ser 
utilizada para utilizadores que tenham controlo da cabeça. A 
Cesta Standard pode ser utilizada em transferências para ou 
desde a posição sentada, sendo muito fácil a sua colocação. 
Este modelo tem na zona das costas uma parte reforçada para 
assegurar uma maior distribuição do peso e comodidade para o 
utilizador.

Códigos/Tipo de tecido

Tamanhos Rede Espesso Conforto

S 1478411 1485882 1485363

M 1478412 1485883 1485364

L 1478413 1485884 1485365

XL 1478414 1485885 1485366

Tamanhos A B C D

S 1000 920 510 410

M 1090 1050 560 480

L 1180 1090 580 560

XL 1240 1250 585 710

Códigos/Tipo de tecido

Tamanhos Rede Espesso Conforto

XS 1485950 1483776 1485955

S 1485951 1483777 1485956

M 1485952 1483778 1485957

L 1485953 1483779 1485958

XL 1485954 1485949 1485959

Tamanhos A B C D

XS 1040 740 610 340

S 1080 840 730 380

M 1420 1000 830 400

L 1550 1100 920 510

XL 1680 1150 920 550
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Cesta Invacare Standard com apoio de cabeça

Cesta Invacare Hamac Conforto e Cesta Invacare Hamac Conforto com rasgo

O utilizador ficará numa posição ligeiramente 
reclinada e cómoda já que esta cesta sustenta o 
corpo e a cabeça. A Cesta Standard com apoio de 
cabeça permite aos utilizadores manter os braços 
livres durante a transferência. Está destinada 
para utilizadores que têm um controlo limitado 
da cabeça, tronco, ou ancas  sobretudo para 
transferências desde ou para uma posição deitada. 
Este modelo tem na zona das costas uma parte 
reforçada para assegurar uma maior distribuição do 
peso e comodidade do utilizador.

Estas cestas sustentam todo o corpo e cabeça. A 
Cesta Invacare Hamac Conforto e Conforto com 
rasgo são ideais para utilizadores que têm dores 
crónicas. São também muito úteis para amputados 
e para utilizadores que têm, devido as posições 
incomodas, dores especificas e preferem assim 
permanecer sentados. A Cesta Hamac Conforto 
é colocada no utilizador na posição deitada e 
durante a transferência o utilizador ficará na posição 
sentada. A Cesta Hamac Conforto com rasgo 
facilita a higiene intima do utilizador.

Códigos/Tipo de tecido

Tamanhos Rede Espesso Conforto

S 1517761 1485960 1517894

M 1517762 1485961 1518021

L 1517892 1485962 1518022

XL 1485963

Tamanhos A B C D

S 1380 840 880 340

M 1510 950 930 450

L 1580 1100 970 560

XL 1590 1190 970 630

Códigos/Tipo de tecido

Hamac Conforto
Hamac Conforto com 

rasgo

Tamanhos Rede Conforto Rede Espesso

XS 1485967 1485948 1451096 1451091

S 1485968 1485554 1451097 1451092

M 1485969 1485777 1451098 1451093

L 1485970 1485778 1451099 1451094

XL 1485947 1451090 1451100 1451095

Tamanhos A B C D

XS 1040 970 510 960

S 1150 1050 550 1020

M 1395 1170 610 1160

L 1445 1290 675 1280

XL 1460 1330 745 1470



371

Cesta Invacare  Hamac Conforto de fácil colocação

Cesta Invacare Toilette

Esta cesta sustenta todo o corpo e cabeça. 
Caracteriza-se pela sua fácil colocação graças ao 
facto de apoiar as pernas separadamente uma da 
outra. Permite ainda uma ótima posição das ancas 
e assim uma posição sentada elevada. Esta cesta 
é também adequada para utilizadores amputados. 
É muito fácil de usar tanto para transferências na  
posição deitada ou sentada.

Dentro da nova gama de cestas Invacare, a Invacare 
Toilette oferece, graças ao cinto incorporado, uma 
excelente sustentação de todo o corpo e uma 
posição mais segura. A Cesta Toilette foi desenhada 
para aqueles utilizadores que têm uma mobilidade 
limitada. Permite ainda vestir e despir os utilizadores 
aquando da transferência. É utilizada para 
transferências desde e para uma posição sentada. É 
caracterizada por ser de fácil aplicação.

Códigos/Tipo de tecido

Tamanhos Espesso Conforto

XS 1451101 1451106

S 1451102 1451107

M 1451103 1451108

L 1451104 1451109

XL 1451105 1451110

Tamanhos A B C D

XS 1100 710 595 170

S 1130 760 640 180

M 1200 800 675 190

L 1270 860 720 210

XL 1390 940 780 220

Códigos/Tipo de tecido

Tamanhos
Espesso 

Sem apoio de cabeça

Espesso 

Com apoio de cabeça

S 1478440 1478444

M 1478441 1478445

L 1478442 1478446

XL 1478443

Tamanhos A B C D

S 870 710 200 430

M 950 800 230 490

L 1020 900 230 600

XL 1100 1080 270 760

Tamanhos A B C D E

S 870 710 200 400 430

M 950 800 230 470 490

L 1020 900 230 470 600
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Cestas Invacare para Elevador Reliant 350

Transferência posição levantada / 
Transferência posição sentada

• Fáceis de instalar
• Cestas sob axilar forradas para maior conforto
• Cinto de regulação para cintura com fecho
• Estrutura anti derrapante nas costas para maior 

apoio da cesta
• Cestas aconselhadas para utilizadores com boa 

postura do tronco
• Adaptadas para transferências na posição 

sentada / levantada

Códigos/Tipo de tecido

Tamanhos Espesso

S 1484685

M 1484686

L 1484687

XL 1484688

Tamanhos A B C

S 260 840 950

M 330 895 1170

L 360 950 1270

XL 360 1020 1810

Códigos/Tipo de tecido

Tamanhos Espesso

S 1484689

M 1484690

L 1484691

XL 1485117

Tamanhos A B C

S 860 840 240

M 1020 895 260

L 1180 950 330

XL 1230 1020 350
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Dados Técnicos

Escolha do tamanho

Sangles

Peso max 
utilizador

Temperatura 
máxima de 
lavagem

95°

Não usar lixívia
Não secar à 
máquina

200 kg1 95°

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

Tipo de tecidos

Garantia

2 anos

Algumas cestas com tamanho ou tipo de tecido descritas no catalogo necessitam de encomenda especial. O prazo de entrega será 
mais demorado.

É importante que seja feita uma análise de risco no que diz respeito à pele dos utilizadores para aqueles que têm que ficar durante 
muito tempo sentados na cesta.

Medidas facultadas em mm

Conforto

Tecido ligeiramente elástico 
que se adapta à morfologia do 
utilizador. Ideal para utilizadores 
com problemas de pele.

Rede

Para o banho ou indicada quando 
o utilizador permanece sentado 
na cesta por muito pouco tempo.

Espesso

Menos flexível, de fácil de 
manuseamento e em simultâneo 
muito agradável para o utilizador.
Seca rapidamente após lavagem.

Peso do paciente (kg) XS S M L XL

250

150

100

75

50

25

25 - 30 kg 25 - 50 kg 40 - 90 kg 80 - 130 kg 120 - 250 kg

Tecidos disponíveis Tamanhos disponíveis

Modelos de Cestas Rede Espesso Conforto XS S M L XL

Standard  

Universal conforto

Standard com apoio de cabeça    

Hamac Conforto  

Hamac conforto com rasgo

Hamac conforto de fácil 
colocação

 

Toilette   

Toilette com apoio de cabeça   

Transf. posição sentada

Transf. posição levantada

Amostras de tecido disponíveis.é favor solicitá-las junto do nosso serviço de clientes.
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DEPARTAMENTO COMERCIAL - VENDAS E SERVIÇO A CLIENTES
Telefone : Fax : E-mail :

Zona Norte/Centro Norte:

Comercial :
José Carlos Calvar 966 088 341 225 105 739 jccalvar@invacare.com
Assistente : 

Isabel Queiroz 225 193 372 225 105 739 iqueiroz@invacare.com

Zona Centro Sul/Lisboa/Grande Lisboa/Sul :
Comercial : 
Luis Monge 961 328 088 225 105 739 lmonge@invacare.com
Assistente : 

Susana Costa 225 193 374 225 105 739 scmcosta@invacare.com

Zona Lisboa e Ilhas:

Comercial :
Eduardo Brandão 965 029 443 225 105 739 ebrandao@invacare.com
Assistente : 

Susana Costa 225 193 374 225 105 739 scmcosta@invacare.com

Responsável Serviço Clientes :

Ana Leite 225 193 375 225 105 739 aleite@invacare.com

DEPARTAMENTO COMERCIAL - MARKETING
Telefone : Fax : E-mail :

Gestor de Produto - Posicionamento/Mobilidade :

Nuno Machado 967 003 946 225 105 739 nmachado@invacare.com
Gestão de Produto - Posicionamento deitado/
Atividades da vida diária/Oxigenoterapia :

Graça Neves 962 027 135 225 105 739 gneves@invacare.com
Assistente de Marketing :

Ana Isabel Carvalho 22 5193360 22 5105739 acarvalh@invacare.com
Prospector e Técnico Especialista Cadeiras de
Desporto (Top End) :
João Correia 961 328 057 225 105 739 info@joaocorreia.com

SERVIÇO PÓS VENDA 

Telefone : Fax : E-mail :
Responsável Ass. Técnica :

Marcio Freitas 225 193 376 225 105 020 mpfreita@invacare.com
Assistente Serviço Pós Venda:

Beatriz Fonseca 225 193 376 225 105 020 pbfonsec@invacare.com

Invacare Portugal II
Rua da Estrada Velha n° 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal
Tel : +351 22 5193360
Fax : +351 22 5105739
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

© 2019 Invacare International Sàrl. Todos os direitos reservados.

Todas as medidas foram apuradas em condição de testes standards. Fizemos os possíveis para que toda 
a informação desta tabela seja a correcta na altura da impressão. A Invacare reserva-se no direito de 
alterar as especificações do produto sem aviso prévio. 
É proibida toda e qualquer reprodução desta tabela seja no seu todo ou em parte, em qualquer 
forma, seja meio electrónico, mecânico, ou outro incluindo fotocopias ou outra acção informática 
sem autorização prévia por escrito da Invacare Internacional Sàrl.
Catálogo Geral 2019  - PT -  02/2019


