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Elevador de banheira

O conforto e a
segurança no banho

Aquatec Elevador de banheira Aquatec Orca

O elevador de banheira Aquatec Orca é uma
solução que o permite desfrutar de um bom
banho de imersão com toda a segurança.
Tem um comando ergonómico que integra uma
bateria e que é muito fácil de utilizador.

360 mm
(com abas: 560 mm)

655 mm

665 mm

715 mm
(com abas)

490 mm

375 mm
(sem abas)

4200 mm

850 mm

580 mm

Elevador de banheira para banhos na posição
sentada com encosto e apoio de cabeça integrados
reclináveis até 40° Desmontável em duas partes,
funciona com uma bateria, comando flutuante com
bateria integrada impermeável e ergonómico com
cabo em espiral. Ventosas auto removíveis. Capas
amovíveis e laváveis na máquina a 60º. Concebido
de maneira a ocupar o menos espaço possível na
banheira. Assento e encosto em polipropileno.
Referências dos produtos
Orca com capa branca
Orca com capa Azul
Orca com abas no
encosto com capa branca
Orca com abas no
encosto com capa Azul

1573864
1573875
1574062
1573974

285 mm
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Características

Comando ergonómico
Incorpora uma bateria.
Botão Stop para bloqueio imediato das funções

Conexão simples e
segura do comando

Capa amovível e lavável
à máquina a 60º

Desmontagem e
Montagem rápida
Dividido em 2 partes.
Facilidade de encaixe.
Leve para facilitar o
transporte.

Base anti-deslizante para
maior segurança mesmo
que seja utilizado sem
capa.

Motor de elevada
qualidade

Características técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Orca
Peso sem bateria (kg)

12,3

Peso máximo do paciente (kg)

150

Garantia (anos)
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Acessórios
315 mm

240 mm

Separador de coxas

Apoio de cabeça

Cintos de segurança

Previne escorregar do
assento.

Apoio de cabeça
regulável em altura.

Posicionamento mais
seguro.

Aquatec Trans

Ø = 365 mm

530 mm

O Trans é utilizado sobre o assento de um
elevador de banheira para uma transferência
sem esforço.
Ele assegura o movimento rotativo e deslizante
para facilitar o momento da transferência.
O disco do assento é extra largo e
antiderrapante.
Disponível em cinza claro e azul.
Referências
Trans azul
Trans cinza

4.03.002
4.03.008
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Família

Ocean Ergo

Soluções modulares para o banho
SEGURANÇA

INDEPENDÊNCIA

ERGONOMIA

Desenvolvida a pensar no
utilizador de forma a aumentar
a independência, segurança e
flexibilidade.
Os cuidados de higiene pessoal são atividades que
requerem maior privacidade e são imprescindíveis
para o bem-estar das pessoas. A família de cadeiras
de rodas de banho Aquatec Ocean Ergo foi
desenvolvida a pensar no conforto, independência e
dignidade do utilizador. Baseada na já reconhecida
gama Aquatec Ocean, a família Ocean Ergo apresenta
novas características, desenvolvidas para tornar as
atividades de higiene pessoal mais fáceis tanto para o
utilizador como para o cuidador.
Segurança, independência e dignidade
O novo contorno da superfície de assento foi
desenvolvido para encorajar uma posição de sentado
mais direita e estável, promovendo a independência

do utilizador e o conforto a nível geral. A estabilidade
melhorada na parte frontal oferece aos utilizadores
segurança adicional quando sentados na cadeira.
Além disso, a distância entre os eixos das rodas
otimizada torna mais fácil a manobrabilidade da
cadeira em espaços reduzidos, bem como permite
a entrada em casas de banho standard para uso
independente.
Design modular e flexível
O design modular da família Ocean Ergo faz com que
as cadeiras se adaptem a variadas necessidades de
utilização ao ser multi-ajustável, e com a possibilidade
de ser aplicado um vasto leque de acessórios para
necessidades específicas.

OUTRAS características incluem:
Chassi regulável e estável, em aço inoxidável
Encosto regulável em tensão, lavável à máquina, com fivelas de
abertura e fecho rápido
Encosto rígido fácil de higienizar e secar (disponível como opção)
Fácil de desmontar para transporte e arrumação
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Família

Ocean Ergo

NOVAS CARACTERÍSTICAS

Unidade de assento

1 ergonómica

Design baseado no feed
back dos utilizadores :
oferece uma posição sentada
mais direita aumentando
o equilíbrio, minimizando
o deslize anterior e
maximizando o conforto e
independência.

2 Melhor
adaptabilidade
Com mais possibilidades
de ajuste em altura
dos apoios de pernas e
apoios de braços.
Fornecida de série com um
rodízio direcional que facilita
a condução da cadeira.

Recortes no assento

4

Compacta e
fácil de usar
A base das rodas
otimizada torna-a fácil
de manobrar em espaços
reduzidos.
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3

Extremamente
estável
Estabilidade
aumentada na
parte frontal.

NOVO Contorno ergonómico da unidade de assento
O assento foi desenvolvido baseado no feed-back de utilizadores que procuram mais
autonomia e conforto na realização da higiene pessoal.
A inclinação positiva a 5º do assento coloca o utilizador numa posição favorecida (squat),
quando a cadeira é utilizada como cadeira sanitária com a aparadeira montada ou
diretamente sobre o vaso sanitário.
Os recortes do assento na parte frontal ajudam o utilizador a posicionar da melhor forma
as mãos aquando do processo de reposicionamento ou transferência.

Altamente personalizável
Estão disponíveis vários acessórios para otimizar o posicionamento, maximizar a
segurança e o conforto durante todas as atividades realizadas na casa de banho, com
a cadeira Ocean Ergo, que seja ao utilizá-la como cadeira de duche no polibã ou como
cadeira sanitária munidad de aparadeira ou diretamente sobre o vaso sanitário.
Consulte a gama completa de acessórios online em www.invacare.pt

Posicionamento

Segurança

Higiene

Conforto

Uma versão com basculação
Invacare Aquatec Ocean Ergo Vip
A Ocean Ergo Vip oferece -5º a +40º de basculação da unidade
de assento através de um mecanismo inteligente que minimiza a
instabilidade e que assegura um posicionamento otimizado.
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Família

Ocean Ergo

Apresentamos a
família Ocean Ergo
Desde uma versão standard de trânsito com 4 rodízios, até
à versão com basculação de assento conheça a gama de
cadeiras de banho e sanitárias que respondem a múltiplas
necessidades.

Ocean 24” *
Ergo XL
Versão bariátrica,
largura
entre braços
aumentada, rodas
traseiras de auto
propulsão (24”).
Fornecida com
encosto regulável
em tensão. Com
capacidade de
peso até 180 kg.
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Ocean
Ergo XL
Versão bariátrica,
largura entre
braços aumentada,
4 rodízios (um
rodízio direcional).
Fornecida com
encosto regulável
em tensão. Com
capacidade de
peso até 180 kg.

Ocean
Ergo Vip
Versão 4 rodízios
(um rodízio
direcional), com
basculação da
unidade de assento
e apoio de cabeça.
Fornecida com
encosto regulável
em tensão. Encosto
rígido disponível
como opção. Com
capacidade de peso
até 150 kg.

Ocean
Ergo

Ocean 24” *
Ergo

Versão 4 rodízios
(um rodízio
direcional).
Fornecida com
encosto regulável
em tensão.
Encosto rígido
disponível como
opção. Com
capacidade de
peso até 150 kg.

Versão rodas
traseiras de auto
propulsão (24”).
Fornecida com
encosto regulável
em tensão. Encosto
rígido disponível
como opção.
Com capacidade
de peso até 150 kg.

* Transformável na versão de transito : as rodas 24” são de extração fácil ficando a cadeira sobre os 4 rodízios

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

Largura do
assento

Profundidade do
assento

Largura total

Profundidade
total

Largura entre apoios de braços

Ocean Ergo

480 mm

480 mm

Ocean Ergo XL

480 mm

480 mm

565 mm

905 mm

455 mm

645 mm

905 mm

Ocean 24” Ergo

480 mm

480 mm

670 mm

535 mm

1050 mm

455 mm

Ocean 24” Ergo XL

480 mm

480 mm

670 mm

1050 mm

535 mm

Ocean Ergo Vip

480 mm

480 mm

565 mm

1000 mm

455 mm

#$

Basculação do
assento

Ajustável em
altura

Ocean Ergo

-

475 - 600 mm

17 kg

150 kg

Ocean Ergo XL

-

475 - 600 mm

18 kg

180 kg

Ocean 24” Ergo

-

475 - 600 mm

23 kg

150 kg

Ocean 24” Ergo XL

-

475 - 600 mm

24 kg

180 kg

-5° - +40°

475 - 600 mm

23.5 kg

150 kg

Ocean Ergo Vip

Cor do chassis

Peso

Peso máx. utilizador

Dados regulamentares

Branco
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Ocean Ergo
ACESSÓRIOS E AJUSTES
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Acessórios
Conforto

Almofada de assento
ergonómica

Tampa para recorte
grande

Com recorte grande

Pode ser utilizada com
ou sem almofada de
assento ergonómica
recorte grande

Almofada de assento
extra suave

Assento multi-posições

Para além de
maximizar o conforto,
oferece estabilidade
pélvica e ajuda na
prevenção de U.P

Encosto rígido
Confere um bom
alinhamento postural.
É mais fácil de
higienizar e secar.
Opção fornecida sem
acréscimo de preço
sob pedido.

O recorte pode ser
orientado para 4
direções diferentes

Apoios de braços mais
largos

Aumentam em
40 mm a distância
entre braços.

Almofada de assento
ergonómica
Com recorte pequeno

Almofada de assento
universal ergonómica
Sem recorte

Almofada de encosto
confortável e
impermeável
Incrementa
estabilidade e
conforto. Ideal para
jovens utilizadores ou
adultos mais delgados.

Tampa para recorte
pequeno
Pode ser utilizada com
ou sem almofada de
assento ergonómica
recorte pequeno

Encosto XL
Aumenta a largura
entre braços em
80mm. Serve para
transformar uma
Ocean Ergo standard
para uma versão XL.

Encosto em tela
Conforto
Oferece maior
conforto e é fácil de
higienizar.
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Acessórios - Família Ocean Ergo

Posicionamento

Apoio lateral de tronco
Confere
posicionamento
seguro. Regulável
em largura e altura.
Ideal para jovens
utilizadores ou adultos
mais delgados.

Apoio de pescoço
Oferece
posicionamento
otimizado da cabeça.

Segurança

Suporte para apoios de
cabeça e pescoço
Seguro e confortável.
Multi ajustável.
(Apresentamos acima
o suporte com apoio
de cabeça montado)

Apoio de perna
elevatório
Regulável em altura e
em ângulo. Incorpora
apoio de gémeo
almofadado.

Barra de segurança
Oferece segurança
e tranquilidade ao
utilizador e cuidador.

Bloqueio dos apoios de
braços
Par de bloqueadores
para apoios de braços.
Impede o rebatimento.

Cintos de segurança
Para posicionamento
seguro. São facilmente
montáveis e ajustáveis.
Laváveis à máquina.

Ponteira anti volteio
dianteira e traseira
Para aumentar a
segurança

Higiene
NOVO DESIGN

Apoio para membro
amputado
Almofadado, regulável
em altura e em
profundidade. Pode ser
utilizado no assento
com ou sem almofadas
ergonómicas com
recorte grande ou
pequeno.
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Protetor higiénico antisalpicos
Adapta-se ao assento
sem almofadas ou
com almofadas de
assento ergonómicas
com recorte grande
ou pequeno.

NOVO DESIGN

Aparadeira
Com pega ergonómica
para facilitar a
utilização.
Com graduação

Ajustes
Todas as cadeiras de banho Aquatec Ocean Ergo
são reguláveis para responder à maior parte das
necessidades.
Apoios de braços
Ergonómicos, rebatíveis
e reguláveis em altura.

Apoios de pernas*
Reguláveis em altura, giratórios
e destacáveis
Sem ferramentas

Altura assento / chão
Altura assento / chão
regulável entre 475 mm e
600 mm
Sem ferramentas

Apoios de pés
Ajustáveis em ângulo,
rebatíveis e anti
deslizantes. Inclui
calcanheiras.
Sem ferramentas

*Disponíveis apoios de pernas mais curtos
Ideais para jovens utilizadores ou adultos de
baixa estatura.
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Acessórios - Família Ocean Ergo

Introdução
Este guia útil apresenta como a família Ocean Ergo
pode ser personalizável, com o intuito de responder a
vários tipos de necessidades, fazendo ajustes simples ou
adicionando acessórios fáceis de aplicar.

Conheça a família
Ocean Ergo…

Ocean 24” *
Ergo XL
Versão bariátrica,
largura
entre braços
aumentada, rodas
traseiras de auto
propulsão (24”).
Fornecida com
encosto regulável
em tensão. Com
capacidade de
peso até 180 kg.
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Ocean
Ergo XL
Versão bariátrica,
largura entre
braços aumentada,
4 rodízios (um
rodízio direcional).
Fornecida com
encosto regulável
em tensão. Com
capacidade de
peso até 180 kg.

Ocean
Ergo Vip
Versão 4 rodízios
(um rodízio
direcional), com
basculação da
unidade de assento
e apoio de cabeça.
Fornecida com
encosto regulável
em tensão. Encosto
rígido disponível
como opção. Com
capacidade de peso
até 150 kg.

Ocean
Ergo

Ocean 24” *
Ergo

Versão 4 rodízios
(um rodízio
direcional).
Fornecida com
encosto regulável
em tensão.
Encosto rígido
disponível como
opção. Com
capacidade de
peso até 150 kg.

Versão rodas
traseiras de auto
propulsão (24”).
Fornecida com
encosto regulável
em tensão. Encosto
rígido disponível
como opção.
Com capacidade
de peso até 150 kg.

* Transformável na versão de transito : as rodas 24” são de extração fácil ficando a cadeira sobre os 4 rodízios

Compatibilidades

- Compatível
- Não compatível
– - Incluído de série

A maioria dos acessórios são compatíveis com todas as cadeiras
Aquatec Ocean Ergo.
Ocean
Ergo
XL

Ocean
24”
Ergo
XL

Ocean
VIP
Ergo

Código de
artigo

Ocean
Ergo

Ocean
24”
Ergo

Almofada de assento ergonómica recorte grande

AP1603142











Tampa para recorte grande

AP1603143











Almofada de assento ergonómica recorte pequeno

AP1603145











Tampa para recorte pequeno

AP1603152











Protetor higiénico anti-salpicos

AP1603155











Almofada de assento universal ergonómica sem recorte

AP1603154











Almofada de assento extra suave

1531259











Assento multi-posições

1544469











Barra de segurança

10167-10











Barra de segurança XL

1470078











Cintos de segurança para o tronco

1470081











Cintos de segurança para a pélvis

1470082











Bloqueio dos apoios de braços
Encosto XL
Encosto rígido

1470077











AP1604015





–

–



1575299

*

*





*

Almofada de encosto confortável e impermeável

1558769











Apoios de braços mais largos

1470086











16379



–



–



Par de rodas 24”
Apoio para membro amputado dtº

AP1643573



















Apoio para membro amputado esqº

AP1643574



Apoio de perna elevatório dtº

AP1643543











Apoio de perna elevatório esqº

AP1643572











Apoio lateral de tronco

1535077











Suporte apoio de cabeça e apoio de pescoço

1531613

**

**







Apoio de cabeça

1531465

**

**







Apoio de pescoço

1531608

**

**







10230











Suporte para aparadeira

AP1602078











Ponteira anti volteio dianteira/traseira

AP1603992











Ponteira anti volteio dianteira

AP1601986











Encosto em tela Conforto Ocean Vip Ergo

AP1603606











Encosto em tela Conforto Ocean Ergo

AP1604136











Encosto em tela Conforto Ocean Ergo XL

AP1604016











Aparadeira

* Opção sem acréscimo
** Suporte e apoio de cabeça apenas compativel com a troca do encosto da Ocean Ergo para o Encosto da Versão
Ocean Ergo Vip (consultar Serviço Pós venda)
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Lima H263 / H273

As cadeiras de banho /
sanitárias completas !

As cadeiras de banho/sanitárias Invacare Lima são a
escolha perfeita se estiver à procura de uma cadeira
totalmente equipada e compacta para poupança
de espaço. Inúmeros acessórios fazem parte da
configuração standard (cinto pélvico, aparadeira...),
e o mecanismo de encarte é de fácil utilização o
que facilita a arrumação em meio institucional e
domiciliário. O chassis em alumínio, anti corrosivo,
permite que ambas as cadeiras sirvam na perfeição
os utilizadores que necessitam de assistência para a
higiene pessoal diária.
Design compacto

Várias posições de assento

Veja como é fácil dobrar uma cadeira de rodas
de banho / sanitária ! A cadeira Invacare Lima
H263 ou H273 fica pronta para arrumação ou
transporte em poucos segundos, ocupando,
desta forma, pouco espaço na casa de banho
ou no local onde fica guardada.

O assento almofadado das cadeiras Invacare Lima H263
e/ou H273, com 4 posições possíveis, oferece máximo
conforto ao utilizador e torna-se compatível com a maior
parte das sanitas. Para múltiplas necessidades o assento
poderá ser montado com o recorte higiénico virado para a
frente, para trás ou para um dos lados.

Opções e Características

Opções de rodas

Recorte do assento

Tela de encosto maleável

Poderá escolher entre a versão
4 rodízios de 5” (Lima H263)
ou a versão com rodas auto
propulsáveis 24” traseiras (e dois
rodízios dianteiros) (Lima H273).

Um recorte no assento com
23 cm de largura e 37 cm de
profundidade facilita a higiene
íntima.

Oferece conforto otimizado ao
utilizador.

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

Largura de
assento

Largura total

Profundidade
total

Altura total

Largura total
encartada

Peso total

Peso max.
utilizador

kg
H263

580 mm

470 mm

570 mm

1045 mm

1000 mm

210 mm

14 kg

135 kg

H273

580 mm

470 mm

680 mm

1115 mm

1000 mm

300 mm

18,5 kg

135 kg

Cor
Branco

Azul
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Invacare Cascade H253
435 mm

210 mm

Cadeira sanitária/ banho de auto-propulsão com
chassis em aço. Inclui opções como:

390 mm

430 mm

420 mm

•

Apoio de braços acolchoados, rebatíveis e
reguláveis em altura

•

Apoio de pés rebatível

•

Rodas com travão

•

Travões de empurrar

•

Recorte íntimo (20 cm largura e 37 cm
profundidade)

•

Aparadeira amovível

130-170 mm
40 mm

490 mm

250 mm

180 mm

1040 mm
655 mm

Invacare Cascade H243
435 mm

210 mm

390 mm

130-170 mm

Cadeira sanitária/ banho com quatro rodízios e
chassis em aço. Inclui opções como:
•

Apoio de braços acolchoados, rebatíveis e
reguláveis em altura

•

Apoio de pés rebativel

•

Rodas com travão

•

Recorte íntimo (20 cm largura e 37 cm
profundidade)

•

Aparadeira amovível

40 mm

490 mm

420 mm
430 mm

250 mm

180 mm

740 mm

530 mm

Cadeiras de banho autopropulsáveis ou de empurrar

Invacare Alizé H2080

200 mm
380 mm
530 mm

Cadeira de banho em aço alta qualidade com
tratamento epoxy.

400 mm

410 mm
170 mm

•

Encosto e assento ergonómicos em ABS alta
qualidade

•

Apoios de braços rebátiveis : fácil transferência

•

Punho de empurrar

•

Apoio de pés rebatível

•

Rodízios traseiros com travão

140 mm
530 mm

420 mm

690 mm
590 mm

Características técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
H253

H243

Peso (kg)

8,5

13

16

Peso max do utilizador (kg)

120

120

100

2

2

2

Garantia (anos)

H2080
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Pico

Família Pico - Soluções
modulares para o duche
27
278

Aquatec Pico
Aquatec Pico 3 em 1 - Cadeira de
duche com dispositivo sanitário

Aquatec Pico
• 3 modelos disponíveis
• Base de assento
anti-derrapante.
• O encosto pode ser montado à
frente ou atrás
• Apoios de pernas reguláveis em
altura
• Ponteiras com bases redondas
em borracha, anti derrapantes.
• Componentes fáceis de montar
e desmontar e sem ferramentas.
• Pernas reguláveis em altura 425
a 575 mm
• Peso máximo utilizador : 160 kg.

• Multifuncional, sólida e regulável
em altura
• Versátil : cadeira de duche,
quadro de sanita e cadeira
sanitária
• Funcional e modular.
Componentes fáceis de montar
e desmontar e sem ferramentas.
• Totalmente anti corrosiva.
• Pernas reguláveis em altura 425
a 575 mm
• Peso máximo utilizador 160 kg

Características

Banco de duche Pico

Banco de duche Pico
com apoios de braços

Cadeira de duche
Pico com os apoios de
braços desmontados

Cadeira Aquatec Pico
3 em 1 - A aparadeira
é facilmente amovível
(por trás, pela frente e
lateralmente)

Cadeira Aquatec Pico 3
em 1 com o encosto e
1 dos apoios de braço
desmontados.

Cadeira Aquatec Pico
3 em 1 com o encosto
desmontado.

Dados Técnicos
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Referência
Banco de duche
Banco de duche com apoios de braços
Cadeira de duche completa
Encosto (Peças)
Apoios de braços (par) (Peças)
Dimensões
Largura de assento
Profundidade de assento
Altura do assento / chão (sem aparadeira)
Largura total
Profundidade total
Altura total
Altura dos apoios de braços
Distância entre apoios de braços
Distância entre regulações
Largura recorte/ orificio sanitário
Profundidade recorte/orificio sanitário
Informação adicional
Peso do banco de duche
Peso do banco de duche com apoios de braços
Peso da cadeira de duche só com encosto
Peso da cadeira de duche completa
Peso máximo de utilizador
Côr

Aquatec Pico

Aquatec Pico - 3 em 1
9.20.001
9.21.001
9.22.001
16469
16468

1525887

430 mm (A)
420 mm (B)
425 - 575 mm (C)
575 mm (D)
520 mm (E)
825 - 975 mm (F)
605 - 755 mm (G)
430 mm (H)
25 mm
180 mm
145 mm

430 mm (A)
420 mm (B)
425 - 575 mm (C)
575 mm (D)
520 mm (E)
825 - 975 mm (F)
605 - 755 mm (G)
430 mm (H)
25 mm
215 mm
250 mm

3,2 kg
4,1 kg
4.8 kg
4,8 kg
160 kg
Branco

3,2 kg
4,1 kg
4,8 kg
4,8 kg
160 kg
Branco

H

A
D

F
G
C

B
E
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Aquatec Galaxy 1470805

510 mm
990 mm
140 mm
130 mm
400 mm
630 mm

Cadeira de banho de encartar em aço lacado
regulável em altura. Assento em polietileno com
rasgo para facilitar a higiene íntima. O encosto
flexível é em PVC. Esta cadeira está equipada de
Flexi Foot ,que são umas ponteiras flexíveis para a
equilibrar nas pequenas irregularidades do chão.

470 620 mm

460 mm

580 mm

Invacare Alizé H2480/1

200 mm

380 mm

530 mm

400 mm

410 mm
170 mm

Chassis em aço galvanizado de alta qualidade e
superfície com tratamento epoxy.
Encosto e assento ergonómico em ABS de alta
qualidade.

140 mm
500 - 560 mm

480 mm
590 mm

Cadeiras de banho fixas
e de encartar

•

Apoio de braços rebatíveis: fácil transferência

•

Reguláveis em altura cada 20 mm

Invacare H296 Cadiz 1637296
400 mm

•

Chassis em alumínio: 100 % anti corrosão, 2.6 kg

•

Regulável em altura sem ferramentas de 405 a
505 mm - 5 posições

•

Assento ergonómico perfurado para facilitar o
escoamento da água

•

Segurança e estabilidade aumentadas graças à
estrutura de assento reforçada e às 4 ponteiras
de borracha ligeiramente inclinadas para se
adaptarem da melhor forma a todo tipo de
solos, mesmo os irregulares.

•

Peso máximo utilizador: 143 kg

•

Fácil de limpar

•

Pernas desmontáveis na parte superior para
reduzir o volume e facilitar transporte

230 mm

170 mm

310 mm
510 mm

405 - 505 mm

Aquatec Sorrento 1532633/1532730
240 mm
240 mm

Cadeira de duche anti corrosiva
Cadeir

440 mm

440 mm
200 mm

200 mm

•

As
Assento extra confortável e tela de encosto
flé
fléxivel e regulável em tensão

•

Pernas reguláveis em altura
Pe

•

Ap
Apoios de braços destacáveis para facilitar as
transferências
tran

•

Disponível com ou sem recorte
Di

500 mm
170 mm
440 mm
150 mm

440 mm
500 mm

420 - 570 mm

420 - 570 mm

Invacare I-Fit 9781E

380 mm

500 mm
370 mm

Ergonómica e prática, esta cadeira de duche
proporciona grandes possibilidades de regulação,
graças ao seu sistema de ajuste através de
parafusos, o que permite ao assento atingir uma
altura de 380 mm a 550 mm.
•
•
•
•
•

380 - 550 mm

Pés largos para permitir um grande estabilidade
Assento largo e profundo
Pés reguláveis em rotação
Montagem sem ferramentas
Encosto removível

320 490 mm
430 mm

420 mm

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 do utilizador (kg)
Garantia (anos)

1470805
7,5
100
2

H2480/1
7,5
120
2

H296
2,6
143
2

Sorrento
5,5
135
2

9781E
4,5
180
2
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Dot

Pouco espaçoso e muito seguro

O banco Aquatec Dot é a escolha ideal se começar
a sentir falta de equilíbrio na casa de banho dentro
ou fora do polibã, principalmente se houver falta de
espaço. De design compacto, o banco de duche Dot
com formato arredondado e elegante seduz pelo
assento, com recorte dianteiro e traseiro, confortável
e prático para facilitar a higiene íntima. O Dot é
muito leve e tem ainda a vantagem de ser regulável
em altura muito facilmente. É bastante resistente e
seguro, permite um peso máximo de utilizador de 135
kg e possui 4 ponteiras de borracha anti deslizante
podendo ser utilizado com toda a segurança.
Disponível com ou sem disco giratório que facilita as
transferências.
• Altura de assento fácil de regular. 7 posições
possíveis de 40 a 55 cm
• Leve. Pesa apenas 1.65 kg
• Montagem e regulação sem ferramentas
• Muito fácil de higienizar
• 100 % anti-corrosivo
• Peso máximo utilizador 135 kg

365 mm

400 550 mm

365 mm

Características

Ponteiras antiRegulável em altura
deslizantes e flexíveis
Muito fácil de regular.
7 posições possíveis
Estabilidade e
para servir vários
conforto garantido
fora e dentro do
tipos de utilizadores.
polibã.

Aquatec Disk on Dot
Banco de duche Dot com disco. Disponível
com disco giratório integrado para facilitar as
transferências.
1575267 Com disco giratório Azul
1575268 Com disco giratório cinza

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

Lote de 2 bancos - Embalagem atrativa

Aquatec Dot

Aquatec Disk on Dot

Aquatec Disk on Dot

1564759

1575267

1575268

Largura de assento

34 cm

36,5 cm

36,5 cm

Profundidade de assento

21 cm

36,5 cm

36,5 cm

40 – 55 cm

40 - 55 cm

40 - 55 cm

Largura total

36,5 cm

36,5 cm

36,5 cm

Profundidade total

36,5 cm

36,5 cm

36,5 cm

40 - 55 cm

40 - 55 cm

40 - 55 cm

Altura assento/chão

Altura total
Peso máximo utilizador

135 kg

135 kg

135 kg

Peso

1,65 kg

3,25 kg

3,25 kg

Cinza

Cinza com disco Azul

Cinza com disco Cinza

Cor
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Invacare H291 Cadiz 1637295
•
•
310 mm

•
510 mm

•

•
•
•

405 - 505 mm

Chassis em alumínio: 100 % anti corrosão, 2.6 kg
Regulável em altura sem ferramentas de 405 a
505 mm - 5 posições
Assento ergonómico perfurado para facilitar o
escoamento da água
Segurança e estabilidade aumentadas graças à
estrutura de assento reforçada e às 4 ponteiras de
borracha ligeiramente inclinadas para se adaptarem
da melhor forma a todo tipo de pisos, mesmo
irregulares.
Peso máximo utilizador: 143 kg
Fácil de limpar
Pernas desmontáveis na parte superior para reduzir o
volume e facilitar transporte

Aquatec Sorrento
440 mm

Banco de duche anti corrosivo

500 mm

200 mm

170 mm

•

440 mm
150 mm
500 mm
420 - 570 mm

170 mm

440 mm

•
•
•
•

150 mm

420 - 570 mm

Assento extra confortável e tela de encosto fléxivel e
regulável em tensão
Pernas reguláveis em altura
Com ou sem apoios de braços
Apoios de braços destacáveis para facilitar as
transferências
Disponível com ou sem recorte

1532660

Banco com apoios de braços e recorte íntimo

1532661

Banco sem apoios de braços e com recorte íntimo

1532729

Banco com apoios de braços e sem recorte íntimo

1532728

Banco sem apoios de braços e sem recorte íntimo

Invacare I-Fit 9780E
500 mm

450 mm

Ergonómico e prático, este banco de duche proporciona
grandes possibilidades de regulação graças ao seu
sistema de ajuste através de parafusos que permite obter
uma altura de assento ao chão desde 380 até 550 mm.

360 mm

380 550 mm

420 mm
430 mm

Bancos de banho fixos e
de encartar

Aquatec® Sansibar 9.10.101

Assento de parede para o duche rebatível em PVC e aço
inox.

460 mm
400 mm
410 mm

460 - 505 mm

530 - 600 mm

•

Assento regulável em altura de 53 a 60 cm

•

Recorte largo para higiene íntima facilitada

•

Ajuste com precisão de cada perna

•

Rebatível, profundidade dobrado: 110 mm

•

Peso máximo utilizador 130 kg

Invacare Futura R8802 / R8802-60 / R8803 / R8803-60 / R8804 / R8804-60

95 mm
372 mm

384 mm

Assento de duche de parede em ABS e alumínio.
340 mm

60 mm

96 mm
372 mm
384 mm

420 - 540 mm

272 mm

235 mm

Fácil de instalar, pouco espaçoso

•

Disponível com pernas (R8802-60)

•

Rebatível, profundidade dobrado: 130 mm

•

Disponível com encosto e pernas (R8803-60)

•

Disponível com pernas, encosto e apoios de braços
(R8804-60)

•

Revestimento anti-derrapante

525 mm
392 mm

Kits de pernas disponíveis (sob consulta):

340 mm

100 mm

•

•

R855: Altura 370 - 490 mm

•

R860: Altura 420 - 540 mm

•

R865: Altura 470 - 590 mm

340 mm
360 mm
384 mm

Características técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
9780E

Dot

Disk on Dot

H291

Sorrento

R8802/
R8802-60

R8803/
R8803-60

R8804/
R8804-60

Peso (kg)

3,7

3,7

3,7

1,8

3,5 ou 4

4,8 / 5,9

6,5 / 7,6

7,9 / 9,0

Peso max do utilizador (kg)

180

125

125

143

135

135

135

135

2

2

2

2

2

2

2

Garantia (anos)
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Aquatec Sorrento

360°

440 mm

390 mm

Aquatec Sorrento 1532693
Assento de banheira giratório
• 4 ponteiras laterais de fixação reguláveis em
largura e anti derrapantes
• Manipulo acessível dos dois lados
• 100 % anti corrosiva
• Assento suave, extra confortável e anti
deslizante
• Tela de encosto flexível e regulável em tensão

440 mm
240 mm
200 mm

440 mm
500 mm

530-620 mm

Invacare Marina 1541330
330 mm

160 mm

O design ao serviço do conforto
O design da prancha oferece mais funcionalidades
para maior conforto: porta sabonete, recorte para
suporte de duche, assento ergonómico.

690 mm
Regulação das ponteiras
390 a 620 mm

Versão XL 1471594
•

Mais comprida e reforçada

•

740 mm comprimento total

•

Regulação das ponteiras 420 a 700 mm

Assentos e outros produtos de
apoio para a banheira

Aquatec Step 3.00.002, 1584940

Degrau estável com ou sem capa
165 mm

•

Facilita as entradas e saídas para dentro ou para
fora da banheira

•

Ponteiras e capa anti derrapante

•

Capa anti-deslizante destacável e lavável à
máquina

•

Existente em 2 modelos : Com capa Azul
(3.00.002) ou sem capa (1584940)

300 mm

400 mm

Degrau Aquatec Step sem capa.
A base com relevo é anti-derrapante.

Invacare Bula H190

690 mm

Adere ao fundo da banheira através das suas
múltiplas ventosas, este tapete antideslizante reduz
o risco de quedas.
•

Borracha natural

•

Superfície ampla

400 mm

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)

1532693

1541330

1471594

Step

6 kg

2,5

1,6

1,5

H190
1,7

130 kg

150

200

150

130

2

2

2

2
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700 mm

70 mm
110 mm

500
mm

600
mm

150°

H143

H145

400
mm

400
mm

250 mm

400 mm

H140

H141

H142

H146

Invacare Aqua H140, H141, H142, H143, H144, H145, H146

Embalagem

A ergonomia específica das nossas barras de apoio Aqua em plástico
e alumínio (exceto a H140 que é inteiramente de plástico) de um
diâmetro de 35 mm garantem uma preensão fácil e segura. Fornecidas
sem parafusos.

Ideal para expor em loja

Invacare Stiléo H170

Invacare Stiléo H171

Invacare Stiléo H172

Comprimento 300 mm
Código 1606999

Comprimento 450 mm
Código 1526476

Comprimento 550 mm
Código 1526477

Barras de apoio com ventosas. Disponíveis em três comprimentos 300mm,
450 mm e 550 mm. Instalam-se muito facilmente principalmente para
se apoiar para a saída do duche, da banheira ou de cima da sanita. São
adaptáveis a superfícies vidradas ou plastificadas lisas e são
equipadas de um indicador visual de segurança.

80 kg80 kg
30 kg

40 kg

Comprimento
300 mm

Comprimento
450 mm

Comprimento
550 mm

100 kg
100 kg

420 mm
135°

500 mm

270 mm
330 mm
700 mm

Invacare Revato R7739

Invacare Ocea H320/1

Invacare Balnéa H160 1522374

Barra de aço, oferece apoio ao
redor do lavatório e permite
colocar toalhas. Fornecido sem
parafusos. Disponível nas medidas
standard referidas acima.

Barra de apoio de plástico,
oferece 2 alturas de apoio.
Fornecidas sem parafusos.
• Forma oval

Pega de banheira. Ideal para entrar
ou sair da banheira com toda a
segurança. Fixação muito simples
que se adapta a todas as banheiras
(Regulável de 80 a 170 mm).

Barras de apoio fixas
e articuladas

Invacare Barras de apoio rebatíveis
100 mm

130 mm
Ø 32 mm

205 mm
230 mm
Ø 25 mm

200 mm
670 mm

500 - 1000 mm

Invacare Básica H330/1

Invacare Futura H335, R7762

Barra de apoio rebatível, em aço revestido e plástico Barra de apoio rebatível em aço.
que assegura uma grande resistência contra a
• Disponível em stock com 700 mm – Ref. H335
corrosão.
• Disponíveis sob consulta com 600, 700, 800,
• Suporte de papel W.C
900, 1000 mm
• Profundidade de assento
• Diâmetro do tubo: 25 mm

600 - 1000 mm

860 mm

750 - 850 mm

60 mm

140 mm

Invacare Futura
H345, R7772
Barra de apoio rebatível
em aço com pé de apoio.
Regulável em altura de
750 a 850 mm.
• Disponível em stock
com 700 mm – Ref.
H345
• Outros comprimentos
sob consulta
• Diâmetro do tubo:
32mm
• Diâmetro do tubo do
pé: 25mm
• Perno de apoio:
R7764,08

100 mm

Invacare Futura R7763

Invacare Futura R7765

Invacare Futura R7766

Kit de fixação em aço
para fixar as barras de
apoio rebatíveis R7762
e R7772 com toda a
segurança quando a
parede é demasiado
frágil.

Suporte de papel WC
para barras rebatíveis
R7762 e R7772 para
facilitar o acesso ao
papel.

Almofadas de apoio
de braços para fixar
em cima das barras
rebativeis R7762 e
R7772 para um máximo
conforto.

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 máx utilizador (kg)
Garantia (anos)

Barras Aqua

R7739

H320/I

1930E

H330/1

R7762

R7772

0,3 a 0,9

5,5

0,18

1,4

2

3,5

3,9

100

135

115

113

130

120

120

2

2

2

2

2

2

2

R7763

R7765

R7766

2

2

2

As barras de apoio são fornecidas sem parafusos. R6670 kit de fixação para R7762, R7772, H335 e H345
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Pure Bidet

Higiene pessoal com
autonomia e conforto

O Aquatec Pure Bidet é um tampo sanitário ideal para quem tem dificuldade em realizar uma
higiene pessoal completa ou para as pessoas que procuram máximo conforto e bem estar.
O Aquatec Pure Bidet, com design moderno e de fácil montagem, adapta-se facilmente e
discretamente à maior parte das sanitas. Os jatos suaves de água limpa regulados na pressão
e temperatura ideais, garantem uma higiene nas zonas altamente sensíveis do nosso corpo. As
principais características do Pure Bidet incluem:
•
•
•

Elevada funcionalidade
Tecnologia incorporada
Compatibilidade com as sanitas convencionais

Elevada funcionalidade
• Painel de comandos intuitivo com botões
largos
• Temperatura da água ajustável, vários tipos
de jatos à escolha
• Ajuste do bocal para se adequar melhor à
higiene feminina ou higiene posterior
• Secador de ar com temperatura ajustável
• Assento aquecido com temperatura
controlada
• Luz noturna LED
• Tampa e tampo com função de fecho suave

Tecnologia incorporada
• Aquecimento contínuo da água (não funciona durante a função de
autolimpeza)
• Autolimpeza do sistema dos bocais antes e depois de cada
utilização
• Proteção térmica para evitar o sobreaquecimento
• Interrupção automática para economia de energia que é ativada
através de sensor no assento
• Função de autodiagnóstico para detetar automaticamente o mau
funcionamento
• Existência de um disjuntor para maior segurança e tranquilidade

38°

Compatibilidade com as sanitas convencionais
• Aplica-se nos orificios do vaso sanitário destinados ao tampo de
sanita convencional
• Fácil de montar e desmontar
• Em conformidade com a norma DIN EN 1717 em relação às ligações
seguras das canalizações da água.

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

389 mm

Tipo de proteção

IP X4

Comprimento total

515 mm

Tipo de baterias do comando

2 x AA (LR6) / 1.5 V

Profundidade total

156 mm

Pressão da água fornecida

79 – 735 kPa

Peso produto

3.9 kg

Temperatura da água fornecida

3 – 35 °C

Peso máximo utilizador

125 kg

Volume da água função
CLEANSING

0.7 l/min

Volume da água função BIDET

0.85 l/min

Regulação pressão da água

3 níveis

Comprimento do cabo elétrico

1.4 m

Corrente

220 – 240 V AC, 50/60 Hz

Consumo máximo

1725 – 2053 W

Visualize o video
demonstrativo
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Aquatec 900 10128-10 / 10129-10
Elevador de sanita regulável em 3 alturas e com possibilidade de inclinação
• Elevador de sanita com tampa. Disponível com ou sem apoios de braços.
• Substitui por completo o tampo de origem da sanita. Compatível com sanitas com furações entre os 15 e 20,5 cm.
• Para além de encurtar a distância entre a sanita e o utilizador poderá ser ajustado em ângulo para
acompanhar as limitações do utilizador se houver complicações na flexão dos joelhos e/ou rotação da pélvis.
• Com apoios de braços vai oferecer maior apoio. Sendo rebatíveis não serão entrave nas transferências laterais.
510 mm

360 mm
440 mm
60 / 100 / 150 mm

210 mm
280 mm

O AT900 pode ser regulado e/
ou inclinado em conformidade
com as necessidades do utilizador.
Desta forma, poderá acompanhar
a evolução da condição clínica do
utilizador.

Aquatec 90 1470914 (8.01.001), 1470915
380 mm

410 mm

115 mm
105 mm

Elevadores, quadros e
cadeiras sanitárias

O Aquatec 90 aumenta a base da sanita em
100 mm, sendo compatível com a maioria das
sanitas comercializadas no mercado.
É fixo unicamente colocando-o sobre a sanita
graças à sua larga superfície interna e aos
adaptadores laterais. Os apliques anti deslizantes,
ajudam também à estabilidade do utilizador.
Permite uma excecional capacidade para suportar
um peso máximo de 225kg.
Existem as versões com e sem tampa. A tampa é
removível para facilitar a limpeza.
Referência dos produtos:
AT 90 com tampa
1470914
AT 90 sem tampa
1470915

Invacare Elevadores, quadros e cadeiras sanitárias
245 mm

350 mm
400 mm

40 mm

60 mm

640 740 mm

90 mm

440 mm

590 mm

Invacare Finesse 1575061

Invacare Adeo C407A

Elevador de sanita confortável
• Altura 90 mm
• Espuma pu injetada
• Largo recorte íntimo com maior recorte
dianteiro (218 x 272 mm)

Quadro para sanita em alumínio anodizado não
corrosivo.
• Regulável em altura
• Apoio de braços para um maior conforto
• Pode utilizar-se com elevadores de sanita
460 mm

190 mm

de 820
à 920 mm

220 mm
360 mm

380 mm

430 mm
350 mm

390-540 mm

de 450
à 550 mm
410-560 mm

de 380
à 480 mm
530 mm

490 mm

620 mm

470 mm

Invacare Izzo H340

Invacare Styxo 9630E

Pode ser utilizada como cadeira sanitária, elevador
ou quadro de sanita. Acabamento epoxy para uma
alta resistência à corrosão .
• Apoio de braços rebatíveis
• Escosto amovível
• Regulável em altura

Dispositivo 3 em 1, tanto pode ser utilizado como
quadro de sanita, como elevador ou cadeira sanitária.
• Cor cinza
• Assento amplo para maior apoio
• Resistente: peso máx. utilizador 160 kg
• Regulável em altura de 390 a 540 mm
• 7 regulações possíveis
• Tampa amovível
• Fornecido com proteção anti salpicos (balde sem
fundo) para a utilização do Styxo como elevador
de sanita
• Fornecido com balde para a utilização do Styxo
como cadeira sanitária
• Balde 325 mm(ext.), 265 mm
(int.), profundidade 220 mm

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 máx. utilizador (kg)
Garantia (anos)

1470915

1470914

10128-10

10129-10

Finesse

C407A

H340

1,1

1,6

5

5

1,6

2

8,8

9630E
5,5

225

225

120

120

130

100

100

160

2

2

2

2

2

2

2

2
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