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Invacare 24h-O produto certo para cada hora do dia
Neste catálogo encontra soluções fiáveis que ao longo das 24 horas do
dia providenciam conforto, mobilidade e maior autonomia a todas as
pessoas, que por diversas razões, apresentam dificuldades em realizar e
participar nas suas ocupações e atividades da vida diária.
Na Invacare, todos trabalhamos para levar até si as últimas tecnologias
e os produtos mais inovadores. Somos apaixonados por aquilo que
fazemos e procuramos cumprir a missão da nossa empresa – tornar
experiências de vida possíveis!
Procure-nos, estamos disponíveis para o poder apoiar na escolha do
produto de apoio certo!
Pode consultar toda esta documentacão através do site www.invacare.pt
Consulte também através do site www.invacare.pt as tabelas de preços
recomendados ao público em vigor.
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Eletrónica LiNX®

Mobilidade para todos

Trusted Solutions,
Passionate People®

Invacare LiNX é a nossa eletrónica inspirada no utilizador com tecnologia avançada, que
proporciona uma experiência de condução excelente aos utilizadores, e permite que os
profissionais configurem e personalizem as cadeiras de rodas elétricas de forma rápida e
intuitiva. As características principais incluem:
•
•
•

•
•
•

Comando com ecrã touch
Possibilidade de seleção de comandos
Escolha de comandos alternativos

Programação simples e sem fios
Experiência de condução melhorada
Gama de módulos de potência

Touch Screen Remote
Invacare LiNX introduz a nova geração de tecnologia para as cadeiras de rodas elétricas com o comando
REM400 que requer força mínima para operar. Este comando inovador permite que seja configurado às
capacidades físicas e cognitivas do utilizador, o que o torna interessante para vários tipos de utilizadores.

• Deslizar ou apenas tocar, podendo ser rapidamente
configurado sem recorrer a programador externo
• Acesso direto ou acesso por etapas
• Luminosidade ajustável
• Configurável para utilizar à direita ou esquerda
• Modo Glove (luva)
• Possibilidade de bloqueio do ecrã
• Múltiplas configurações no acesso ao mesmo menu
• Perfis e funções acessíveis através do ecrã touch, botões ou
joystick
• Funcionalidade de controlo do movimento do rato no ecrã
• Função switch control para navegar e selecionar items no
smartphone ou tablet
O desenvolvimento do REM400 envolveu uma
procura extensiva, ensaios e testes. O manípulo
do joystick foi especialmente desenvolvido para
tornar mais fácil o acesso ao ecrã. Podem ser
configurados botões de acesso externos para
aumentar a acessibilidade dos utilizadores que
têm dificuldades em aceder ao botão on/ off ou
funções integradas no comando touch.

REM500 - Ecrã touch

Bluetooth incorporado

O REM500 é uma versão de apenas display
do REM400, mantendo o ecrã touch interativo
de 3.5'' com ON/OFF e botões multifunções
localizados na parte inferior. Também integra
uma entrada para carregador, duas entradas
jack e foi especialmente desenvolvido para
utilizadores que não conseguem usar um joystick
standard.

Os comandos REM400 e REM500 têm Bluetooth
incorporado que permite que os utilizadores estejam
conectados com o seu computador, portátil e Mac. LiNX
permite que o utilizador esteja conectado a múltiplos
dispositivos em simultâneo e tem a funcionalidade de
controlo do movimento do rato incorporado e função de
controlo de switch para conseguir controlar o pc, portátil,
smartphone, etc.
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Seleção de comandos
LiNX oferece uma gama de comandos que vão ao encontro de várias necessidades, e todos são fáceis de
compreender e simples de usar.

REM110 – Apenas
condução

REM211 – Condução e
funções de assento

A gama de comandos
LiNX começa com um
comando simples com
funções de condução,
buzina e regulador de
velocidade.

As funções de
assento adicionais
deste comando são
apresentadas em ícones
de fácil compreensão.

REM216 – Funções de condução, assento e luzes
O REM216 adiciona botões de luzes para ligar os
piscas, luzes e intermitente.
• Quando a função está ativa os botões apresentam
um fundo com luz (cor verde para a mobilidade;
cor laranja para as funções de assento)
• O botão inferior central é para a buzina e os
botões laterais são para as luzes e piscas.

Estes três comandos têm o mesmo tipo de design e partilham as mesmas características chave:

• Botão on/ off de grandes dimensões para fácil
acesso e alcance
• Joystick ergonómico que exige pouca força para
operar (1.9N)
• Informação precisa do estado do sistema e do
estado das baterias

Aplicação MyLiNX - BREVEMENTE
Esta aplicação inovadora dá informação clara sobre
o estado das baterias e erros relacionados com a
cadeira de rodas elétrica, bem como informação sobre
diagnósticos. A app também fornece aos utilizadores
uma forma simples de comunicar os problemas da
cadeira com o fornecedor.
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• Regulador de velocidade fácil de usar
• Estrutura do menu baseada em ícones (REM211 e
REM216 apenas)
• Função de bloqueio simples sem chave

Escolha de comandos alternativos
Para maximizar o controlo e independência, o REM400 e REM500 permitem a seleção de comandos
alternativos e joysticks* para serem usados nas cadeiras de rodas elétricas Invacare.

Comando de
extremidades**

Mini-Joystick MEC**
(ASL130)

Joystick compacto com
switch único (ASL133)

Joystick compacto
pediátrico (ASL132)*

Joystick pequeno
ideal para comando
mentoniano devido à
sua concha exterior ser
resistente à saliva. Vem
com apoio de cabeça
e um egg switch para
alteração de funções
e perfis. O Bluetooth
integrado permite fácil
acesso ao computador
ou dispositivos de
comunicação.

Desenvolvido para
utilizadores com pouca
força muscular e controlo
motor fino que requer
um joystick que exija
muito pouca força e
pequena amplitude
de movimento para
operar. Tem integrado
ligação de Bluetooth,
permintindo a ligação a
diversos dispositivos e
apresenta várias opções
de manípulos.

Apresenta função de
switch no topo do joystick
e textura rugosa para
melhor proprioceção.
A cobertura do joystick
é robusta e ideal para
utilizadores com tónus
elevado ou movimentos
descoordenados.

Joystick compacto
desenvolvido para
utilizadores pediátricos.
A base rasa torna-o ideal
para montagem na linha
média

Opções de comandos

Comandos compactos
(DLX -CR400/DLX-CR400LF)
Joystick compacto com acesso a múltiplos perfis e
funções, ideal para utilizadores com pouco controlo dos
movimentos; também disponível na versão low force.

Comandos de cabeça

Comando de cabeça**
(ASL104/ASL104P)

Comando de cabeça e
de sopro (ASL109)*

Três sensores de proximidade Combina comandos de
montados no apoio de
sopro simples (frente/
cabeça que vem equipado
trás) com movimentos
com um egg switch, que
da cabeça (esquerda/
pode ser configurado para
direita). Permite melhor
menu de navegação e
flexibilidade e é mais fácil
montado numa localização de controlar do que um
acessível para o utilizador.
comando de sopro por
Tem Bluetooth integrado
si só. O switch de lábio
para permitir acesso fácil ao restabelece ou altera a
computador ou dispositivos função ou perfil.
de comunicação, e está
disponível com almofadas
pequenas (ASL104) ou com
almofadas laterais integradas
em varetas ajustáveis
(ASL104P).

Uma das grandes características da eletrónica LiNX
é o sistema inteligente que tem a capacidade para se
conectar a um terceiro comando em simultâneo.

Switches de proximidade

Dual Controls

Comando com quatro
switch de proximidades

Comando para
acompanhante

Quatro sensores de
proximidade montados
dentro de um tabuleiro
em meia lua apropriado
para utilizadores com
amplitude de movimento
definida que não necessitam
de fazer força. Também
tem Bluetooth integrado
permitindo acesso
simples ao computador
ou dispositivos de
comunicação.

Permite o acesso até 3
funções de condução e
a todas as funções do
assento com um display
gráfico, indicador de que
o acompanhante é que
comanda e luzes LED
com o estado.

Comando de
Acompanhante intuitivo
IDC (IDC)
Permite acesso às funções
de condução, regulador
de velocidade, opção
para a frente ou para
trás e botão stop de
emergência. Também
indica quem está em
controlo, o estado on/off
e as direções frente/trás.

** Apenas com unidade de assento Ultra Low Maxx. A unidade de assento Modulite permite apenas comandos secundários selecionados - Comando
extremidades como comando mentoniano, Comando compacto, Comando compacto low force, Comando duplo intituivo e comando de acompanhante.
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Programação simples sem fios
Os profissionais podem agora configurar as cadeiras de rodas
elétricas de forma rápida e mais intuitiva graças ao interface
revolucionário de programação integrado na eletrónica LiNX.
• O sistema claro e simples da LiNX facilita a configuração
dos parâmetros individuais de cada utilizador através do
computador ou telemovel com sistema operativo IOS.
• A tecnologia de última geração desenvolvida na LiNX permite
acesso sem fios ao diagnóstico e atualizações do sistema.
• A característa melhorada de diagnóstico grava as estatísticas
de como a cadeira tem sido usada enquanto a informação da
performance pode ser visualizada em tempo real.
• Inputs podem ser atribuidos por função para que os utilizadores
possam selecionar diferentes inputs baseados no seu nível de
energia/ fatiga.

Experiência de condução melhorada
Controlo total
Manter a velocidade constante quando conduz em pisos
irregulares ou inclinações pode ser desafiante e às vezes
cansativo. A inteligente compensação de carga, incorporada
na LiNX está constantemente a analisar e a reagir a quaisquer
diferenças entre o que deveria acontecer e o que está
efetivamente a acontecer. Os resultados são: maior controlo,
melhor abordagem a diferentes inclinações e condução
melhorada em diferentes pisos e a baixa velocidades. A
tecnologia inovadora LiNX:
• Compensa os desvios permitindo uma condução consistente
• Permite controlo mais preciso e previsível em diferentes pisos
• Precisão de condução em espaços reduzidos graças ao controlo
a baixa velocidade

Consistente ao longo do tempo
Existem um número de variáveis que podem causar variações na
performance da cadeira de rodas elétrica - distribuição do peso,
desgaste, etc. Estes fatores podem, às vezes, levar a variações
na condução da cadeira de rodas. LiNX tem a compensação de
carga adaptativa que interpreta, aprende e adapta os motores
a estas alterações, assegurando que a condução da cadeira de
rodas elétrica é sempre otimizada e bem equilibrada ao longo do
tempo da cadeira.

Tecnologia LiNX G-Trac
LiNX G-Trac assegura que as direções indicadas pelo comando
são seguidas pela cadeira. A tecnologia giroscópica digital
deteta e corrige os mais pequenos desvios do trajeto causados
pela mudança de piso, e reduz o número de ações corretivas
necessárias. Aumenta ponto a ponto a precisão de condução, ao
reduzir a exigência física e cognitiva da tarefa, especialmente útil
para utilizadoes com comandos especiais de cabeça, mentoniano
ou sensores de proximidade.
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Módulos e switches

Comando paragem de
emergência (ASL504)

Caixa de funções 10
botões

Carregador USB
(DLX-USB02)

Permite que a TDX SP2
com Ultra Low Maxx
possa ser parada num
raio de 6 metros através
de um switch que vai
permitir que comece
a andar novamente.
Esta característica é útil
quando é necessária
intervenção durante
a programação dos
parâmetros da cadeira.

Acesso a 5 principais
funções elétricas que
podem ser reprogramadas
e re-etiquetadas; ideal
para utilizadores que têm
dificuldade em alcançar
ou posicionar a mão nos
botões do comando.

2 entradas USB 2.0
fornecem até 1A cada para
manter os dispositivos
carregados. Característica
de montagem na calha
permite fácil acesso.

Acessórios sem fios
Dá aos utilizadores dos comandos
ASL inputs com acesso sem
fios Bluetooth incorporado a
dispositivos de comunicação ou PC,
Mac e movimento do rato quando
um switch separado é inserido na
entrada da interface do utilizador.

Switches
Uma seleção de diferentes
cores e tamanhos dos
botões Buddy e Piko estão
disponíveis para serem
conectados às entradas
do REM400 ou REM500
e são programados como
standard para desligar/
desligar, alteração de
função e perfil. Configure
os switches que podem ser
alterados para diferentes
métodos de acesso:
momentâneos, movimento
automático, clique simples
ou duplo, movimento de
pressão curto ou longo.

ACT - Módulo de atuadores

Caixa de controlo

Módulo para poder expandir o sistema com funções
de assento elétricas, com 2 ou 4 canais.
• Sensor de ângulo incluido
• Indicador de estado LED
• Entradas para controlo das funções de assento
• Entradas Bus
• Conectores
• 2 entradas bus
• 2 ou 4 portas para
atuadores – 2 or 4 x
actuator ports

As caixas de controlo LiNX permitem uma evolução
contínua e harmoniosa da cadeira, podendo evoluir
de simples condução para condução com atuadores
(funções de assento) e kit de luzes.
• Disponível com 60, 75 e 120A
• 2 atuadores (opcional)
• Entrada para Kit luzes (24V/12 V) (opcional)
• 2 entradas bus
• Relógio
• Registo de
estatísticas

Módulo input

Módulo output

Necessária para a seleção de comandos
alternativos, incluindo comando de sopro, bem como
outros comandos alternativos.
•
Suporta entradas para comandos de sensores
•
Leitura de comandos proporcionais e não
proporcionais
•
INCLUI:
- Entrada DB9 para
ligação de comandos
especiais
- Entrada jack stereo
para controlo inputs
- Entrada para ligação
comando de sopro
- 2 entradas cabos bus
- Inscrições em branco

Para utilizadores que precisam de controlar um
equipamento exterior (p. ex: um dispositivo de
comunicação) com o comando LiNX.
•
Leitura até 8 sinais independentes configuraveis
•
Permite a leitura e programação de sinais
contínuos e ou alternados como switch com
pressão curta ou longa, funções de navegaçao por
varrimento
•
Inclui:
- Entrada DB9 fêmea
- Entrada jack stereo
- 2 entradas bus

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
A palavra, marca e logos LiNX são uma marca registada, propriedade da Dynamic Controls e qualquer uso por parte da Invacare tem licença.
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Motores Invacare DuraWatt

Trusted Solutions,
Passionate People®

Os novos motores Invacare DuraWatt foram
especialmente desenvolvidos para permitir ao
utilizador uma experiência de condução melhorada
e mais silenciosa e reduzir a manutenção por parte
do fornecedor. Os motores de alta qualidade,
disponíveis para a TDX® SP2 / TDX® SP2 NB / Kite® /
Storm®4 ficaram ainda melhores graças ao seu design
modular com cabos robustos, escovas melhoradas e
travões inovadores.

Escovas de maior durabilidade:
•

Sem necessidade de manutenção

•

Sem tampas nas escovas, o que previne a entrada de
água e reduz a emissão de radiações

•
•

Redução de problemas nas escovas
Silenciosas - Não existem diferenças quando a cadeira
anda para a frente ou de marcha atrás

Travões:
•

Design único

•

Engate e desengate do travão significativamente mais
silencioso

Escovas com Molas de Torção:
•

Nível consistente de força para performance durável e
fiável

•

Barulhos do motor garantidamente reduzidos

•

Aumenta a durabilidade dos motores
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G-Trac®

Outro grande passo no
caminho do progresso

Trusted Solutions,
Passionate People®

A tecnologia G-Trac melhora a condução das cadeiras de rodas elétricas e, em conjunto com a
eletrónica LiNX nas cadeiras Storm 4 , TDX SP2, Bora e Kite , melhora o controlo e performance
de condução. A G-Trac funciona como uma bússola eletrónica (giroscópio) que melhora
a performance de condução e tração. Oferece ainda um novo nível de controlo para uma
performance de condução mais confortável, segura e estável seja no exterior, a alta velocidade,
ou no interior a velocidade mais reduzida.
®

Mantenha-se na trajetória
Os utilizadores de cadeiras de rodas
consideram quase sempre que a
mobilidade é dificultada por obstáculos,
pavimentos desnivelados/inclinados
ou pouco estáveis e escorregadios,
que reduzem a tração e obrigam a
correções da direção para permanecer
na trajetória pretendida. Isto pode ser
cansativo e levar inclusivé à perda de
controlo parcial ou total da cadeira.
A tecnologia G-Trac® permite aos
utilizadores seguir um caminho em
linha reta com o mínimo de correções
e desvios. A G-Trac® é particularmente
benéfica para utilizadores que usam
comandos especiais (ex. comando
mentoniano, de cabeça, de sopro,
etc.) ou comandos com controlo
automatizado (semelhante à função de
cruise control num carro).

®

®

®

G-Trac® em ação - Mesmo a
velocidade reduzida
Quando conduzimos a velocidades
mais reduzidas, a mudança do tipo
de superfície de condução (por ex.
passar da tijoleira para uma carpete)
ou a passagem/ ultrapassagem de
obstáculos pode causar perda de
velocidade e/ou controlo da direção.
A G-Trac® ajuda a manter a velocidade
e direção independentemente das
mudanças do tipo de pisos facilitando
que o utilizador siga sem problemas o
caminho pretendido.

G-Trac® - Velocidade e Segurança
A condução a velocidades mais
elevadas ou a aproximação a curvas
muito rapidamente pode facilitar que a
cadeira derrape ou rodopie. A G-Trac®
deteta estes movimentos indesejados
antecipadamente e ajusta a velocidade
instantaneamente de modo a assegurar
a trajetória e a garantir a segurança do
utilizador (à semelhança da função ESP
nos automóveis modernos).
Os utilizadores de cadeiras de rodas
consideram, com frequência, que a
velocidade em curvas apertadas ou
durante a execução de manobras
rápidas é demasiado lenta. A G-Trac®
funciona analisando os parâmetros de
condução e reduzindo a velocidade
apenas quando é absolutamente
necessário, dependendo da posição do
joystick. Isto permite que o utilizador
tenha uma experiência de condução
mais ágil e única.

A tecnologia G-Trac® aumentará o prazer de conduzir uma cadeira de rodas elétrica tornando o passeio
mais cómodo. Pode encontrar esta função nos seguintes modelos de cadeiras elétricas Invacare

Invacare® Storm4 e Storm4 X-plore

Invacare® TDX® SP2 (modelos)

Invacare® Bora®

Invacare® Kite®
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Modulite®

Pantone Process Black C

Pantone 425 C

Pantone 375 C

Ajuste e adaptação perfeita

Trusted Solutions,
Passionate People®

Características e Acessórios

Apoios de pernas
reguláveis em largura
(+25 mm para cada
lado).

Apoios de braços
reguláveis em largura
(+25 mm para cada
lado) e profundidade.

Apoio de cabeça com
abas regulável em
largura e profundidade.

Apoios laterais de
tronco

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

Profundidade do
assento

Altura do
encosto

Altura do apoio
de braços

Ângulo do
encosto

Regulável:

Regulável

480 mm,

270 mm a 390 mm

90° a 120°

380 mm, 430 mm 1,

de 410 a 510 mm

540 mm,
560 mm 3

480 mm, 530 mm 2

Estofos
Versão LK

Dartex®

(Mix preto com
costuras laranja)

Matrx preto

Ajustável

micro-air
(ventilável)

em tensão
bi-material micro-air

Spacer Preto

Disponível em

Invacare ® Bora®

Invacare ® Kite®

Invacare ®
TDX ® SP2
(modelos)

Invacare ®
Storm®4

Invacare ®
Storm®4 X-plore

Invacare ® Fox
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Flexibilidade máxima para adaptação às
necessidades individuais
A plataforma de assento telescópica é considerada o núcleo da
unidade de assento Modulite™. O seu desenho permite inúmeras
opções para posicionamento de acordo com as necessidades do
utilizador. A respetiva adaptação é fácil e precisa.

Modulite™: Escolha o ti
fada que mais se adap

Modulite™ oferece diferentes
tipos de encostos e
almofadas, de forma a
garantir máxima adaptação e
conforto a cada utilizador.

Modelo telescópico para
maior flexibilidade
Largura de assento ajustável
de 380 a 530 mm (reg. a cada
50 mm). Profundidade de
assento ajustável de 410 mm
a 510 mm (reg. gradual a cada
mm).
Regulações simples e precisas

Altura de assento funcional
A conceção do assento
Modulite™ permite obter uma
altura do assento ao chão
muito reduzida, mesmo
quando equipada com
basculação e elevação de
assento.

A estrutura lateral do assento
Modulite™ possui um sistema de
calha, possibilitando: o ajuste
do centro de gravidade de
modo a melhorar a performance
da cadeira; o ajuste da
profundidade do encosto e
apoios de braços de forma a
melhor suportar o utilizador;
a fixação de vários acessórios
para posicionamento.

Assento regulável em tensão
Composto por 9 faixas
ajustáveis por faixas
aderentes macho/fêmea,
proporciona conforto e
suporte.

Modulite™ - versátil e flexível
O assento Modulite™ está disponível na versão standard com um encosto
regulável em tensão, tela em nylon bi-material e com uma plataforma
de assento de largura fixa de 430 mm e regulação em profundidade de
410 mm a 510 mm. Esta regulação pode ser realizada com o utilizador
sentado, evitando assim a necessidade de transferência. O encosto é
regulável em ângulo e para facilitar o transporte, pode ser desmontado
sem necessidade de ferramentas.
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ipo de encosto e almopta a si

Escolha o tipo de encosto e suporte
postural
A unidade de assento Modulite™ garante a flexibilidade necessária
no que toca a opções para suporte postural. Para além das opções
de encosto disponíveis, os tubos de encosto tubulares ajustáveis
em largura, permitem montar todos os tipos de encostos da gama
Matrx® . A reclinação do encosto, graças ao ponto de pivot elevado,
minimiza as forças de fricção, proporcionando um movimento suave
e natural.

Plataforma de assento regulável
em largura e profundidade
As 3 placas que compõem
este assento cobrem todas
as larguras e profundidades
disponíveis.

90 - 120°

41 - 51 cm

Reclinação do encosto manual
Almofadas de assento
Matrx Flo-tech
®

®

Beneficie das excelentes
propriedades de alívio de
pressão e posicionamento das
Almofadas Matrx , selecionando
aquela que mais se adequa às
suas necessidades.

Reclinação de 30º de
amplitude com possibilidade
de desmontagem sem recurso
a ferramentas, para facilitar o
transporte.

®

Encosto regulável em tensão
com bolsa
Tela de encosto ajustável para
poder adaptar-se a diferentes
morfologias e fornecer o melhor
suporte ao utilizador.

Encostos Invacare® Matrx®
A gama de encostos Matrx
permite personalizar o sistema
de posicionamento, oferecendo
ao utilizador um suporte e
conforto ótimo.
®

Reclinação elétrica do
encosto
Movimento natural e suave
com compensação graças
ao ponto de pivot elevado.
Possibilidade de rebater o
encosto sobre o assento.

Encosto Rea® Flex3
Ajustável em altura e largura
adapta-se aos ajustes
do assento telescópico.
Permite adaptar o encosto
independentemente da largura
de assento.
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Ultra Low Maxx

Maxximo Controlo.
Maxximo Conforto.

O Ultra Low Maxx é um sistema elétrico de posicionamento desenvolvido para proporcionar o
ajuste mais individualizado possível, fornecendo maior função e independência no dia-a-dia do
utilizador.
Designamos o sistema de “Maxx” porque entendemos ser uma solução real que fornece o
máxximo controlo e máxximo conforto.
Com basculação de assento até 50º, Centro de Gravidade Ajustável (CoG) e 170º de reclinação
de encosto com Tecnologia de Redução das Forças de Fricção e Cisalhamento (Extended
Shear Reduction), a par do seu extenso número de opções de assento, é a opção perfeita para
potenciar a mobilidade.

Uma estrutura modular

Estrutura Telescópica
Ajustável em largura
e profundidade, a
plataforma de assento
proporciona ao utilizador
espaço para crescer.

Ajuste individual com
estrutura modelar

Sistema de calha Ultra
Rail

Acessórios de
Posicionamento

Fléxivel sempre que
necessário, a largura pode
ser ajustável de 405-505
mm ou de 480-6100
mm com incrementos de
25 mm. A profundidade
pode ser facilmente e
infinitamente ajustável
entre 380-480 mm ou
entre 480-580 mm.

Cada calha de assento no Regulação simples, rápida
Ultra Low Maxx apresenta e precisa.
um canal deslizante
que pode ser usado
para aplicar uma vasta
variedade de acessórios
de posicionamento, como
cintos pélvicos e suportes
de anca.

Em destaque

Reclinação até 170º com tecnologia de última
geração
O Ultra Low Maxx oferece uma reclinação de
encosto de última geração com o mecanismo ESR
(Extended Shear Reduction). Isto permite até 170º
de movimento de reclinação suave, mantendo o
utilizador na mesma posição em relação ao encosto,
apoio de cabeça e acessórios, ao longo de todo o
ciclo de reclinação.

Elevação de assento de 300mm
O elevador de assento permite uma elevação
até 300 mm, facilitando aos utilizadores uma
comunicação com contacto ocular e consequente
redução das dores no pescoço e nos ombros.
Assiste nas simples tarefas do dia-a-dia como
transferências, alcance de objetos em estantes,
ou até mesmo nos momentos de convívio com os
amigos.
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Em destaque

Basculação posterior de assento até 50º

Basculação anterior de 5º ou 10º

Conforto e redistribuição das forças de pressão
otimizadas. Proteção suplementar para utilizadores
com elevado risco de surgimento de úlceras de
pressão.

A basculação anterior disponível nas opções de 5º
e 10º, ajuda os utilizadores a efetuar transferências
baixando os joelhos em relação à pélvis para os
ajudar a sair e a entrar na cadeira. Isto
pode também promover a extensão de tronco,
permitindo chegar/alcançar mais longe e interagir
mais eficazmente com o contexto.

Modelos de Encosto

Encostos Invacare Matrx® disponíveis
O Ultra Low Maxx é o único sistema de posionamento de reabilitação complexa a oferecer múltiplos e
distintos encostos, que proporcionam vários níveis de suporte de tronco para os utilizadores. Cada um dos
encostos integra-se perfeitamente com o mecanismo ESR.

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

Invacare TDX® SP2
Ultra Low Maxx

Altura do
assento

Regulável de
Regulável de
440mm, 460mm
405mm a 610mm 380mm a 580mm
et 480 mm 1

Invacare Storm®4
et Storm®4 X-Plore
Ultra Low Maxx

Regulável de
405mm
a 610mm

1.
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Profundidade do
assento

Regulável de
380mm a 580mm

480 mm

Altura do
encosto

Altura do apoio
de braços

Ângulo do
assento

Ângulo do
encosto

560 - 660 mm

245 - 310 mm

-5° – 55°

60° - 170°

560 - 660 mm

240 - 330 /
320 – 405 mm

-5° – 55°

60° - 170°

Pode ser necessária a substituição de certos componentes na configuração da cadeira de rodas.

Disponível em

Invacare® Storm®4 e
Storm®4 X-plore

Invacare® TDX® SP2

Invacare® TDX® SP2NB
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Tabela de características técnicas

G-Trac
(Giroscópio
Autonomia
para coreção
(km)
de trajetória)
®

Velocidade
(km/h)

Potencia
Bateria
dos Motores

Diâmetro
de viragem
(mm)

Uso principal
Exterior /
Interior

Uso Principal
Interior /
Exterior

Storm® 4
X-plore

u

-

42

6,10,12

220W /
300W

70 Ah

1770

Storm® 4

u

-

36

6,10,12

300W

70 Ah

1770

TDX®
SP2

u

-

39

8,10,12

340W

73,6 Ah

1120

Kite ®

u

-

25 / 39

6,10,12

320W /
340W

73 Ah

1600

Bora®

-

u

30

6 e 10

230W

50 Ah

1600

Stream®

u

-

-

25

6e9

180W

50 Ah

1660

Fox™

-

u

–

28

6e8

200W

40 Ah

1600 / 1630

Cadeiras de rodas
elétricas

Legenda:
Inclinação máxima de segurança: inclinação máxima na qual a cadeira de rodas responde positivamente em todos os testes de estabilidade
dinâmicos, estabilidade estática, desempenho da travagem, inclinação de passagem em subidas ou descidas.
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Inclinação
máxima
de
segurança
(graus
%)

Transposição de
obstáculos
(mm)

Suspensão

Eletrónica

20%

60
[100]

4 independentes

LiNX
ACS2**

20%

60
[100]

2 nas
rodas
traseiras

LiNX
ACS2**

75

rodas
dianteiras articuladas
Surestep

LiNX

16%

Bloco de
propulsão suspenso

Comprimento
total
(mm)

Altura
(mm)

Comprimento
UL
(mm)

1190

970/
1060/
970

290470

630

1190

970/
1060/
970

290470

640

980

980
/1080

290470

Largura
total
(mm)*

630

Peso da
cadeira
(kg)

Peso
Máximo
do utilizador
(kg)

Inclinação
do encosto
(graus)

Inclinação do
assento
(Basculação)
(graus)

Altura
assento \
chão (mm)

150 kg

-10°à 30°
(man.) ou -5° a
35° (Ele comp)
ou 0° a 45°
(Recaro)

0° a 25°

440 a 690
(com lift)/
450 ou 480
(fixo)

174 kg

150 kg

-10°à 30°
(man.) ou -5° a
35° (Ele comp)
ou 0° a 45°
(Recaro)

0° a 25°

400 a 650
(com lift)/
450 ou 480
(fixo)

138 kg

180/
160/
136 kg

‘-10°-30° ou
0°-45°

0° a 28°
ou 0° a
50°

450 / 490 /
de 480 a 780
(lift)

0° – 12° /
0° - 28°

420, 440,
460, 480
(assento
standard)
ou 460, 480,
500 (assento
Flex 2)

174 kg

LiNX

595

1140

1170

290 470

125 kg

136 /
160 kg

-2°, 10°, 22°,
34° / 2° a 22°
(assento standard) ou 2° a
20° (assento
Flex 2)

2 nas
rodas
traseiras

LiNX

590
(6km/h)
/620(10
km/h)

1160

940/
1060

290470

98(assise
std) /94
(flex2)

130 kg

-2° a 22° (std)
ou 0 a 30°
(flex2) 0 a 20°
(lift)

0° a 20° /
0° a 28°

460 / de 470
a 770 (lift)

50

2 nas
rodas
traseiras

Shark2

640

1030

1000

300430

105 kg

130 kg

-10° a 30°
(man.)

0° a 22°
(man.)

425 - 500

60[100]

-

LiNX

590

1050

1010 a
1120

350460

79 kg

127 kg

-5°/+5°/
+15°/+25°

0°, 2°, 4°,
6°, 8°

480/510

10°/18%

60

18%

60

11%

10,5%

* Largura total exterior de roda à roda.
** Só na unidade de assento Ultra Low Maxx
Autonomia: cálculo teórico feito usando uma medida de consumo realizada em condições ideais: superfície plana, sem obstáculos de viragem ou
irrigularidades ou transformar obstáculo.
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TDX® SP2

Máxximo controlo.
Máxximo conforto.

Invacare TDX SP2
A Invacare TDX SP2 é uma cadeira de tração
central de eleição e de alta performance,
equipada com a unidade avançada de assento
Ultra Low Maxx e a eletrónica revolucionária e
inteligente LiNX.
Desenvolvida para ser a cadeira ideal
na abordagem de casos de reabilitação
complexos, a TDX SP2 Ultra Low Maxx é
a combinação perfeita de funcionalidade,
personalização e estilo que se adapta às
necessidades do utilizador. As principais
características incluem:
•
•
•
•
•

Estabilidade melhorada
Experiência de condução intuitiva
Eletrónica LiNX
Comandos alternativos
Unidade de assento inteligente

Estabilidade melhorada

Experiência de condução intuitiva

A TDX SP2 é testada e aprovada. Oferece máxima
estabilidade e segurança e o Stability Lock assegura
que as seis rodas ficam firmes em qualquer tipo de
piso. A tecnologia de suspensão patenteada SureStep
permite uma condução suave entre obstáculos. Com
baterias mais largas para uma melhor condução, a TDX
permite-lhe ir mais longe.

Os utilizadores da Invacare TDX SP2 podem dizer
“Sim” à mobilidade e “Não” ao compromisso. Com um
raio de viragem incrivelmente estreito graças à tração
central, a base excecional desta cadeira proporciona
excelente manobrabilidade e experiência de condução
intuitiva.

LiNX: Mobilidade para todos
Invacare LiNX é a nossa eletrónica inspirada no utilizador com tecnologia
avançada que proporciona uma experiência de condução excelente, e permite
que os profissionais configurem e personalizem as cadeiras de rodas elétricas de
forma rápida e mais intuitiva.
Esta eletrónica inteligente permite que as atualizações de programação e
manutenção sejam feitas sem fios e em tempo real, além do acesso direto às
estatísticas e informação de diagnóstico, para que os profissionais tenham uma
visão geral do estado da cadeira.

Comando com Ecrã touch

Ecrã touch

Bluetooth incorporado

O comando REM400 tem um
impressionante ecrã touch de 3.5’’
que requer força mínima para operar.
Trouxemos a tecnologia moderna
para o mercado das cadeiras de rodas
elétricas, e por isso este comando
inovador e interativo pode ser adaptado
às capacidades físicas e cognitivas dos
utilizadores.

O REM500 é uma versão de ecrã
interativo do REM400 com ecrã
touch de 3.5’’ e que permite o uso de
comandos alternativos para manuseio da
cadeira de rodas elétrica.

O comando REM400
permite que os
utilizadores estejam
conectados a até
3 dispositivos em
simultâneo e tem a
funcionalidade de
controlo do movimento
do rato do computador.
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Gama de comandos alternativos
Para maximizar o controlo e independência, o REM400 e REM500 permitem a seleção de comandos e
joysticks especiais para serem usados na TDX SP2 ULM:

Comando compacto com display
LED
Ideal para utilizadores que têm
controlo de movimentos limitado ou
pouca força.
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Comando extremidades

Joystick MEC

Ideal para controlo mentoniano
com a cobertura do micro
joystick confortável e resistente
à saliva.

Ideal para utilizadores com pouca
força muscular ou limitações no
controlo motor fino

Joystick compacto com
switch único integrado

Joystick pediátrico
compacto

Comando de cabeça
ATOM

Comando de cabeça
Proton

Ideal para utilizadores
com muita força
e movimentos
descordenados e
descontrolados.

Ideal para montagem na
linha média.

Três sensores de
proximidade montados
no apoio de cabeça com
Bluetooth incorporado.

Equipado com três
sensores de proximidade
e almofadas laterais
ajustáveis e Bluetooth
incorporado.

Comando cabeça e de
sopro com switch de
língua

Comando de
quatro switches de
proximidade

Comando de
acompanhante

Comando duplo IDC

Combina comando de
sopro com movimentos
da cabeça integrando um
micro-switch ativado pelo
movimento da língua.

Ideal para utilizadores
com amplitude de
movimentos definida e
sem força.

Dá aos cuidadores acesso
ao controlo do movimento
da cadeira assim como
das funções de assento.

Permite acesso às funções
de condução, controlado
por um comando de
velocidade com botão
stop de emergência.

Unidade de assento inteligente
A unidade de assento Ultra Low Maxx pode ser combinada com basculação até 50º e
170º de reclinação do encosto. Não só assegura uma boa distribuição do peso para alívio
isquial e reperfusão do tecido, como também garante basculação suficiente para um bom
posicionamento. Não esquecendo a importância do conforto, a capacidade para bascular até
50º permite que o utilizador encontre a posição ideal de conforto.

Reclinação com tecnologia de última geração

Nunca perca o contacto

O mecanismo de Extended Shear Reduction (ESR)
incorporado no Ultra Low Maxx reduz o risco de
pressão que pode causar úlceras, propenso a
acontecer quando a cadeira reclina para cima ou
para baixo.

O Ultra Low Maxx foi especialmente desenvolvido
para replicar os pontos de pivot naturais do corpo,
assegurando que a cabeça, ombros, ancas e pés
do utilizador não deslizam ou movem quando são
ativadas as várias funções de assento da cadeira.

Design modular para bom posicionamento
A unidade de assento personalizável adapta-se ao
longo do tempo ao corpo do utilizador devido às
variações das medidas da largura e profundidade,
seleções do tipo de encosto, apoios de cabeça e
apoios de braços montados na calha, que permitem
que os acessórios sejam montados de forma fácil
para suportar as necessidades do utilizador.
A calha de assento garante o máximo de
possibilidades de ajuste dos suportes (suporte de
anca) que aí são instalados, assim como permite
uma correta instalação do cinto pélvico.
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Características e opções
Carregador USB
2 entradas USB fornecem
até 1A cada para manter os
dispositivos carregados.
Montagem na calha permite
fácil acesso.

Tecnologia G-Trac

Forqueta única

G-Trac assegura que as
direções indicadas pelo
comando são seguidas
pela cadeira. Ideal para
a utilização de comando
de cabeça ou comando
mentoniano.

Minimiza a largura
dianteira da base pois não
tem parafusos salientes
ou peças da forqueta.

Motores DuraWatt

Pneus e rodízios pretos

Motores silenciosos com
escovas internas de maior
durabilidade.

Pneus pretos on-marking
com aro da jante preto
dão à cadeira um visual
moderno e com muito
estilo.

SureStep e Stability
Lock

Tração central eficaz

Sistemas de luzes LED

Basculação anterior

Garante uma condução
intuitiva com excelente
Garantem a fácil
manobrabilidade em
transposição de
obstáculos de forma suave espaços reduzidos.
e controlada.

As luzes LED são
atrativas, poupam
energia e são uma opção
integrada e protegida nas
carenagens traseiras.

Opções disponíveis de 5º
ou 10º para utilizadores
que necessitam de ajuda
nas transferências. Ajuda
na extensão do tronco
para aumentar o alcance
dos membros superiores
e funcionalidade

Elevador de assento

Múltiplos encostos

Apoios de braços

Os 300mm de elevação
permitem o fácil acesso a
objetos altos.

Oferecemos vários tipos
de encostos Matrx que
proporcionam diferentes
níveis de suporte lateral
ao tronco do utilizador.

Disponíveis em ambos os
estilos: Cantilever para
assegurar um espaço
aberto na calha para
aplicar componentes
de posicionamento, e
Reclináveis para um maior
nível de suporte.

Apoios de pernas
centrais elétricos LNX

Suportes laterais de
tronco e de anca
Disponíveis em múltiplos
tamanhos de almofadas
são fáceis de montar,
ajustar, mover e usar.
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Oferecem uma posição do
assento ativa e permitem
que as pernas estejam
posicionadas a um ângulo
de 90º.

Apoio de cabeça ELAN
Diferentes estilos de
apoios de cabeça
disponíveis dependendo
do nível de suporte
necessário.

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

Length of
footrests

Ângulo do
assento

2

230 - 405 mm 3

270 - 474 mm 4

0° to 50° 5

440, 460 and
490 mm 1

355 - 505 mm 2

230 - 405 mm 3

270 - 474 mm 4

0° to 50° 5

Comp. total
incluindo apoios
de pernas

Comp. total sem
os apoios de
pernas

Largura total

Peso max.
utilizador

Capacidade da
bateria

Largura do
assento

Profundidade do
assento

Altura do
assento

Altura do
encosto

Invacare TDX SP2
Ultra Low Maxx

405 - 610 mm

405 - 580 mm

440, 460 and
490 mm 1

355 - 505 mm

Invacare TDX SP2 NB
Ultra Low Maxx

405 - 610 mm

405 - 580 mm

Ângulo do
encosto

Altura total

60° - 170°

1080 - 1535 mm

1120 mm

6

920 mm

650 mm

136kg

73.5 Ah

60° - 170°

1080 - 1535 mm

1120 mm

6

920 mm

610 mm

136kg

50 Ah

Diâmetro de
viragem

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

Máx. inclinação

Capacidade do
motor

Velocidade

Autonomia

Peso total

Invacare TDX SP2
Ultra Low Maxx

1120 mm

75 mm

9° / 16°

2 x 324 W

6, 8, 10
e 12 km/h

até 31 km

7

156kg 8
169kg 9
179kg

Invacare TDX SP2 NB
Ultra Low Maxx

1120 mm

75 mm

9° / 16°

2 x 324 W

6, 10 km/h

até 31 km

7

156kg 8
169kg 9
179kg

Invacare TDX SP2
Ultra Low Maxx
Invacare TDX SP2
Ultra Low Maxx

NB

10

1.
2.
3.
4.
5.

Com basculação standard
Depende da escolha do encosto
Depende da escolha do apoio de braços
Depende da escolha dos apoios de pernas
0-45º para versões com elevador de assento
Opções de -5º e -10º de montagem anterior +5
opção de montagem de pre basculação
6. Depende da escolha do apoio de pernas e da
posição do assento

7. Medido de acordo com ISO 7176-4:2008 com
6 km/h e baterias de 73.5Ah; autonomia irá vai
variar de acordo com a configuração (tamanho bas
baterias, velocidade).
Pantone Process Black C
8. TDX SP2 NB com módulo de basculação
9. TDX SP2 com módulo de elevação/ basculação
Pantone 425 C
10. Os componentes da unidade de assento Invacare
Modulite são compatíveis com a gama de cadeiras
de rodas elétricas Invacare e em parte
com
Pantone
375a
C família
Invacare Rea.

A palavra, marca e logos LiNX são uma marca registada, propriedade da Dynamic Controls e qualquer uso por parte da Invacare tem licença.

Cor das carenagens e aros das jantes
Azul Island

Preto Mate

Vermelho
RockStar

Branco

Cinza
SpaceStation

Verde Monster

Laranja Tangy

Azul Invacare

Preto Glossy

Lilás JellyBean

Passe o scan do tlm.
aqui para aceder ao
website LiNX
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TDX® SP2

Segurança e estabilidade
superiores com um design
elegante

Trusted Solutions,
Passionate People®

Invacare TDX SP2
A Invacare TDX SP2 possui durabilidade e derradeira
performance num estilo contemporâneo. A excelente
manobrabilidade em ambientes interiores e exteriores,
e a escolha de assentos para ótimo conforto e suporte
tornam esta cadeira ideal para utilizadores que necessitam
de funcionalidade total, mas não querem comprometer o
estilo. A TDX SP2NB tem maior capacidade de peso com
baterias de elevada capacidade. As características chave
incluem:
• Estabilidade melhorada
• Experiência de condução intuitiva
• Eletrónica LiNX
Estabilidade melhorada

Experiência de condução intuitiva

A TDX SP2 é testada e comprovada. Oferece máxima estabilidade
e segurança, e a função Stability Lock assegura que todas as seis
rodas estão firmes no chão quando passa por pisos irregulares.
A tecnologia de suspensão patenteada SureStep permite uma
condução suave enquanto passa por pisos desafiantes. A suportar
um maior peso de utilizador e com uma melhor capacidade de
condução, a TDX SP2 permite que vá mais ainda mais longe e
com máximo conforto.

Os utilizadores da Invacare TDX SP2
podem dizer “Sim” à mobilidade e
“Não” ao compromisso. Com um raio
de viragem incrivelmente estreito
graças à tração central, a base
excecional desta cadeira proporciona
excelente manobrabilidade e
experiência de condução intuitiva.

LiNX: Mobilidade para todos
Invacare LiNX é a nossa eletrónica inspirada no utilizador com tecnologia
avançada que proporciona uma experiência de condução excelente, e permite
que os profissionais configurem e personalizem as cadeiras de rodas elétricas de
forma rápida e mais intuitiva.
Esta eletrónica inteligente permite que as atualizações de programação e
manutenção sejam feitas sem fios e em tempo real, além do acesso direto às
estatísticas e informação de diagnóstico, para que os profissionais tenham uma
visão geral do estado da cadeira.

Ecrã touch

Comandos secundários

Bluetooth incorporado

O comando REM400 tem um
impressionante ecrã touch de 3.5’’
que requer força mínima para operar.
Trouxemos a tecnologia moderna
para o mercado das cadeiras de rodas
elétricas, e por isso este comando
inovador e interativo pode ser
configurado às capacidades físicas e
cognitivas dos utilizadores.

LiNX oferece uma seleção de
comandos secundários para
utilizadores que não têm capacidade
de usar o comando standard, e por
isso maximizamos o seu controlo
e independência. Os comandos
secundários incluem um comando
compacto, um comando compacto
com joystick que requer pouca
força para operar, um comando de
extremidades ideal para ser usado
como comando mentoniano e
comandos duplos.

O comando REM400
permite que os
utilizadores estejam
conectados a até
3 dispositivos em
simultâneo e tem a
funcionalidade de
controlo do movimento
do rato do computador.
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Características e opções
Carregador USB
2 entradas USB fornecem
até 1A cada para manter
os dispositivos carregados.
Montagem na calha permite
fácil acesso.
Tecnologia G-Trac
G-Trac assegura que as
direções indicadas pelo
comando são seguidas
pela cadeira.
Aconselhável a sua
instalação quando
combinado com
comando de cabeça ou
comando mentoniano.

Forqueta única

Motores DuraWatt

Pneus e rodízios pretos

Minimiza a largura
dianteira da base pois
não tem parafusos
salientes ou peças da
forqueta.

Motores silenciosos com
escovas internas de
maior durabilidade.

Pneus pretos
non-marking com aro
da jante preto garantem
à cadeira um visual
moderno e muito estilo.

Tração central eficaz

Sistemas de luzes LED

Elevador de assento

Garante uma condução
intuitiva com excelente
manobrabilidade em
espaços reduzidos.

As luzes LED são
atrativas, poupam
energia e são uma opção
integrada e protegida
nas carenagens
traseiras.

Permite o fácil acesso
a objetos altos e a
basculação permite
o relaxamento e
redistribuição da
pressão.

Basculação elétrica
pivot simples

Basculação elétrica no
espaço

Apoios de pernas
montados lateralmente

Apoios de pernas
centrais elétricos LNX

Permite que o ângulo
do assento seja
reposicionado até 20º.

Ângulo de assento
máximo de 30º assegura
conforto e segurança.

Escolha os apoios de
pernas manuais ou
elevatórios elétricos.

Oferecem uma posição
do assento ativa e
permitem que as pernas
estejam posicionadas a
um ângulo de 90º.

SureStep e Stability
Lock
Garantem a fácil
transposição de
obstáculos de forma
suave e controlada.

Reclinação elétrica
Fornece um ponto de
pivot elevado para um
movimento natural,
minimizando forças
de fricção. Dispõe de
mecanismo de extração
rápida para fácil encarte
e transporte.
34

1.

Placa de assento telescópica
O design permite a
aplicação do sistema de
basculação e elevação
de assento, otimizando
as alturas assento-chão.

Os componentes da unidade de assento Invacare Modulite são compatíveis ao longo da
gama de cadeiras de rodas elétricas e parcialmente com a família Invacare Rea.

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

Modulite™
standard

440 - 480 mm

Modulite™
telescópica

380 - 530 mm 2

Un. Max

490 - 610 mm

Modulite™
standard
Modulite™
telescópica
Un. Max

1

2

Profundidade do
assento

Altura do
encosto

Altura total

Ângulo do
encosto

Altura do apoio
de braços

410 - 510 mm
510 - 560 mm 3

480 mm 7

1010 mm

90° - 120°

275 - 340/
325 - 390 mm

154 kg

11

410 - 510 mm

480, 540,
560 mm 7

1010 - 1170 mm

11

90° - 120°

245 - 310/
295 - 360 mm

154 kg

11

1100 - 1125 mm

11

90° - 115°

250 - 340 mm
290 - 380 mm

154 kg

11

Comp. total
incluindo apoios
de pernas

Comp. total sem
os apoios de
pernas

570 - 680 mm

560 / 600 /
630 mm

7, 11

11

Peso total

Altura do
assento

Comprimento
dos apoios de
pernas

Ângulo do
assento

Largura total

450 mm 4

290 - 460 mm 8

0 - 8°

650 mm 10

1160 mm

9

980 mm

180 kg / 160 kg

5

Peso max.
utilizador

290 - 460 mm

8

0 - 20° /
0 - 30° 5, 6

650 mm 10

1160 mm 9

980 mm

180 kg / 160 kg

5

4

290 - 460 mm

8

0 - 20 5

650 mm 10

1240 mm

970 mm

180 kg / 160 kg

5

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

Máx. inclinação

Capacidade do
motor

73.5 Ah (C20)

1120 mm

75 mm

9° / 16 %

2 x 324 W

450 / 475 mm 4, 11
475 - 775 mm 6
470 / 495 mm

Velocidade

6, 8, 10, 12 km/h

Autonomia

up to 31 km

12

13

Bariatric use
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

almofada de assento 430 mm
100mm adicional através dos ap. braços
Perfil Longo para prof. alargada
plataforma de assento ao chão sem almofada
com elevação de assento ou basc. elet.
com elevador
medido desde a plataforma
medido desde patim à plataforma de ass.
depende da posição de assento

10. argura da base de tração
11. depende da configuração
12. de acordo com ISO 7176-4:2008 com baterias de
73.5 Ah @ 6 km/h
13. Os componentes da Un. Ass. Modulite™ têm
compatibilidade cruzada com a restante gama de
cadeiras de rodas elétricas e em parte com a familia
Invacare Rea®.

Pantone Process Black C

Pantone 425 C

A palavra, marca e logos LiNX são uma marca registada, propriedade da Dynamic Controls e qualquer uso por parte da Invacare tem licença.

Pantone 375 C

Cor das carenagens e aros das jantes
Azul Island

Preto mate

Vermelho
RockStar

Branco

Cinza
SpaceStation

Passe o scan do tlm.
aqui para aceder ao
website LiNX
Verde Monster

Laranja Tangy

Azul Invacare

Preto Glossy

Lilás JellyBean

35

TDX® SP2NB

Estabilidade e segurança
encontram a performance
em estilo

Trusted Solutions,
Passionate People®

Invacare TDX SP2NB
A excecional Invacare TDX SP2NB com a sua
base compacta proporciona durabilidade e
derradeira performance.
A excelente manobrabilidade em ambientes
interiores e exteriores e a escolha de assentos
para ótimo conforto e suporte tornam esta
cadeira ideal para utilizadores que necessitam
de funcionalidade total, mas não querem
comprometer o estilo. As características
incluem:
• Estabilidade melhorada
• Experiência de condução intuitiva
• Eletrónica LiNX
Estabilidade melhorada

Experiência de condução intuitiva

A TDX SP2 é testada e comprovada. Oferece
máxima estabilidade e segurança, e a função
Stability Lock assegura que todas as seis rodas
estão firmes no chão quando passa por pisos
irregulares. A tecnologia de suspensão patenteada
SureStep permite uma condução suave em todos os
contextos e pisos desafiantes.

Os utilizadores da Invacare TDX SP2NB podem
dizer “Sim” à mobilidade e “Não” ao compromisso.
Com um raio de viragem incrivelmente estreito
graças à tração central, a base excecional desta
cadeira proporciona excelente manobrabilidade e
experiência de condução intuitiva.

LiNX: Mobilidade para todos
Invacare LiNX é a nossa eletrónica inspirada no utilizador com tecnologia
avançada que proporciona uma experiência de condução excelente, e permite
que os profissionais configurem e personalizem as cadeiras de rodas elétricas de
forma rápida e mais intuitiva.
Esta eletrónica inteligente permite que as atualizações de programação e
manutenção sejam feitas sem fios e em tempo real, além do acesso direto às
estatísticas e informação de diagnóstico, para que os profissionais tenham uma
visão geral do estado da cadeira.

Ecrã touch

Comandos secundários

Bluetooth incorporado

O comando REM400 tem um
impressionante ecrã touch de 3.5’’
que requer força mínima para operar.
Trouxemos a tecnologia moderna
para o mercado das cadeiras de rodas
elétricas, e por isso este comando
inovador e interativo pode ser
adaptado às capacidades físicas e
cognitivas dos utilizadores.

LiNX oferece uma seleção de
comandos secundários para
utilizadores que não têm capacidade
de usar o comando standard, e por
isso maximizamos o seu controlo
e independência. Os comandos
secundários incluem um comando
compacto, um comando compacto
com mini joystick que requer pouca
força para operar, um comando
de extremidades como comando
mentoniano e comandos duplos.

O comando REM400
permite que os
utilizadores estejam
conectados a até
3 dispositivos em
simultâneo e tem a
funcionalidade de
controlo do movimento
do rato do computador.
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Características e opções
Carregador USB
2 entradas USB fornecem
até 1A cada para
manter os dispositivos
carregados. Montagem na calha de
assento permitindo fácil acesso.

Tecnologia G-Trac
G-Trac assegura que as
direções indicadas pelo
comando são seguidas
pela cadeira. Ideal para
conjugar com comando
de cabeça ou comando
mentoniano.

Forqueta única

Motores DuraWatt

Pneus e rodízios pretos

Minimiza a largura
dianteira da base pois
não tem parafusos
salientes ou peças da
forqueta.

Motores silenciosos com
escovas internas de
maior durabilidade.

Pneus pretos
non-marking com aro
da jante preto garantem
à cadeira um visual
moderno e muito estilo.

Tração central eficaz

Sistemas de luzes LED

Elevador de assento

Garante uma condução
intuitiva com excelente
manobrabilidade em
espaços reduzidos.

As luzes LED são
atrativas, poupam
energia e são uma opção
integrada e protegida
nas carenagens
traseiras.

Permite o fácil acesso
a objetos altos e a
basculação permite
o relaxamento e
redistribuição da
pressão.

Basculação elétrica
pivot simples

Basculação elétrica no
espaço

Apoios de pernas
montados na lateral

Apoios de pernas
centrais elétricos LNX

Permite que o ângulo
do assento seja
reposicionado até 20º.

Ângulo de assento
máximo de 30º assegura
conforto e segurança.

Escolha os apoios de
pernas manuais ou
elevatórios elétricos.

Oferecem uma posição
do assento ativa e
permitem que as pernas
estejam posicionadas a
um ângulo de 90º.

SureStep e Stability
Lock
Garantem a fácil
transposição de
obstáculos de forma
suave e controlada.

Reclinação elétrica do
Encosto
Fornece um ponto de
pivot elevado para um
movimento natural,
minimizando forças
de fricção. Dispõe de
mecanismo de extração
rápida para fácil encarte
e transporte.
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1.

Placa de assento telescópica
O design permite a
aplicação do sistema
de basculação e
elevação de assento,
otimizando as alturas
assento-chão.

Os componentes da unidade de assento Invacare Modulite são compatíveis ao longo da
gama de cadeiras de rodas elétricas e parcialmente com a família Invacare Rea.

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

Ângulo do
assento

Largura do
assento

Profundidade do
assento

Altura do
assento

Altura do
encosto

Altura do apoio
de braços

Modulite™
standard

440 - 480 mm 1

410 - 510 mm

450 mm 4

480 mm 7

275 - 340 mm

290 - 460 mm 8

0 - 8°

Modulite™
telescópica

380 - 530 mm 2

410 - 510 mm
510 - 560 mm 3

450 / 475 mm 4, 5
475 - 775 mm 6

480, 540,
560 mm 7

245 - 310 mm

290 - 460 mm 8

0 - 20° /
0 - 30° 5

Largura total

Comp. total
incluindo apoios
de pernas

Comp. total sem
os apoios de
pernas

Peso max.
utilizador

1160 mm 9

980 mm

150 kg

Ângulo do
encosto

Altura total

Modulite™
standard

90° - 120°

1010 mm 11

Modulite™
telescópica

90° - 120°

1010 - 1170 mm 11

Diâmetro de
viragem

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

Máx. inclinação

Capacidade do
motor

1120 mm

75 mm

9° / 16 %

2 x 324 W

610 mm

10

Velocidade

up to 26 km 12

Autonomia

6 and 10 km/h

Capacidade da
bateria

50 Ah

Peso total

138 kg

11

13

G-Trac® opção
disponível
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

almofada de assento 430 mm
50mm adicional através dos ap. braços
Perfil Longo para prof. alargada
plataforma de assento ao chão sem almofada
com elevação de assento ou basc. elet.
com elevador
medido desde a plataforma
medido desde patim à plataforma de ass.

9.
10.
11.
12.
13.

depende da posição de assento
largura da base de tração
depende da configuração
de acordo com ISO 7176-4:2008
Os componentes da Un. Ass. Modulite™ têm compatibilidade
Pantone Process Black C
cruzada com a restante gama de cadeiras de rodas
elétricas e
em parte com a familia Invacare Rea®.
Pantone 425 C

A palavra, marca e logos LiNX são uma marca registada, propriedade da Dynamic Controls e qualquer uso por parte da Invacare tem licença.
Pantone 375 C

Cor das carenagens e aros das jantes
Azul Island

Preto mate

Vermelho
RockStar

Branco

Cinza
SpaceStation

Cinza
SpaceStation

Laranja Tangy

Azul Invacare

Preto Glossy

Lilás JellyBean

Passe o scan do tlm.
aqui para aceder ao
website LiNX
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Storm® 4

Performance superior.
Função superior

Invacare Storm4 Ultra Low Maxx

A cadeira de rodas elétrica Storm4 Ultra Low Maxx
foi desenvolvida para satisfazer as necessidades dos
utilizadores mais exigentes graças ao seu chassis robusto,
largura total reduzida e um confortável sistema de
posicionamento elétrico. A Storm4 Ultra Low Maxx vai
não só revolucionar a forma como conduz, mas também
a forma como se posiciona graças à sua excelente
manobrabilidade e funcionalidade superior.
• O excecional elevador de assento permite uma melhor
interação ao nível visual
• Níveis superiores de ajuste para uma personalização
mais precisa
• Opções avançadas de basculação e reclinação
maximizam o conforto e reduzem a pressão
• Líder na classe da redução das forças de fricção e
cisalhamento com o mecanismo ESR (Extended Shear
Reduction)

Adequada para uso interior e exterior
O tipo de motor e as velocidades da Storm4 Ultra Low Maxx
podem ser selecionados quer para uso interior quer exterior,
dependendo das necessidades principais do utilizador.

Manutenção simples
A Storm4 Ultra Low Maxx foi desenvolvida com o objetivo de
ser simples. As baterias são de fácil remoção e a eletrónica
é simples de utilizar. Estas características permitem uma
manutenção mais fácil e direta.

Altamente personalizável
O design contemporâneo da Storm4 Ultra Low Maxx é
sustentado por uma construção robusta e uma performance
de condução sólida.
A facilidade de troca de cores, assentos, encostos, apoios
de braços, apoios de pernas, apoios de cabeça e acessórios
fazem com que a Storm4 Ultra Low Maxx seja uma das nossas
cadeiras mais configuráveis.
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Invacare Storm4 Ultra Low Maxx
Máximo conforto e redução da
pressão
O sistema de posicionamento Ultra
Low Maxx pode combinar até 50º de
basculação e 170º de reclinação para
maior conforto e redução de pressão.
Quando combinados, os graus de
basculação e reclinação podem
reduzir significativamente a pressão,
fornecendo medidas extra de proteção
para utilizadores em alto risco de
desenvolver úlceras de pressão.

Reclinação com tecnologia de última
geração
O sistema de reclinação Ultra
Low Maxx integra o mecanismo
Extend Shear Reduction (ESR),
desenhado em torno da forma como
o utilizador se movimenta. O ponto
de pivot elevado, combinado com
o mecanismo ESR, asseguram a
permanência do encosto na mesma
posição relativamente ao tronco do
utilizador durante o ciclo de reclinação
e reduzem a pressão. Além disso, os
componentes de posicionamento como os encostos, apoios de braços,
suportes laterais, etc - permanecem
alinhados fornecendo um suporte
contínuo.

Ajuste personalizado graças ao chassis modular
A Storm4 Ultra Low Maxx pode ser configurada para uma
personalização eficaz, permitindo no futuro oferecer uma vasta
gama de ajustes caso os utilizadores necessitem.
A largura de assento pode ser ajustada de 405-505 mm ou de
505-610 mm em incrementos de 25mm, e a profundidade de
assento pode ser ajustada infinitamente entre 380-480 mm e
480-580 mm.
O ajuste personalizado é essencial para todos os utilizadores,
especialmente os que têm necessidades mais complexas. A
Storm4 Ultra Low Maxx oferece quatro diferentes opções de
encosto, cada um com um diferente nível de suporte de tronco.
O hardware de montagem foi integrado no sistema de encosto,
mantendo a mesma relação entre os pontos de pivot do utilizador,
o que significa que não há perda de profundidade de assento,
assegurando a máxima eficiência.
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Storm4 Características e Opções

Carenagem personalizável

Braços traseiros mais longos e flexíveis

A carenagem das baterias e os autocolantes
Os níveis consistentes de tração e estabilidade são
das forquetas da Storm4 podem ser facilmente
fornecidos através dos longos braços traseiros que
mudadas, aumentando ainda mais a sua atratividade dão ao utilizador uma viagem mais confortável.
e design moderno para ir ao encontro dos gostos de
cada utilizador.

Eletrónica ACS2

Autocolantes coloridos

Diferentes módulos de
Os autocolantes
comandos permitem
coloridos no braço das
uma melhor e mais fácil
forquetas dão um toque
adaptação às diferentes
pessoal à cadeira.
necessidades do utilizador.

Sistema de luzes LED

Basculação de assento

O sistema de luzes com design atrativo proporciona
uma luz forte e brilhante para uma condução
segura. O sistema LED garante menor consumo das
baterias.

A Storm4 Ulta Low Maxx fornece uma basculação
de assento elétrica de 50º sem elevação, ou de 45º
com 30cm de elevação de assento. A basculação
proporciona conforto e aumenta a redução de
pressão para o utilizador.

Ultra Low Maxx Características e Opções

Invacare® Matrx®
Elite deep

Invacare® Matrx® PB

Invacare® Matrx®
Elite TR

Ultra Low Maxx
High Back

Encostos Invacare Matrx® disponíveis

Apoios de braços

O Ultra Low Maxx é o único sistema de posicionamento de
reabilitação complexa a oferecer múltiplos e distintos encostos
que proporcionam vários níveis de suporte de tronco para os
utilizadores. Cada um dos encostos integra-se perfeitamente com
o mecanismo ESR.

Disponíveis. com a largura ajustável,
estilo Cantilever, bem como os
tradicionais apoios de braços
reclináveis em T que oferecem suporte
adicional nas transferências.
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Ultra Low Maxx Características e Opções

Reclinação com tecnologia de última
geração
O Ultra Low Maxx oferece uma
reclinação de encosto de última
geração com o mecanismo ESR
(Extended Shear Reduction). Isto
permite até 170º de movimento
de reclinação suave, mantendo o
utilizador na mesma posição em
relação ao encosto, apoio de cabeça e
acessórios ao longo de todo o ciclo de
reclinação.

Elevação de assento
Os 30cm de elevação de
assento proporcionam
um fácil acesso a objetos
mais altos e permite aos
utilizadores alcançarem
contacto visual em
ambientes sociais.

Plataforma de assento ajustável para
adaptar o crescimento
Ajustável em largura e profundidade,
a plataforma de assento proporciona
ao utilizador espaço para crescimento.
No coração da Storm4 ultra Low Maxx
está o Ultra Rail um sistema de calha
modular que permite infinitos ajustes
de 10 cm de profundidade.

Sistema de calha Ultra Rail

Apoios de pernas LNX e Pivot Plus

Cada calha de assento no Ultra Low
Maxx apresenta um canal deslizante
que pode ser usado para aplicar uma
vasta variedade de acessórios de
posicionamento, como cintos pélvicos
e suportes de anca.

Os apoios de pernas LNX Power Centre Mount e Pivot Plus
estão ambos disponíveis no Ultra Low Maxx. O apoio de
pernas elevatório LNX Powered Centre Mount proporciona um
movimento suave com uma plataforma de articulação, para
fornecer suporte constante para a parte inferior das pernas do
utilizador. Em alternativa, os apoios de pernas elevatórios Pivot
Plus montados na lateral, oferecem patins robustos, rebatíveis
com rodízios no lado de fora, para facilitar a passagem entre
portas e para ajudar a ultrapassar outros obstáculos comuns.

Suportes de anca laterais
Disponíveis em múltiplos
tamanhos de almofadas
- e graças ao Ultra Rail os suportes de anca são
fáceis de inserir, ajustar,
mover e utilizar.
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Suportes laterais de tronco

Opções de apoios de cabeça

Os suportes laterais podem ser
ajustados de forma independente
na largura, profundidade, ângulo
e altura. Disponíveis em múltiplos
tamanhos de almofada, também
podem ser rebatíveis para
transferências.

A Storm4 Ultra Low Maxx tem diferentes
opções de apoios de cabeça disponíveis
dependendo do nível de suporte que o
utilizador necessita. Escolha qualquer uma
das opções de apoio de cabeça Elan.

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

Invacare
Storm4 Ultra Low
Maxx

Largura do
assento

Profundidade do
assento

405 - 610 mm

380 - 580 mm

Altura do
assento

Comprimento dos
apoios de pernas

Ângulo do
assento

280 - 490 mm 8

0 - 50°
0 - 45° 9

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

73.5 Ah

1770 mm

Invacare
Storm4 Ultra Low
Maxx

480 mm

Invacare
Storm4 Ultra Low
Maxx

7

Altura do
encosto

560 - 660 mm

Altura total

1, 2

1250 - 1350 mm 3

Ângulo do
encosto

90 - 170°

4

Altura do apoio
de braços

240 - 330 /
320 - 405 mm 5

Peso total

188 kg

6

Largura total

Comprimento
total incluindo o
apoio de pernas

Comprimento
total sem o
apoio de pernas

Peso max.
utilizador

630 mm

1300 mm

1015 mm

136 kg 10

Altura max. ultrapassar obstáculos

Max. inclinação

Capacidade do
motor

60 / 100 mm

20% (11.3°)

340 W

Velocidade

6 / 10 / 12 km/h

Autonomia

36 km

G-Trac® option
available

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Medido desde a placa de assento
Dependendo da escolha do modelo de encosto
Sem apoio de cabeça
Alternativa 8º ou 30º de pré-reclinação
Dependendo da escolha de apoio de braços
Em média, varia consoante a configuração

7. Do chão à placa de assento, sem almofada de assento
8. Medido desde o patim à placa de assento, dependendo
da escolha de apoio de perna
9. Com elevação
10. 100kg para profundidade de assento de 40.5cm, 90kg
para profundidade de assento 38cm

Cores standard
Azul

Preto

Champanhe

Opções de cor
Vermelho
transparente

Branco

Verde azeitona

Outras opções: qualquer cor RAL, com aumento de custo e prazo de entrega mais longo.
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Storm®4 X-plore

A solução perfeita para
todo o tipo de terrenos

Trusted Solutions,
Passionate People®

Invacare Storm4 X-plore

Desfrute de todos os benefícios
da Invacare Storm4 e combine
a suspensão às quatro rodas,
absorção do impacto melhorada
e conforto, bem como melhor
tração em pisos irregulares, tudo
para melhorar a performance no
exterior.
A Storm4 Xplore é a companheira
perfeita para todos os pisos.
As características principais
incluem:
•
•
•

Suspensão às quatro rodas
Condução fácil em qualquer
terreno
Eletrónica LiNX

Suspensão às quatro rodas

Fácil em qualquer terreno

Quatro molas individuais ajustáveis,
com absorção do impacto integrado,
garantem excelente conforto e tração
em pisos irregulares. Além disso, as
rodas com pneumáticos vêm como
opção para performance melhorada
no exterior.

Assim como a Invacare Storm4 é caracterizada pela facilidade de
uso, assim também o é a X-plore. As baterias e eletrónica são de
fácil acesso, tornando a manutenção simples, enquanto a largura
da unidade de assento Invacare Modulite™ pode ser facilmente
ajustável de 38 a 53cm para ir ao encontro dos vários perfis de
utilizador.

LiNX: Mobilidade para todos
Invacare LiNX é a nossa eletrónica inspirada no utilizador com tecnologia
avançada que proporciona uma experiência de condução excelente, e permite
que os profissionais configurem e personalizem as cadeiras de rodas elétricas de
forma rápida e mais intuitiva.
Esta eletrónica inteligente permite que as atualizações de programação e
manutenção sejam feitas sem fios e em tempo real, além do acesso direto às
estatísticas e informação de diagnóstico, para que os profissionais tenham uma
visão geral do estado da cadeira.
Ecrã touch
O comando REM400 tem um impressionante ecrã touch de 3.5''
que requer força mínima para operar. Trouxemos a tecnologia
moderna para o mercado das cadeiras de rodas elétricas, e por
isso este comando inovador e interativo pode ser configurado às
capacidades físicas e cognitivas dos utilizadores.
Comandos secundários
LiNX oferece uma seleção de comandos
secundários para utilizadores que não têm
capacidade de usar o comando standard,
e por isso maximizamos o seu controlo e
independência. Os comandos secundários
incluem um comando compacto, um
comando compacto com mini-joystick
que requer pouca força para operar, um
comando de extremidades ideal para ser usado como comando
mentoniano e comandos duplos.
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Características e opções
Carregador USB

Tecnologia G-Trac

2 entradas USB fornecem
até 1A cada para manter
os dispositivos carregados.
Montagem na calha permite
fácil acesso.

Para maiores necessidades de
controlo, LiNX aumenta a
funcionalidade, controlo da
condução e performance,
enquanto o G-Trac
(opcional) aumenta
estas características e
assegura que as direções
indicadas pelo comando são
seguidas pela cadeira.
O G-Trac é aconselhável quando combinado com
comando especial de cabeça ou mentoniano.

Bluetooth incorporado
O comando REM400 permite que os utilizadores
estejam conectados a até 3 dispositivos em
simultâneo e tem a funcionalidade de controlo do
movimento do rato do computador.

Sistemas de luzes LED

Escolha de cores

Manutenção

Design atrativo com uma
luz forte e brilhante para
uma condução segura.

Personalize a sua Storm4 ao escolher
a partir de 6 cores de carenagens e
adicione as etiquetas para dar mais
cor à sua cadeira.

Fácil acesso aos cabos dos módulos da
eletrónica, para tornar a manutenção
rápida e sem problemas. As baterias
também são fáceis de remover, basta
retirar as carenagens traseiras e puxar.

Suspensão
Na dianteira da Storm4 X-plore, as molas e a
suspensão podem ser ajustadas às necessidades do
utilizador e na traseira, a suspensão foi desenvolvida
para que possa circular até nos pisos mais
desafiantes.
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25º de basculação

30º de reclinação

O ângulo de assento
pode ser ajustado de
forma manual ou elétrica
(como opção) para maior
conforto e estabilidade
postural.

O movimento de
reclinação é natural
graças ao ponto de pivot
elevado que minimiza as
forças de cisalhamento.

Coluna de elevação de
assento

Unidade de assento
Modulite

A coluna telescópica
elegante e estável tem
uma amplitude de 25cm.

Os componentes da
unidade de assento
Modulite são compatíveis
ao longo da nossa gama
de cadeiras de rodas
elétricas.

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

Modulite™

Largura do
assento

Profundidade do
assento

Altura do
encosto

380 - 530 mm 6

410 - 510 mm

480, 540,
560 mm 1, 10

490 - 530
(360) mm

460 - 510 mm

770 - 830 mm

Recaro

Invacare
Storm 4 X-plore

Altura do
assento

Comprimento
dos apoios de
pernas

440 - 690 mm 4

290 - 460 mm 5

1

Ângulo do
assento

0° - 25°

Altura total

Ângulo do
encosto

1020 - 1190 mm

90 - 120°

275 - 340/
325 - 390 mm 11
245 - 310/
295 - 360 mm 12

1300 mm

90 - 135°

250- 340 /
290 - 380 mm

Largura total

Comp. total
incluindo apoios
de pernas

Comp. total sem
os apoios de
pernas

Peso max.
utilizador

910 mm

150 kg

630 mm

9

1190 mm

7

Altura do apoio
de braços

Peso total

174 kg 3

174 kg

3

450 / 480 mm
sem elevação.

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

Máx. inclinação

Capacidade do
motor

73.5 Ah

1770 mm

60 / 100 mm

até 20% (11.3°)

340 W

Invacare
Storm 4 X-plore

Velocidade

6 / 10 / 12 km/h

Autonomia

42 km

8

13

G-Trac® opção
disponível

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Medido a partir da placa do assento
Regulável manualmente
Depende da configuração
Do chão ao assento sem a almofada
Medido do patim à placa do assento
Ajuste do apoio de braços +50 mm

7. Apoio de pernas elevado ao máximo
8. Medido de acordo com
ISO 7176-4-6km/h
9. Elétrico; regulável manualmente 0-9º
10. Dependendo da escolha do encosto
11. Com placa de assento única
12. Com plataforma de assento telescópica

13. Os componentes da unidade de
assento Invacare Modulite têm
compatibilidade
14. cruzada com a restante gama
Pantone Process
Black
C
15. de cadeiras
de
rodas
elétricas e em
16. parte com a família Invacare Rea.
Pantone 425 C

Pantone 375 C

Cores das carenagens e etiquetas
Azul (RAL 5026)

Preto (RAL 9005)

Champanhe
(0314)

Vermelho
(0200)

Branco
(RAL 9016)

Verde azeitona
(RAL 6003)

Outras opções como cores RAL têm acréscimo de preço e prazo de entrega mais longo.
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Storm® 4

Mobilidade com estilo
e flexibilidade para os
utilizadores mais exigentes

Trusted Solutions,
Passionate People®

Invacare Storm4

A cadeira de rodas elétrica Invacare Storm4 foi
desenvolvida para satisfazer até os utilizadores
mais exigentes no que toca à configurabilidade,
adaptabilidade e funcionalidade.
Storm4 tem uma performance de condução
impressionante no exterior e interior e
proporciona uma experiência de condução
estável sem comprometer a manobrabilidade.
O seu design contemporâneo assegura
uma cadeira sempre elegante e estilosa. As
características principais incluem:
•
•
•
•

Altamente configurável
Fácil de manusear
Design atrativo
Eletrónica LiNX

Design atrativo
O design contemporâneo da Storm4 realça a
sua construção robusta e boa performance de
condução. As luzes LED modernas aumentam a
sua elegância. O chassis dianteiro é colorido com
aplicações laterais para adequar as diferentes cores
de carenagens.
Fácil de manusear

Altamente configurável

Graças ao seu conceito modular, a Invacare Storm4 adapta-se facilmente às
várias necessidades dos utilizadores.
• O tipo de motor e velocidade podem ser selecionados de acordo com
as necessidades primárias do utilizador, seja para uso no interior ou no
exterior.
• Está disponível uma vasta gama de encostos para a unidade de assento
Modulite™ de forma a assegurar uma boa postura para o utilizador.
• Possibilidade de variar de largura de assento e encosto ao longo da vasta
gama.
• A elevação de assento telescópica proporciona uma altura de assento
extremamente baixa para melhor acesso a mesas.

A Storm4 foi
desenvolvida sob o lema
"fácil de manusear".
As baterias são
extremamente simples
de remover e a parte
eletrónica é de fácil
acesso para uma
manutenção rápida e
sem problemas.

Eletrónica LiNX: Mobilidade para todos
Invacare LiNX é a nossa eletrónica inspirada no utilizador com tecnologia
avançada que proporciona uma experiência de condução excelente, e permite
que os profissionais configurem e personalizem as cadeiras de rodas elétricas de
forma rápida e mais intuitiva.
Esta eletrónica inteligente permite que as atualizações de programação e
manutenção sejam feitas sem fios e em tempo real, além do acesso direto às
estatísticas e informação de diagnóstico, para que os profissionais tenham uma
visão geral.
Ecrã touch
O comando REM400 tem um impressionante ecrã touch de 3.5''
que requer força mínima para operar. Trouxemos a tecnologia
moderna para o mercado das cadeiras de rodas elétricas, e por
isso este comando inovador e interativo pode ser configurado de
acordo com as capacidades físicas e cognitivas dos utilizadores.
Comandos secundários
LiNX oferece uma seleção de comandos
secundários para utilizadores que não têm
capacidade de usar o comando standard,
e por isso maximizamos o seu controlo e
independência. Os comandos secundários
incluem um comando compacto, um
comando compacto com joystick que requer
pouca força para operar, um comando de extremidades como
comando mentoniano e comandos duplos.
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Características e opções
Carregador USB

Tecnologia G-Trac

2 entradas USB fornecem
até 1A cada para manter
os dispositivos carregados.
Montagem na calha do
assento permite fácil acesso.

Para necessidades mais
complexas de controlo, a LiNX
melhora a funcionalidade,
controlo de condução e
performance, enquanto
o G-Trac (opcional)
assegura que as direções
indicadas pelo comando
são seguidas pela cadeira. O G-Trac confere a
maxima estabilização na trajetoria da cadeira não
precisando de fazer pequenos ajustes no comando
(aconselhável com comando de cabeça ou
mentoniano).

Bluetooth incorporado
O comando REM400 permite que os utilizadores
estejam conectados a até 3 dispositivos em
simultâneo e tem a funcionalidade de controlo do
rato do computador.
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Altura do assento baixa

Basculação de assento

Altura assento-chão de
40cm - com opção de
elevação de assento permite melhor acesso
às mesas e ao entrar e
sair do carro.

Basculação regulável de
forma manual ou elétrica
com um máximo de 25º
para ótimo conforto e
postura.

Unidade de assento
telescópica

Apoio de braços
rebatível

Reclinação elétrica do
encosto

Design da unidade de
condução

É a peça principal
que compõe o
assento Modulite,
suportando uma
variedade de opções
de posicionamento e
medidas.

O assento Modulite pode
ser combinado com um
apoio de braços rebatível
multiajustável para
conforto personalizado
e facilidade nas
transferências.

Os pontos pivot elevados
garantem um movimento
natural do encosto,
minimizando as forças
de fricção e os limites de
movimento podem ser
ajustados.

Design atrativo e
moderno, fácil de
alterar com carenagens
coloridas.

Calhas laterais

Fácil acesso às baterias

Kite de luzes LED

Barras telescópicas são
montadas em cada um
dos lados, permitindo a
colocação de apoios de
braços e acessórios de
posicionamento (suporte
de anca, p.ex.).

Aceda facilmente
às baterias, cabos e
eletrónica para uma
manutenção rápida e
sem problemas.

Luzes LED fortes e brilhantes, montadas à frente ou
na traseira para conduzir em segurança.

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

Modulite™

Largura do
assento

Profundidade do
assento

Altura do
encosto

380 - 530 mm

410 - 510 mm

480, 540,
560 mm 1, 10

490 - 530
(360) mm

460 - 510 mm

770 - 830 mm

Recaro

Invacare
Storm 4

Altura do
assento

Comprimento
dos apoios de
pernas

400 - 650 mm 4

290 - 460 mm 5

1

Ângulo do
assento

0° - 25°

Altura total

Ângulo do
encosto

Altura do apoio
de braços

1020 - 1190 mm

90 - 120°

275 - 340/
325 - 390 mm 11
245 - 310/
295 - 360 mm 12

174 kg 3

1300 mm

90 - 135°

250- 340 /
290 - 380 mm

174 kg

Largura total

Comp. total
incluindo apoios
de pernas

Comp. total sem
os apoios de
pernas

Peso max.
utilizador

910 mm

150 kg

630 mm

9

1190 mm

7

Peso total

3

450 / 480 mm
sem elevação

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

73.5 Ah

1770 mm

60 / 100 mm

Invacare
Storm 4

Máx. inclinação

20% (11.3°)
15% (8°) com
elevação.

Capacidade do
motor

340 W

Velocidade

6 / 10/ 12 km/h

Autonomia

36 km

8

13

G-Trac® opção
disponível

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Medido a partir da placa do assento
Regulável manualmente
Depende da configuração
Do chão ao assento sem a almofada
Medido do patim à placa do assento
Ajuste do apoio de braços +50 mm

7. Apoio de pernas elevado ao máximo
8. Medido de acordo com
ISO 7176-4-6km/h
9. Elétrico; regulável manualmente 0-9º
10. Dependendo da escolha do encosto
11. Com placa de assento única
12. Com plataforma de assento telescópica

13. Os componentes da unidade de
assento Invacare Modulite têm
compatibilidade cruzada com a
restante
gama de cadeiras de rodas
Pantone Process Black C
elétricas e em parte com a família
Invacare Rea.
Pantone 425 C

Pantone 375 C

Cores standard
Azul (RAL 5026)

Preto (RAL 9005)

Cores opcionais
Champanhe
(0314)

Vermelho
(0200)

Branco
(RAL 9016)

Verde azeitona
(RAL 6003)

Outras opções: cores RAL têm acréscimo de preço e prazo de entrega mais longo.
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Kite®

Uma cadeira única e híbrida

Trusted Solutions,
Passionate People®

Invacare Kite®
A Invacare Kite é uma cadeira de rodas elétrica que
combina performance, conforto de condução, dimensões
reduzidas e personalização. Desenvolvida para utilizadores
ativos, esta cadeira excecional tem um design compacto
que a torna ideal para atividades no exterior, e vem com
uma vasta escolha de cores. A Tecnologia Dual Swing
(D.S.T.) proporciona um sistema único de suspensão para
garantir uma experiência de condução superior com
conforto e tração melhorados. A opção das rodas dianteiras
macias foi desenvolvida para melhorar ainda mais o
conforto do utilizador, especialmente em pisos irregulares.
•
•
•
•

Tecnologia Dual Swing Patenteada (D.S.T.)
Capacidade de condução superior
Personalizável
Eletrónica LiNX

Personalizável

Tecnologia Dual Swing (D.S.T.)
Patenteada
A Kite é única em termos de
performance, conforto de condução
e dimensões reduzidas. A Tecnologia
Dual Swing (D.S.T.), as rodas grandes
traseiras e dianteiras e uma base
excecionalmente compacta permitem
uma performance suave no exterior
em todas as atividades diárias.
Capacidade de condução superior
A Kite possui as mais recentes
tecnologias Invacare, incluindo os
motores SSD, G-Trac®, sistema de
suspensão com Tecnologia Dual
Swing (D.S.T.)®, e as rodas dianteiras
opcionais para condução suave que
são definidas para melhorar e permitir
uma viagem excecional e confortável.

A Kite é verdadeiramente modular e
pode ser configurada com precisão de
acordo com as necessidades do utilizador.
Escolha a partir da seleção de 7 modernas
cores da carenagem, combinadas com 2
cores para o chassis e 3 cores para as
jantes. Personalize a cadeira de rodas
elétrica ao estilo do utilizador com
baterias de elevada capacidade para
aumentar o alcance, ou o pack Heavy
Duty incluindo o motor de 4 pólos e caixa de
controlo (módulo de potência) de 120A.

LiNX: Mobilidade para todos
Invacare LiNX é a nossa eletrónica inspirada no utilizador com tecnologia
avançada que proporciona uma experiência de condução excelente, e permite
que os profissionais configurem e personalizem as cadeiras de rodas elétricas de
forma rápida e mais intuitiva.
Esta eletrónica inteligente permite que as atualizações de programação e
manutenção sejam feitas sem fios e em tempo real, além do acesso direto às
estatísticas e informação de diagnóstico, para que os profissionais tenham uma
visão geral do estado da cadeira.
Ecrã touch
O comando REM400 tem um impressionante ecrã touch de 3.5''
que requer força mínima para operar. Trouxemos a tecnologia
moderna para o mercado das cadeiras de rodas elétricas, e por
isso este comando inovador e interativo pode ser configurado às
capacidades físicas e cognitivas dos utilizadores.
Comandos secundários
LiNX oferece uma seleção de comandos
secundários para utilizadores que não têm
capacidade de usar o comando standard,
e por isso maximizamos o seu controlo e
independência. Os comandos secundários
incluem um comando compacto, um
comando compacto com joystick que requer
pouca força para operar, um comando de extremidades ideal
para funcionar como comando mentoniano e comandos duplos.
55

Características e opções
Carregador USB

Tecnologia G-Trac

2 entradas USB
fornecem até
1A cada para
manter os
dispositivos
carregados. Montagem na calha
permite fácil acesso.

Para maiores necessidades de controlo, LiNX
aumenta a funcionalidade, controlo da
condução e performance, enquanto
o G-Trac (opcional) aumenta estas
características e assegura que as direções
indicadas pelo comando são seguidas
pela cadeira. O G-Trac é aconselhável quando
combinado com comando especial de cabeça ou mentoniano.
Encostos
Invacare Matrx®

Sistema de Assento
Modulite™
Elevador de assento e basculação
Os 300 mm de elevação do assento
dão acesso a objetos que estejam
mais altos. A basculação do assento
permite que utilizador assuma uma
posição de conforto, e promove a
redistribuição da pressão.

A base consiste na
plataforma de assento
telescópica que inclui
uma calha lateral e
que permite o ajuste
individual dos apoios
de braços e acessórios
posturais como os
suportes de anca.

Os diferentes
tipos de encostos
Matrx® podem
ser combinados
com o sistema
Modulite para
oferecer um suporte e
posicionamento postural ótimo.
Unidade de
assento Max
Para utilizadores
bariátricos a
unidade de
assento Max tem
uma plataforma
de assento de
maior dimensão.

595 mm

Tecnologia Dual Swing (D.S.T.)*

Compacta

A DST funciona tanto no plano
horizontal como vertical e permite
movimentos independentes ou
combinados. A DST aumenta a tração
da cadeira para assegurar uma viagem
confortável.

Mesmo com uma base
motriz excecionalmente
estreita de 595mm, a
Kite pode ser equipada
com baterias de elevada
capacidade até 73Ah
- algo único para uma
cadeira de rodas elétrica
desta gama.

Vasta gama de cores
disponíveis

Manutenção

Fácil acesso à eletrónica
e baterias sem recurso
Personalize a Kite ao
a ferramentas para uma
escolher uma de 7
manutenção rápida e
cores de carenagens
diferentes, 2 cores para o simples.
chassis e 3 para jantes.
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* Válido para a opção com forqueta única

Eixo pendular
O ponto-chave da DST está no eixo
pendular que funciona em conjunto
com o amortecedor central e que
resulta numa performance e confiança
superior.

Sistema de luzes LED
Design atrativo, numa
posição bem protegida
e integrada na
carenagem traseira.

Rodas dianteiras de 10''
Largas e robustas,
permitem ultrapassar
obstáculos com facilidade,
oferecendo uma
experiência de condução
suave. Jantes disponíveis
em 3 opções de cor.

Características técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Largura do
Profundidade do
Altura do
Altura do
Altura do apoio
Ângulo do
Peso total a
assento

assento

assento

encosto

de braços

assento

partir de

Modulite™
standard

440 - 480 mm 1

410 - 510 mm

440, 460,
480, 500 mm 3

480 mm 3

275 - 340/
325 - 390 mm

0 - 20°

125 kg 9

Modulite™
telescópica

380 - 530 mm 2

410 - 510 mm

460, 480,
500 mm 3

480, 540 or
560 - 660 mm 3, 6

245 - 310/
295 - 360 mm

0 -20° /
0 - 30° 5

126 kg 9

Un. Max

560 - 600 mm

510 - 580 mm

460, 480,
500 mm 3

630 mm 3, 14

290 - 360 mm

0 - 12° / 0 - 20° /
0 - 28° 5

Comprimento
dos apoios de
pernas

Ângulo do
encosto

Comp. total
incluindo apoios
de pernas

Comp. total sem
os apoios de
pernas

Invacare Kite

Invacare Kite

290 - 470 mm

3, 4

Largura total

595 mm

90° - 120°

7

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

73 Ah

ca. 1600 mm

60 mm 11

Altura total

max. 1170 mm

8

Máx. inclinação

10° / 18%

12

max. 1140 mm

8

Capacidade do
motor

2 x 250 W /
2 x 340 W 10

max. 870 mm

8

127 kg

9

Peso max.
utilizador

136 / 160 kg 10

Autonomia

Velocidade

up to 39 km 13

6 / 10 / 12 km/h

15

G-Trac ® option
available

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Almofada de assento 430 mm
Ajuste adicional de 50 mm através dos apoios de braços
Medida sem almofada de assento
Alguns comprimentos de patim estão restritos a modelos de apoio de
pernas específicos
Com basculação CoG ou em combinação com elevação+basculação
Dependendo do tipo de encosto
Com forqueta de braço único / com forqueta de braço duplo
Depende da posição do assento
Peso total depende da configuração
Pack HD; motores 4 polos e caixa de controlo de 120A

11. 100 mm com trepa passeios
12. Máx. inclinação depende da configuração da cadeira. Para mais
detalhes consulte o manual de utilizador.
13. Baterias 60/ 73 Ah, 6 km/h standard, aprox. 31 km/ 39 km
Baterias 60/ 73, 10 km/h standard, aprox. 34 km/ 39 km
Baterias 60/ 73, 6 km Heavy Duty, aprox. 27 km/ 35 km
Pantone Process Black C
Baterias 60/ 73, 10 km/h Heavy Duty, aprox. 25 km/ 31 km
14. Ajuste adicional em altura de 100 mm
Pantone 425
C compatíveis com
15. Os componentes da unidade de assento Modulite
são
a gama de cadeiras de rodas elétricas Invacare e parcialmente com a
família Invacare Rea.
Pantone 375 C

A palavra, marca e logos LiNX são uma marca registada, propriedade da Dynamic Controls e qualquer uso por parte da Invacare tem licença.

Cor das carenagens
Azul pérola noite

Cinza metálico

Cor do chassis
Preto

Branco ártico

Preto

Preto Vermelho
cereja
transparante

Branco ártico

Verde

Amarelo sol

Cor das jantes
Branco

Cinza

Preto

Passe o scan do tlm
aqui para
aceder ao website
LiNX
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Bora®

Personalização
e conforto

Trusted Solutions,
Passionate People®

Invacare Bora®

A Invacare Bora é uma cadeira
de rodas compacta com um
novo sentildo de estilo para ir
ao encontro das necessidades e
gostos pessoais dos utilizadores.
Esta cadeira excecional combina
uma experiência de condução
poderosa mas também suave,
com opções de cor melhoradas
para uma aparência única. As
características chave incluem:
•
•
•
•

Variedade de opções de cor
Rodas traseiras de tração
confortável
Design compacto
Eletrónica LiNX®

Uma variedade de opções de cor

Condução confortável

Design compacto

A Bora foi desenvolvida para permitir
que o utilizador personalize a cadeira
ao seu gosto pessoal. Escolha a partir
de uma gama de 7 carenagens, 2 cores
de chassis e 3 cores de jantes, todas
conjugam bem com os pneus pretos
non-marking e forquetas dianteiras.

A Bora tem um sistema de
suspensão de molas sofisticado
para uma condução excecional
e confortável no exterior. Está
disponível com duas versões de
motor para velocidades de condução
até 6 ou 10 km/h, em combinação
com baterias de gel 50Ah que
asseguram uma viagem fiável.

A excelente mobilidade
no interior é conseguida
através das dimensões
compactas da Bora.
Ao optar por rodas
dianteiras mais estreitas,
esta característica
torna-se ainda mais
evidente. Consegue-se
assim uma largura total
inferior a 590mm.

LiNX: Mobilidade para todos
Invacare LiNX é a nossa eletrónica inspirada no utilizador com tecnologia
avançada que proporciona uma experiência de condução excelente, e permite
que os profissionais configurem e personalizem as cadeiras de rodas elétricas
de forma rápida e mais intuitiva.
Esta eletrónica inteligente permite que as atualizações de programação e
manutenção sejam feitas sem fios e em tempo real, além do acesso direto às
estatísticas e informação de diagnóstico, para que os profissionais tenham uma
visão geral do estado da cadeira.
Ecrã touch
O comando REM400 tem um impressionante ecrã touch de 3.5''
que requer força mínima para operar. Trouxemos a tecnologia
moderna para o mercado das cadeiras de rodas elétricas, e por
isso este comando inovador e interativo pode ser configurado às
capacidades físicas e cognitivas dos utilizadores.
Bluetooth incorporado
O comando REM400 permite que os utilizadores estejam
conectados a até 3 dispositivos em simultâneo e tem a
funcionalidade de controlo do movimento do rato do
computador.
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Características e opções
Tecnologia LiNX G-Trac

Carregador USB
2 entradas USB fornecem até 1A
cada para manter os dispositivos
carregados. Montagem na calha
permite fácil acesso.
Cores do chassis

Para maiores necessidades de controlo,
LiNX aumenta a funcionalidade,
controlo da condução e performance,
enquanto o G-Trac (opcional) aumenta
estas características e assegura que as
direções indicadas pelo comando são
seguidas pela cadeira.
O G-Trac é aconselhável quando combinado com comando
especial de cabeça ou mentoniano.

Cores das
carenagens

Pneus pretos non-marking

Rodas Dianteiras

Pneus pretos non-marking com
Disponíveis dois
forquetas pretas frontais dão um estilo tamanhos de rodas
moderno e não marcam o piso.
dianteiras dependendo
Pantone Process Black C do
das necessidades
utilizador. Pantone 425 C
Pantone 375 C

Cor das jantes

Disponível numa variedade de cores
Personalize com uma escolha de
7 cores de carenagens, 2 cores de
chassis e 3 cores de jantes.
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Elevação de assento

Unidade de assento

A elevação de assento de 30cm,
incluindo a função de basculação até
30º, maximizam o uso da Bora.
Permite ainda uma altura assento-chão
reduzida quando combinada com a
unidade de assento Modulite.

Modulite Standard com
apoios de braços e de
pernas integrados e
ajustáveis e encosto
regulável em tensão.

Unidade de assento removível

Suspensão com molas

Unidade de assento

Puxe a alça, levante o assento e
desligue o cabo do comando para
retirar o assento. Assim, a Bora fica
fácil de transportar e arrumar sem
qualquer problema.

O sistema de suspensão com molas
assegura uma viagem confortável e
segura, mesmo na velocidade máxima.

Modulite Telescópica
Com a plataforma
telescópica em conjunto
com o encosto Flex3,
poderá ajustar a largura
de 38 a 53cm.

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

Largura do
assento

Profundidade do
assento

Altura do
assento

Altura do
encosto

Altura do apoio
de braços

Modulite™
standard

440 - 480 mm 1

410 - 510 mm

450 mm 3

480 mm

275 - 340/
325 - 390 mm

290 - 470 mm

3,4

0 - 20°

Modulite™
telescópica

380 - 530 mm 2

410 - 510 mm

450 mm 3 /
450 - 750 mm 3, 10

480, 540,
560 mm 3, 11

245 - 310/
295 - 360 mm

290 - 470 mm

3,4

0 - 20° /
0 - 30° 10

Ângulo do
encosto

Largura total

Altura total

Comp. total
incluindo apoios
de pernas

Comp. total sem
os apoios de
pernas

Modulite™
standard

90° - 120°

590 / 620 mm

5

930 mm

1160 mm 6
1210 mm 10

820 / 840 mm 5

98 kg

9

130 kg

Modulite™
telescópica

90° - 120°

590 / 620 mm 5

970 mm

1160 mm 6
1210 mm 10

820 / 840 mm

94 kg

9

130 kg

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

ca. 50 Ah

1600 mm
1630 mm 10

60 mm

7

5

Peso total

Ângulo do
assento

Peso max.
utilizador

Máx. inclinação

Capacidade do
motor

Autonomia

Velocidade

18% (10°)

2 x 230 W

up to 30 km 8

6 / 10 km/h

12

G-Trac ® opção
disponível

1.
2.
3.
4.

Almofada de assento 43cm
Ajuste adicional de 5cm através dos apoios de braços
Medido sem almofada de assento
Certas profundidades de apoios de pernas são restritas
a um tipo de apoio de pernas especiais
5. Largura da base dependente do tamanho das rodas
dianteiras
6. Inclui apoios de pernas standard

7.
8.
9.
10.
11.
12.

10cm com trepa-passeios
De acordo com a norma ISO 7176
Peso total depende do tipo de configuração
Com elevador de assento ou basculação 30º CoG
Dependendo do tipo de encosto
Pantone Process Black C
Os componentes do assento Invacare Modulite são
compatíveis ao longo da gama de cadeiras de rodas elétricas
Pantone 425 C
Invacare e parcialmente da família Invacare
Rea.

Pantone
375 licença.
C
A palavra, marca e logos LiNX são uma marca registada, propriedade da Dynamic Controls e qualquer uso por parte da Invacare
tem

Cor das carenagens
Azul noite

Cinza metálico

Cor do chassis
Preto

Branco ártico

Preto

Vermelho cereja

Branco ártico

Verde

Amarelo sol

Cor das jantes
Branco

Cinza

Preto

Passe aqui o scan do
tlm. para aceder ao
microsite LiNX.
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Stream™

Manter a Independência

Trusted Solutions,
Passionate People®

A cadeira de rodas elétrica Stream da Invacare é um modelo que se adapta perfeitamente a
utilizadores com limitações diversas. A Invacare Stream é ideal tanto para uso interior como
exterior. Para assegurar conforto e condução relaxada, a unidade de assento pode ser ajustada
às necessidades do utilizador. Um kit de luzes equipa a cadeira Stream de 6 km/h para permitir
uma utilização prolongada da mesma.
Simples, fácil de direcionar e robusta

Fácil de utilizar

A cadeira Invacare Stream é prática e funcional, facilitando
desta forma a sua manobrabilidade. Graças às baterias de
50 Ah, esta cadeira de rodas elétrica poderá atingir uma
autonomia de 25 km. A construção da cadeira permite
ajustes ao nível do assento: em largura, profundidade,
altura e angulação para facilmente se adaptar às
necessidades da maior parte dos utilizadores.

A cadeira Invacare Stream foi desenhada a
pensar sempre na facilidade de utilização.
Os utilizadores poderão conduzir a cadeira
com confiança e conforto. O kit de luzes irá
permitir uma condução noturna, exterior com
segurança.

Características
Kit de Luzes

Rodas traseiras

Inclui faróis e
luzes indicadoras.
(disponível na Stream
versão 6 km/h)

Rodas 14“
pneumáticas com
relevo.

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

Stream

Altura do
assento

440 – 490 mm 1 410,460,510 mm 425 – 500 mm

Largura total

Stream

Profundidade
do assento

640 mm

3

Max. inclinação

2

Altura do
encosto

Altura do apoio Comprimento dos
apoios de pernas
de braços

480 mm 2

290 - 360 mm 2

300 - 430 mm 2

Altura total

Comprimento
total incluindo o
apoio de pernas

Peso total

Peso max.
utilizador

Capacidade da
bateria

1000 mm

1030 mm

105 kg

130 kg

50 Ah

Capacidade do
motor

Autonomia

Velocidade

Ângulo do
assento

Ângulo do
encosto

Ate 22°

–10° - 30°

Diâmetro de Altura max. ultrapassar obstáculos
viragem

1660 mm

50 mm

1. Almofada de assento 430 mm
2. Medida sem almofada de assento/tela
3. A largura total depende das regulações
efetuadas no assento
4. Em conformidade com a norma
ISO7176-4:2008
Stream

11%

Cor do chassis
Cinza

2 x 180 W

25 km 4

6 ou 9 km/h

Tela de assento
Nylon preto
(ignífugo)
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Fox™

Pantone Process Black C

Pantone 425 C

Pantone 375 C

Pequena, compacta e
altamente ajustável

Trusted Solutions,
Passionate People®

Invacare Fox™
A Invacare Fox incorpora várias inovações para facilitar o
dia-a-dia dos utilizadores de cadeiras de rodas elétricas.
Com o eixo pendular dianteiro e posição otimizada da
bateria, a Fox tem uma excelente tração e agora, com a
unidade de assento Modulite™, as características desta
cadeira excecional incluem ainda mais possibilidades de
ajuste para ir ao encontro das diferentes necessidades dos
utilizadores.
•
•
•
•

Compacta mas eficiente
Rápida de desmontar e transportar
Configuração fácil e entrega imediata
Unidade de assento Modulite™ e eletrónica LiNX®
Compacta e eficiente

Fácil de configurar e guardar

A Invacare Fox foi desenvolvida para
maximizar a independência dos
utilizadores através da sua construção
compacta. Os motores eficientes da
Fox, tornam-na ideal para utilizadores
que querem fazer alguns quilómetros
extra numa cadeira confortável
e segura. Para além disso, a Fox
pode ser facilmente desmontada e
encartada para transporte.

A Fox possibilita a alteração do
comprimento da base de tração
de curta para longa, contrariando
quaisquer limitações de estabilidade
que o utilizador possa ter. As
configurações podem ser ajustadas,
facilitando a adaptação ao utilizador.
Toda a unidade pode ser encartada
para facilitar o transporte e entrega.

Unidade de assento Modulite™
A unidade de assento Modulite é agora uma opção na Fox para criar ainda mais possibilidades de
ajuste, trazendo assim mais suporte e assegurando um maior nível de conforto para o utilizador. Foram
adicionados benefícios como a reclinação elétrica, suportes laterais de tronco e uma gama de encostos
almofadados confortáveis.

Eletrónica LiNX Simply Smart
Invacare LiNX é a nossa nova eletrónica para cadeiras de rodas elétricas que aprende com o tempo para
oferecer uma experiência de condução revolucionária aos utilizadores. Graças ao seu design modular
único, este sistema projetado para o futuro é continuamente expansível e adaptável para complementar a
evolução das necessidades dos utilizadores. A Fox foi desenvolvida para facilitar o dia-a-dia do utilizador
de cadeira de rodas elétricas e, agora, com a LiNX, os utilizadores vão encontrar uma cadeira que dá uma
melhor resposta, proporcionando uma performance de condução estável e previsível para os utilizadores.
As características incluem:

Comando melhorado

Programação e diagnósticos em tempo real

O design ergonómico do comando LiNX facilita a
sua utilização e proporciona uma experiência de
condução fiável. O movimento do joystick requer
menos força. O comando de acompanhante LiNX
está disponível para que os cuidadores e profissionais
de saúde possam facilmente utilizar a cadeira.

Aproveite a vantagem de programar a cadeira
de forma rápida e fácil com a funcionalidade
sem fios da LiNX. Os profissionais podem aceder
via bluetooth à programaçao Fox, mantendo-se
atualizados em tempo real sobre todos os dados e
diagnósticos da cadeira.
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Características e opções
Unidade de assento
Modulite telescópica
Permite multiplos ajustes
da profundidade, largura
e centro de gravidade de
uma forma fácil e rápida.

Mecanismo de encarte

Fixação 4-pontos

Permite maior
Design integrado e
distribuição das forças de “crash test” aprovado.
tensão e maior rigidez.
Jantes em alumínio
Uma escolha de elegantes
rodas traseiras com
jantes em alumínio estão
disponíveis para conjugar
com as rodas dianteiras.

411 mm

Reclinação elétrica*

Base de tração com ajuste em comprimento

Caixa de baterias

A reclinação 90º - 120º
proporciona um ponto
de pivot elevado para
minimizar as forças de
pressão.

O design modular possibilita a alteração do
comprimento da base de tração de curta para longa
ou vice-versa sem necessidade de peças adicionais.

A caixa de baterias
foi desenvolvida para
facilitar a remoção das
baterias para encarte da
cadeira.

Trepa-passeios

Bloqueio das rodas
dianteiras

Suportes laterais de
tronco*

Preparada para aplicar
o trepa-passeios e assim
potenciar o uso no
exterior.
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441 mm

Apoio de cabeça*

Apoios de cabeça e
Útil para bloquear as
pescoço Rea estão
rodas direcionais e assim disponíveis como opções
subir rampas telescópicas extra.
com maior facilidade.

*Estas opções estão apenas disponíveis na unidade de assento Modulite.

Os suportes laterais
de tronco e o encosto
almofadado aumentam
o conforto e o suporte
postural do utilizador.

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

Profundidade do
assento

Altura do
assento

Altura do
encosto

Altura do apoio
de braços

Comprimento do
apoio de pernas

Ângulo do
assento

Modulite™

380, 430, 480,
530 + 50 mm

410 - 510 mm

480 / 510 3 mm

480 - 540 mm
560 - 660 mm

245 - 310 mm

350 - 450 mm

0, 2, 4, 6, 8°

Fox Seat Unit

350 1, 400, 450,
500 2 mm

400, 430, 460,
490 mm

480 / 510 3 mm

490 / 570 mm

230 - 280 mm
205 - 255 1 mm

350 - 450 mm

0, 2, 4, 6, 8°

Altura total

Comprimento
total incluindo
o apoio de
pernas 4

Largura total
encartada

Peso total

Peso max.
utilizador

Ângulo de
encosto

Largura total 4

90 - 120°

590 4 mm

960 - 1060 mm

1015 /
1045 5 mm

540 x 590 x
540 mm 4

ca. 83,2 kg

127 kg

85, 95, 105, 115°

590 4 mm

1010-1120 5 mm

1015 /
1045 5 mm

540 x 590 x
540 mm 4

ca. 79 kg 5

127 kg

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

Max. inclinação

Capacidade do
motor

Velocidade

Autonomia

Modulite™

40 Ah

1600 /
1630 5 mm

60, 80 mm

10,5% / 6°

2 x 200 W

6, 8 km/h

Até 27 km 7

Fox Seat Unit

40 Ah

1600 /
1630 5 mm

60, 100 mm 6

10,5% / 6°

2 x 200 W

6, 8 km/h

Até 27 km

Modulite™
Fox Seat Unit

6

1. Com apoios de braços Inrigged
2. Através do ajuste do apoio de braços
3. Sem a almofada de assento com basculação a 4º
(450/ 480 mm a 0º de basculação)
4. Base de tração

7

5. Dependendo da configuração
6. Com trepa-passeios
7. Em conformidade com ISO 7176-4: 40 km - 45/ 50 Ah (3/6 km/h)
32 km – 40 Ah (3 / 6 km/h)
27 km – 34 Ah (3 / 6 km/h)
32 km – 45/50 Ah (8 km/h)
27 km – 40 Ah (8 km/h)

A palavra, marca e logos LiNX são uma marca registada, propriedade da Dynamic Controls e qualquer uso por parte da Invacare tem
licença.
Cumpre os requisitos das normas ISO 7176-19

Cor das carenagens
Preto mate

Azul noite

Cinza metalizado

Vermelho cereja
transparente

Branco

Passe o scan aqui para
aceder ao website LiNX
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Esprit Action® 4NG

Discreta, ligeira e fácil de transportar!
Trusted Solutions,
Uma excelente opção elétrica
para People®
Passionate
crianças e adultos!

A Invacare Esprit Action4NG é uma
das cadeiras de rodas elétricas mais
compactas e transportáveis do mercado.
O chassis (elemento mais pesado) pesa
apenas 15 kg! Com a Invacare Esprit
Action4NG obtém um produto versátil uma cadeira de rodas elétrica que em
poucos segundos se pode transformar
numa cadeira de rodas manual médioativa - Action4NG - com rodas de 24"
(acessório opcional). Com um só produto
usufruirá de 2! Super compacta, dispõe
de uma largura total reduzida (acresce 17
cm à largura de assento), permitindo que
se desloque comodamente em espaços
reduzidos.

Vários tamanhos de assento, para
crianças e adultos
Disponível em 12 larguras de assento (desde
305 mm até 605 mm) e 6 profundidades
(desde 325 mm até 500 mm), para responder
às necessidades de crianças e adultos.
Encosto reclinável por cremalheira, standard.

Super compacta para espaços reduzidos!
Os motores de indução, de última
geração, estão incorporados nas rodas
de 12" e proporcionam uma mobilidade
incomparável. A largura total da cadeira
corresponde à largura de assento +17 mm.
Ideal para espaços reduzidos.

Características
Apoio de braços
ajustável em
largura
Permite
aumentar a
largura do
assento até + 50
mm para melhor
acomodação do
utilizador.

Sistema de
cruzeta evolutiva
(versão junior/pediátrica)
Suporte de
forqueta soldado

Fácil de desmontar e
transportar!

Proporciona maior
rigidez na parte
frontal da cadeira.

Leve a sua cadeira
para todo o lado,
na mala do seu
automóvel ligeiro.

Cruzeta simples para
larguras de assento desde
305 até 380 mm e com
profundidade regulável
desde 325 até 375 mm. A
versão adulto tem cruzeta
dupla.

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

Invacare Esprit
Action 4NG

Largura do
assento

Profundidade
do assento

Altura do
assento

Altura do
encosto

Comprimento dos
apoios de pernas

Ângulo do
assento

Ângulo do
encosto

305-605 mm

325-500 mm

460 o 485 mm

430 - 510 mm

210 - 480 mm 1

3°

0° - 30°

Largura de assento
+ 170 mm

Peso total

Peso max.
utilizador

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

Altura max. ultrapassar obstáculos

1860 mm

30 mm

Altura total

Invacare Esprit
Action 4NG

Invacare Esprit
Action 4NG

Comprimento
Comprimento
total incluindo o total sem apoios
apoio de pernas
de pernas

1002 mm

900 - 1100 mm

640 - 840 mm

45 kg2

Max. inclinação

Capacidade do
motor

Autonomia

Velocidade

14 km (12 Ah)
30 km (17 Ah)

6 km/h

5° / 10%

150 W

Cores do Chassis
Azul oceano

Cinza xisto 3

80 kg (cruzeta simples) 12 Ah
125 kg (cruceta doble) (17 Ah)

1.
2.
3.
4.

Largura total

De acordo com a versão criança ou adulto
Elemento mais pesado: 15 kg (chassis) aprox.
Só para cruzeta dupla
Só para cruzeta simples

Estofos
Branco pérola

Antracite

Rosa 4

Nylon preto
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e-pilot®

Dê mais velocidade à sua vida

Trusted Solutions,
Passionate People®

Alber e-pilot
O e-pilot adapta-se facilmente à sua cadeira
de rodas manual, transformando-a num
equipamento de condução elétrica numa
questão de seguntos. Bastam alguns passos
para encaixar o e-pilot na cadeira de rodas
manual e ter um estilo de vida mais dinâmico.
Conclusão: o e-pilot oferece uma solução
alternativa de mobilidade que é amiga
do ambiente e dá o máximo de prazer de
condução!
Flexibilidade máxima
Faça uma viagem rápida até à cidade, visite os
amigos ou vá passear pelo campo: o e-pilot torna-o
possível. Mesmo longas distâncias deixaram de ser
um problema graças ao pack de baterias de iões de
lítio. Quando chegar ao destino basta desencaixar
o e-pilot e usar a cadeira de rodas manual
normalmente.

Aproveite a liberdade
O e-pilot oferece-lhe uma nova forma de
mobilidade. A roda grande dianteira permitelhe novas opções: os pisos sujos ou irregulares
deixaram de ser um obstáculo. O chassis robusto,
o pack de baterias integrado e a roda dianteira
combinam entre si para formar um design
desportivo com sofisticação e ergonomia. A roda
dianteira grande permite que ultrapasse lombas e
obstáculos com facilidade.

Chegue mais rápido
O Pack Mobility Plus opcional está disponível para o fazer chegar mais rápido ao destino e para assegurar
um prazer real de condução. Graças à combinação da App mobilidade com o smartphone, ganha acesso
à função de navegação e à extensão da velocidade até 20 km/h. A função de controlo automático da
velocidade (cruise control) também dá uma experiência de condução relaxada em viagens longas.

e-pilot Mobility App e Mobility Plus Package
Descarregue a app Mobilidade para o seu
smartphone e tenha acesso a informações rápidas.
Além disso, a app Mobilidade contém dicas valiosas
e truques para a sua vida diária com o e-pilot.
Obtenha ainda outras opções com o Pack Mobility
Plus, como:
• Velocidade: máximo até 20km/h
• Controlo automático da velocidade: mantenha a
velocidade selecionada
• easyNavi: navegação acessível para cadeira de
rodas
• telefone: notificações de chamadas e sms a
receber no ecrã (apenas android)
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Características

Pack de baterias

Unidade de condução
O chassis inovador e elegante em alumínio, moldado
por hidroformação integra o suporte da bateria
com bloqueio por chave, os cabos e fios estão
ocultos e integrados chassis, a roda dianteira de
16” dotada de duplo travão de disco hidráulico. Na
barra de condução temos acelerados, botão de
acesso a luzes, buzina e marcha-atrás, assim como
uma entrada USB para carregamento dos seus
dispositivos. Combine a cor da coluna ao seu gosto
e dê mais velocidade à sua vida.

De auto-contacto, extração rápida, com autonomia
até 50 km (dependendo do piso, peso do utilizador,
temperatura e características da cadeira de rodas),
peso: apenas 2.9kg. A bateria pode ser carregada
quer instalada na coluna de direção, quer fora. Está
ainda disponível como peça um pack de baterias
extra para ainda mais autonomia.

Ecrã

Carregador de bateria automático
Carregamento eletrónico e mecanismo para
desligar, tempo de carregamento de bateria vazia aproximadamente 4 horas.

Fácil de remover e instalar através do mecanismo
magnético de twist-lock, ecrã colorido destacável
com indicador da capacidade de bateria, velocidade
e dados da viagem. Inclui ainda seleção de
linguagem, assistente de tração e informação do
sistema através de menu.
bluetooth integrado permite emparelhamento com
o seu smartphone (para funcionalidades extra do
pack Mobility Plus)

Opções
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Opções de cor

Opções Klickfix

Luz frontal Supernova

Personalização através de uma vasta gama de cores.
O chassis é preto e os painéis de cor na coluna de
direção e forqueta são brancos como standard ou
escolha através de uma variedade de cores.
Escolha de cor para a coluna de direção:
• 4 cores brilhantes
• 6 cores mate metálicas

Montagem preparada
no chassis, o suporte da
base pode ser montado a
qualquer momento para
suporte de diferentes
sacos e mochilas, entre
outros acessórios
KLICKfix.

Luz dupla comparada
com o standard,
estrutura de alumínio
de design robusto, extra
brilho com 205 lumens.

Opções

Luz traseira para
encosto
Funciona a bateria
(2 x AAA), tempo
de execução até 50
horas, inclui elásticos
ajustáveis para fixar no
encosto, fixação dupla
recomendada.

Espelho retrovisor
Para fixar no lado
esquerdo do volante, não
compatível com a opção
de acelerador esquerdo,
fácil de integrar e
ajustável, encarta para
redução de espaço, fácil
de reajustar.

Suporte de mão para
acelerador

Rodas traseiras
reforçadas

Para relaxar a posição do
punho, fácil de montar
através de um suporte
de fixação e de reajustar.

Design extra robusto
especialmente para uso
com o e-pilot, pneus
Marathon Plus 24’’ x 1
3/8’’ pneumáticos, antifuro e eixo 1/2’’
(12.7 mm), comprimento
104 mm.

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

alber e-pilot

Peso máximo de
utilizador

Peso total
permitido

Máx. inclinação

Capacidade de
travagem

Tamanho/ pneus

max. 100 kg

max. 135 kg

até 10 %

até 15 %

Tire 16 x 3.00

Torque máx.

alber e-pilot

40 Nm

Velocidade

0.5 – 20 km/h

Células da
bateria

Capacidade da
bateria

Autonomia

36 V, 13.8 Ah

496 Wh

até 50 km

Potência do
motor

Tensão
operacional

250 W /
max. 650 W

36 V

Em conformidade com a diretiva de
Dispositivos Médicos 93/42/EEC
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e-fix®

Compacto, leve e flexível

Trusted Solutions,
Passionate People®

Alber e-fix

O e-fix foi desenhado para combinar os benefícios de uma
cadeira de rodas elétrica e manual para uso no interior e
exterior. Qualquer pessoa que use uma cadeira de rodas
manual irá beneficiar deste conceito único de mobilidade
"dois em um".
Os componentes do e-fix desmontam-se em poucos
segundos e devido às suas reduzidas dimensões, são
fáceis de transportar. Os motores integrados nas rodas a
par do design discreto, tornam o e-fix um dispositivo de
mobilidade ativo e gracioso.

Máxima Portabilidade
O reduzido peso e dimensões dos componentes do e-fix,
potenciam a facilidade de transporte sem precedentes. As rodas
de propulsão, o kit de bateria e o comando podem ser removidos
em segundos, graças ao patenteado sistema de extração rápida.

Super manobrável
Manobras em espaços curtos serão fáceis de executar com o
e-fix. Os eletro-motores altamente eficientes fornecem uma
boa autonomia de circulação, apesar das baterias se manterem
leves e de pequenas dimensões. As rodas podem ser extraídas e
substituídas pelas originais da cadeira, passando assim a usufruir
de uma propulsão manual.
Compatível com a maioria das cadeiras de rodas
Os componentes do e-fix podem ser adaptados à maiora das
cadeiras de rodas existentes no mercado. O comando com
monitor 2,4" TFT colorido fornece informação gráfica de fácil
compreensão.

Características e Opções

Máxima Portabilidade

Comando

Componentes
Colorido, com ecrã TFT,
compactos e leves, fáceis ultra-fino.
de transportar.

Componentes leves

Opção Heavy Duty

Baterias pesam somente
2kg. Rodas de propulsão
a partir de 7,8 kg.

Uma opção ainda mais
potente para clientes
com peso até 160 kg.
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Características
2 kg

o.k.

Baterias super leves

Um produto - duas
aplicações

Conector magnético
"EasyConnex"

Com o rodar da mão,
troque de propulsão
elétrica para manual e
vice-versa.

Guia a conexão e
assegura uma ligação
segura, garantindo que
descargas elétricas de
corrente não danificam a
bateria.

Dimensões compactas, com leveza incomparável
e um período de vida longo, devido à tecnologia
Lítio-Ion.

Componentes

Comando

Baterias

Suporte de bateria

Rodas de propulsão

Parametros de condução
programáveis, design
ultra-fino.

Extremamente leves apenas 2 kg. Autonomia
até 16 km com uma única
carga. Testadas para
transporte aéreo.

Montado no chassis
da cadeira de rodas,
permite montagem
rápida da bateria, com
apenas uma mão.

Sistema de extração
rápida para fácil
transporte.

Carregador de baterias
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Opções

Hardware para fixação
das rodas.

Comando na posição de
acompanhante.

Comando de
acompanhante intuitivo.

Suporte de comando
rebatível.

Rodas anti-volteio com
função macaco.

Comando com ecrã.

Protetor de comando.

Opções para joystick.

Bolsa de transporte para
bateria suplente.

Bateria de 7.5 Ah
possibilitam autonomia
até 22 km.

Suporte de bateria para
cadeiras de chassis de
encartar.

Extensor de puxador
para facilitar o engate/
desengate do motor.

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

Capacidade da
bateria

Capacidade do
motor

Peso da bateria

Max. inclinação

Peso total

Peso max.
utilizador

e-fix E35

16 km standard
22 km opção

6,0 Ah standard
7,5 Ah opção

2 x 110 W,
36 Volts

2,0 kg
2,0 kg

20%

18,9 kg
(cada roda 7,8 kg)

120 kg

e-fix E36

20 km standard
14 km opção

7,5 Ah standard
6,0 Ah opção

2 x 150 W,
36 Volts

2,0 kg
2,0 kg

15%

19,3 kg
(cada roda 8,0 kg)

160 kg
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twion®

Mais veloz, mais leve e com
Trusted Solutions,
conectividade a Smartphones
Passionate People®

Alber twion

O assistente elétrico twion cria uma nova
dimensão de independência para o utilizador.
Os motores compactos e silenciosos com
baterias de lítio-ion integradas fornecem uma
experiência sem precedentes para ambas as
versões: 6km/ ou em opção 10 km/h.
Com base em padrões de elevada qualidade
e no uso de materiais de baixo peso, as rodas
twion são muito leves (cerca de 6 kg por roda,
incluindo as baterias), e têm um design muito
apelativo.

Independência e flexibilidade
O twion está indicado para a maioria dos utilizadores
de cadeiras de rodas ativas. Apenas tem de montar
no chassis da cadeira de rodas um pequeno e leve
suporte. O eixo de extração rápida da roda assegura
flexibilidade para trocar as rodas do twion pelas
rodas originais da cadeira, de forma rápida e eficaz.
Isto significa que pode facilmente aplicar o twion
sempre que necessitar e assegurar o seu E-Power!
Exclusivo e simples
Considerando todos os detalhes o twion é
sinónimo de tecnologia, elevada qualidade, design
e diferenciação. Um produto exclusivo que pode
adequar ao gosto pessoal, escolhendo diferentes
tipos de pneus e cores.
Eficiente e durável
A perfeita combinação de um eletromotor eficiente e absolutamente silencioso com sistema de recuperação
de energia, incluindo baterias de lítio-ion leves e duráveis, asseguram uma experiência de condução única.
Com apenas uma carga de baterias pode usufruir até 20km de autonomia. O novo e inovador cabo de
carregador, EasyConnex, encontra automaticamente a tomada através do uso de forças magnéticas. A
tomada na roda funciona em simultâneo com o botão on/off.

Características

twion pronto para
transporte

Tomada magnética
EasyConnex

Compacto e leve, os
componentes são fáceis
de transportar.

Fácil de conectar.

twion fácil de remover
Eixo de extração rápida.
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Smartphone App

twion App Mobilidade e Pack Mobility Plus
Os Smartphones tornaram-se dispositivos de uso em massa, fazendo parte da realidade diária da
sociedade moderna, quer como centros de comunicação quer de organização. Por este motivo, torna-se
lógico que a Alber ofereça os seus serviços de forma digital. Faça o download do App Mobilidade, sem
custo, através da Google Play Store, para o seu Smartphone android e usufrua do serviço a toda a hora,
em todo o lado. Por exemplo, poderá usufruir de uma checklist de diagnóstico indicando a manutenção
necessária a ser executado no sistema twion.
Com o Pack Mobility Plus, poderá ter acesso a um leque maior de serviços no App Mobilidade e comunicar
diretamente com as rodas do twion, via Smartphone. Desta forma, irá receber informação de parâmetros
de condução como distância percorrida, nível de bateria e calorias queimadas. Para uso mais desportivo,
o perfil de condução pode ser ajustado aos requisitos pessoais, ou as viagens gravadas e memorizadas via
GPS do Smartphone.

Componentes

Carregador de bateria
Fácil, graças ao sistema EasyConnex.

Rodas de propulsão
28 raios, preto anodizado. Dimensões 24" x 1" para
um peso máximo de utilizador de 120kg com pneus
Marathon Plus Evolution. Baterias de Lítio-ion
integradas, indicador de carga e botão on/off.
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Suporte para a cadeira
de rodas
Aplicável na maioria
das cadeiras de rodas
manuais do mercado.

Opções

Opções de Cor

Aro-motor

Capa disponível em
preto pérola e branco
(standard).

Alumínio, acabamento
preto (standard) ou aço
polido.

Anti-volteio com função macaco

Pack Mobility Plus

Ajustável em altura, ângulo e comprimento. Função
macaco para fácil extração e colocação das rodas.

Requer um Smartphone Android com acesso à
internet. Inclui upgrade de velocidade para 10km/h,
controlo remoto BlueDrive e outras funções.

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

twion

Velocidade

Autonomia

Capacidade da
bateria

Capacidade do
motor

Peso total

Peso max.
utilizador

6 - 10 km/h*

12 - 20 km*

37V

22 x 60 W

12,0 kg

120 kg

* com pack Mobility Plus
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e-motion® M25

Dispositivo elétrico para
cadeiras de rodas manuais

Trusted Solutions,
Passionate People®

Alber e-motion M25

Uma cadeira de rodas manual torna possível
movimentar-se e participar nas atividades
diárias. Para grande parte dos utilizadores de
cadeira de rodas é muitas vezes impossível
conseguir o acesso a todos os locais - mesmo
com a força física necessária. Passeios, declives
e subidas são alguns obstáculos muitas vezes
impossíveis de ultrapassar. O novo assistente
elétrico Alber e-motion M25 permite que os
utilizadores de cadeira de rodas mantenham
e até aumentem o seu nível de mobilidade, ao
mesmo tempo que proporciona uma variedade
de benefícios terapêuticos.

Aumentar a liberdade
Ao aplicar um pouco de força nos aros motores,
vai fazer com que os eletromotores ajudem na
propulsão da cadeira de rodas. O Alber e-motion
M25 torna-se extremamente eficaz, em particular
quando utilizado em subidas ou grandes distâncias.
Graças ao e-motion M25 a cadeira de rodas
pode ser também travada com pouco esforço. As
baterias de iões de lítio permitem o máximo de
autonomia e consequente independência para o
utilizador.
A sensibilidade dos sensores pode ser ajustada
para a roda esquerda ou direita de forma
independente. Com a app Mobilidade, o utilizador
conecta-se às rodas do e-motion M25 e seleciona
um dos quatro perfis de condução. Características
únicas como controlo de condução automática ou
programação da inibição de recuar tornam ainda
mais confortável a condução da cadeira com o
e-motion M25.
Benefícios terapêuticos

Portátil e versátil

A maioria dos utilizadores sentem dores nos
braços com evolução degenerativa após uma
utilização prolongada da cadeira de rodas
manual. O e-motion M25 ajuda a prevenir essas
complicações ao reduzir a tensão nos músculos e
articulações.

Graças ao seu mecanismo de extração rápida, o
e-motion M25 pode ser desmontado em segundos.
Com 7.8kg por roda, é um dos dispositivos mais
leves disponíveis.
O e-motion M25 pode ser montado em
praticamente todas as cadeiras de rodas manuais,
basta aplicar uns pequenos suportes na cadeira de
forma a montá-lo. As rodas existentes podem ser
trocadas pela roda do e-motion M25 para permitir o
completo uso da cadeira de rodas.
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Características e opções

e-motion pronto a ser
transportado
Os componentes leves e
compactos são fáceis de
transportar.

Carregador
Carregador automático
com luz indicadora e
adaptação automática à
tensão de rede
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Aro-motor

Baterias

Rodas

O uso do aro motor
ativa os motores e a sua
sensibilidade tem 7 graus
de ajuste.

A última tecnologia de
iões de lítio proporciona
excelente autonomia e
durabilidade. O botão
on/off serve também
como entrada para o
carregador e tem uma
conexão magnética.

Fácil de desencaixar
da cadeira de rodas.
Disponível em 22’’, 24’’
e 26’’.

Sistema de Controlo
Ergonómico (ECS)

Kit anti-volteio

Suporte para comando
ECS

Indica o estado das
baterias e permite ligar
e desligar o e-motion
M25 a partir da posição
de sentado. Proporciona
dois níveis de assistência
e programa a função de
inibição de recuar.

Opções de aros motores

Opções de pneus

Estão disponíveis vários
tipos de aros motores
que proporcionam uma
aderência perfeita (aço
inoxidável, revestimento
de borracha, Curve L e
os Quadro, ideais para
tetraplégicos)

Estão disponíveis várias
opções de pneus para o
e-motion M25 (Rightrun
1’’, Marathon Plus 1’’ e
ProSpeed 1”).

Com função elevatória
para fácil remoção
das rodas. Ajustável
em altura, ângulo e
comprimento.

Com mecanismo de
bloqueio magnético.

e-motion M25 App Mobilidade
Graças à última tecnologia Bluetooth, o e-motion M25 pode ser conectado a todos os smartphones
comuns. Isto pemite uma vasta gama de funções adicionais e possibilidades que podem expandir
significativamente os benefícios e espectros de aplicação do e-motion M25.
As funções da app mobilidade estão divididas em três áreas de acesso diferentes:
•
•

Secção profissional para profissionais de saúde e revendedores (gratuito)
Parâmetros de condução do e-motion podem ser definidos
para cada utilizador com o uso de um PIN específico.

Secção de cliente (gratuito)
•
•
•
•
•

Seleção de quatro perfis de condução pré-definidos
Exibição do estado da bateria, velocidade e quilómetros
percorridos
Gravação e gestão de rotas com GPS integrado
Descarga automática das baterias para armazenamento
ou viagens aéreas
Mensagens de erro com dicas e soluções

Pack Mobility Plus (opcional)
O Pack Mobility Plus ativa uma vasta gama de funcionalidades
adicionais na app mobilidade para obter ainda mais benefícios
do e-motion M25.

Velocidade
aumente a
velocidade
máx. de 6
km/h para
8.5 km/h

Comando
Controlo
remoto da
cadeira
desocupada

Contador
Conta o
número de
propulsões
durante a
viagem

ECS
easyNavi
Proporciona
marcação
todas as
no mapa dos
funções do
percursos
comando
realizados
ECS

Cruise
Mantem a
velocidade
constante
com uma
simples
propulsão

Características técnicas

e-motion M25

Velocidade

Autonomia

max. 6 km/h
Opcional 8,5 km/
com Pack Mobility
Plus

25 km
(de acordo com
ISO 7176)

Capacidade do
motor

2 x 80 W

Peso total

15,6 kg
(cada roda: 7,8 kg)

Peso max.
utilizador

150 kg
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scalamobil®

Dispositivo móvel para trepar
Trusted Solutions,
escadas
Passionate People®

Alber scalamobil
Graças ao seu mecanismo patenteado de subir escadas,
o Alber scalamobil ultrapassa com segurança e sem
esforço todos os tipos de escadas, seja em espiral ou em
linha reta. Este poderoso dispositivo de mobilidade pode
ser adaptado a uma grande variedade de cadeiras de
rodas manuais. Os inovadores punhos ErgoBalance foram
desenhados por especialistas para assegurar um manuseio
simples e seguro. Os sensores IQ integrados fornecem
conforto e segurança adicional. Graças ao scalamobil, as
escadas deixaram de ser um obstáculo!
Mecanismo Trepador Patenteado
O mecanismo trepador elétrico permite ao scalamobil trepar
escadas de qualquer tipo de material, estreitas ou em espiral.
O esforço para o acompanhante é mínimo. Quatro travões
automáticos de segurança nas rodas controlam o scalamobil de
modo confiante em qualquer escada. Os patenteados sensores
IQ suportam o utilizador e permitem uma subida/descida segura
e muito confortável. Devido às rodas macias não abrasivas o
scalamobil não provoca danos nas escadas.
Fácil e simples de manusear
O formato ergonómico dos novos punhos Ergobalance do
scalamobil foram desenhados por especialistas de modo
a assegurar o manuseio simples e seguro. O revestimento
almofadado da zona posterior do punho em combinação com o
switch fácil de operar garante que o uso prolongado não é um
problema. Todas as funções importantes estão visíveis no ecrã de
leitura fácil. Os punhos podem ser ajustados em altura e largura,
adaptando-se perfeitamente à pessoa que manuseia o scalamobil.
Portabilidade
O scalamobil é facilmente desmontável em três componentes fáceis de manusear e colocar na mala de um
automóvel. A unidade do motor tem uma pega de transporte integrada. O scalamobil pode ser adaptado
à grande maioria das cadeiras com rodas traseiras de extração rápida. Apenas é necessário montar uns
pequenos suportes na cadeira para permitir a aplicação no scalamobil em poucos segundos.

Características

scalamobil preparado
para ser transportado
Os componentes
compactos e leves são
fáceis de transportar.

Punhos ErgoBalance

Ecrã

Baterias

Ergonomicamente
desenhados para um
manuseio seguro,
confortável e livre de
fadiga.

Todas as importantes
funções estão
imediatamente visíveis
no ecrã de fácil leitura.

Fáceis de remover para
transporte.
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Características

Travões de segurança

Carregador de Baterias

Aplicados nas
quatro rodas, travam
automaticamente no
bordo de cada degrau.

Com luz indicativa,
90-240V.

Componentes
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Conjunto de suportes
para cadeiras de rodas

Carregador para
automóvel

Adaptam-se à maioria
das cadeiras de rodas
devido à sua tecnologia.

Para carregar o
scalamobil no veículo.
12-32 Volts com corte
automático de corrente.

Scalaport X7

Apoio de cabeça

Para transportar
Para máximo conforto do
cadeiras de rodas sem os utilizador. Ajustável em
suportes de adaptação,
altura e profundidade.
especialmente
desenhado para uso
em espaços públicos e
serviços de transporte.

Scalachair X3

Alber scalacombi S36

Cadeira de empurrar
para interior com
suportes integrados
para ser usada com o
scalamobil. Útil para uso
no interior da habitação
e escadas estreitas.
(versão dobrável,
punhos de empurrar,
apoio de cabeça, cintos,
estão disponíveis como
opções).

Incorpora um assento
rebatível e um encosto.
Este dispositivo tem as
mesmas funcionalidades
do scalamobil. Indicado
para pessoas que não
dependem de uma
cadeira de rodas. Devido
ao tamanho compacto, é
a escolha indicada para
uma habitação de áreas
reduzidas e escadas
estreitas.

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

Degraus

max. 19

Até 300 degraus
(dependendo
do peso do
utilizador)

scalamobil

Peso total

Capacidade da
bateria

Capacidade do
motor

Peso da bateria

Altura do degrau

24 V / 3,4 Ah

178 W

2,7 kg

200 mm
(opcional 250
mm)

Profundidade do
degrau

110 mm

Peso max.
utilizador

kg
scalamobil

Unidade trepadora: 17,4kg

140 kg

1

Punhos: 4,9kg

PUNHOS ERGOBALANCE
MENOR ESFORÇO E
MANUSEIO SEGURO

1.

O peso máximo do utilizador pode variar dependendo das propriedades da cadeira de rodas e da adequação da pessoa que
manuseia o dispositivo.
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scalacombi® eco

Para subir escadas de uma forma
Trusted Solutions,
mais simples e segura
Passionate People®

O novo scalacombi eco permite subir escadas de forma rápida e
segura. Este dispositivo é a ajuda ideal para que pessoas idosas ou com
mobilidade reduzida possam subir escadas retas ou em espiral, em casa ou
em qualquer lugar público. Usar o scalacombi eco não requer nenhum tipo
de instalação ou adaptação. Graças ao seu design moderno e ergonómico,
é uma ferramenta prática e fácil de manusear com toda a segurança.
Fácil de utilizar
O mecanismo trepador eléctrico permite ao scalacombi eco trepar a grande
maioria de escadas, estreitas ou em espiral. Dois travões se segurança travam o
scalamobil no rebordo de cada degrau. O esforço para o acompanhante é mínimo
graças ao sistema patenteado Soft-Step.
Fácil de transportar
Desmontável em várias partes, pode ser colocado na mala do automóvel para usar
onde necessitar, seja no exterior ou interior de casa.

Características

scalacombi eco ideal para
transporte
Desmonta-se em elementos
compactos e leves que cabem na
mala de qualquer carro.

Punhos reguláveis em altura
Os punhos são reguláveis em
altura em 3 posições, e são de
fácil extração.

Dados técnicos

Punhos

Botão de direcção

Ergonómicos para um máximo
conforto e uma boa preensão.

De muito fácil acesso e
compreensão. Para subir e baixar
escadas sem engano no sentido.

Mecanismo de subida e descida
elétrico

Unidade motorizada

Compatível com qualquer tipo
de escadaria sem as danificar.
O sistema patenteado Soft-step
garante um movimento suave e
aumenta o conforto.

Botão on/off com aviso visual (led
multicolorido) e sonoro. Equipado
com sistema anti-roubo através
de íman.

1

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

scalacombi eco

1.

Velocidade

Autonomia

bateria

Max. inclinação

Peso total

utilizador

12 degraus /
minuto

200 degraus

24V/3.4 Ah

200 mm

31 kg
(unidade
condução 20 kg)

120 kg

Todas as medidas indicadas neste folheto são indicativas, sujeitas a alterações e dizem respeito à configuração standard do produto. Em caso de
dúvida, contacte o vosso revendedor ou o serviço a clientes Invacare.
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viamobil® eco

Nunca foi tão fácil empurrar uma
Trusted Solutions,
cadeira de rodas
Passionate People®

O sistema de controlo intuitivo ErgoDrive do viamobil eco faz com que seja extremamente fácil
empurrar e travar a cadeira de rodas. Para deslocar a cadeira de rodas para a frente e para trás
só tem de carregar ou levantar o volante – este é um movimento natural e portanto ao alcance
de todos. Todo o sistema de controlos e comandos do viamobil eco partilham da mesma
filosofia de facilidade e simplicidade para o acompanhante.
ErgoDrive – o manípulo inteligente
Graças ao seu manípulo inteligente ErgoDrive, empurrar
ou travar uma cadeira com o viamobil eco é uma
brincadeira de crianças. Existe um sensor no manípulo
que deteta quando o acompanhante quer mover a cadeira
e ativa o sistema. Quando se carrega no manípulo a
cadeira anda para a frente e quando se levanta o manípulo
esta move-se para trás.
Fácil colocação na cadeira
Colocar o viamobil eco numa cadeira de rodas é
extremamente fácil, até para utilizadores de idade mais
avançada. Para aplicar na cadeira só tem que inserir as
fixações do viamobil eco nos encaixes colocados na
cadeira e colocar os pinos de fixação – está pronto a
funcionar! Todos os elementos de fixação são de fácil
alcance e por isso de fácil utilização.

Características e Opções

Viamobil eco preparado para o
transporte
Os componentes compactos e
leves são fáceis de transportar.

Dados técnicos

ErgoDrive

Unidade de controlo

O manípulo patenteado e com
desenho ergonómico é ideal para
conduzir qualquer cadeira.

Um botão com rotação para um
manuseamento mais simples de
todas as funções.

1

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

viamobil eco

Velocidade

Autonomia

Capacidade da
bateria

Peso da
bateria

Max. inclinação

Peso total

max. 5.5 km/h

12 km

24V/9 Ah

6 kg

10%

18,5 kg
(unidade de
condução: 10.5 kg)

Peso max.
utilizador

120 kg

1. Todas as medidas contidas neste catalogo servem de orientação. Estão sujeitas a alterações e correspondem a uma configuração standard. Em caso
de dúvida contacte o nosso serviço a clientes.
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Scooters de Mobilidade

Trusted Solutions,
Passionate People®
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Colibri®

Um passeio cheio de cores, seguro e
Trusted Solutions,
sem esforço
Passionate People®

A Invacare Colibri é uma micro-scooter colorida, repleta de
estilo, desenhada para todos os que valorizam um estilo de vida
independente.
Graças ao sistema Invacare LiteLock™ , único no mercado, a
scooter pode ser desmontada fácil e rapidamente sem recurso a
ferramentas, para transportar na mala do automóvel.
Adicionalmente, pode optar por um leque de cores apelativas e
adequar ao seu gosto e estilo pessoal, trocando as carenagens
de acordo com a sua preferência. Prepare-se para passear
descontraidamente na Invacare Colibri!

Características e Opções

Desmontagem fácil e
rápida
Não pense, faça! Em
menos de um minuto
pode desmontar a sua
Colibri para transporte.

Rodas e baterias de maiores dimensões

Conforto aumentado

A Colibri está disponível em duas versões, uma
das quais mais preparada para outdoor - perfeita
para viagens mais longas e circular em terrenos
mais irregulares. Em ambas as versões as baterias
podem ser carregadas separadas da scooter.

A unidade de assento macia
providencia o conforto necessário
para a condução. Para um conforto
excecional, aplique o Kit suspensão
de assento, disponível como opção.

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

Invacare Colibri

Largura total

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

Max.
inclinação

Capacidade
do motor

385 mm

505 mm

45 mm

6° / 10,5%

200 W

Peso total*

Peso max.
utilizador

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

Largura do
encosto

Profundidade
de assento

Altura
assento-chão

Altura do
encosto

465 mm

400 mm

370 - 420 mm

Autonomia

Velocidade
máxima

Comprimento
total

PNEU NÃO
MARCA
Invacare Colibri

Até 16 km

8 km/h

1010 mm

44 kg (12Ah baterias)
49 kg (18Ah baterias)

136 kg

2 x 12 Ah
2 X 18 Ah

2200 mm

* Secção da frente: 15.6 kg
Unidade de tracção: 9.6 kg
Asento: 9.6 kg
Caixa de baterias : 9.2 kg (12 Ah) / 14.2 kg (18 Ah)

Sistema
LiteLock™

(patente pendente)

Cores
Azul safira

Vermelho

Verde jade

Branco pérola
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Leo®

Segura, robusta e fiável

Trusted Solutions,
Passionate People®

Invacare® Leo®
A Invacare Leo é uma scooter de 4 rodas projetada
para todos aqueles que valorizam a sua independência
e desejam sair sozinhos. A segurança é uma das
características chaves da Leo, mas isto não faz com que a
sua elegância passe despercebida.
A Leo proporciona aos utilizadores a liberdade e confiança
para apreciar as suas saídas diárias essenciais, bem como
as saídas de lazer. Com padrões exatos e elevados de
engenharia de projeto e de segurança, a Invacare Leo vai
sem dúvida seduzir um novo padrão de mercado.

Para uma condução segura e potente
A Invacare Leo oferece uma condução segura e tranquila
sendo simples de controlar e fácil de manobrar. A Leo possui
um sistema inteligente de luzes indicadoras que se desligam
automaticamente e uma de stop traseira para uma condução
segura. O sistema de luzes foi projetado para que no caso de
avaria de alguma luz, todas as luzes restantes continuem ainda a
funcionar.
Compacta
A Leo é uma mini scooter compacta muito fácil de desmontar
e transportar, para ir viajar para longe ou para longos passeios
durante o fim de semana. Com uma condução suave e sendo de
fácil manobrabilidade, conseguimos contornar obstáculos em
locais como shoppings, museus ou espaços de lazer.
Fiável
A Invacare Leo transmite confiança. Desde uma viagem às compras a um passeio no parque, a Leo é
resistente e fiável graças à sua potência e eletrónica de elevada qualidade. A sua proteção anti-corrosão
garante o correto funcionamento a longo prazo.
Pensada em detalhe, a alavanca de desengate impede que a scooter rode livremente e o seu sistema de
luzes mantém-se a funcionar, mesmo que uma lâmpada avarie.

Características e acessórios

Coluna de condução
regulável
Os utilizadores podem
ajustar facilmente a
posição.

Luz de stop

Assento confortável

As luzes traseiras
acendem ao travar e
ao abrandar de forma
a evitar colisões com
outros utilizadores da via.

O assento é giratório
e regulável em
profundidade. Os apoios
de braços são rebatíveis.

Alavanca de bloqueio
duplo
Previne que a
scooter se desengate
acidentalmente.
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Características e acessórios

Versão atualizada em 2014*, com um volante mais
ergonómico, uma unidade de assento cor preta com
costuras brancas, pneus pretos e cesto dianteiro
com um design mais apelativo, em pvc, preto.
* : Data a confirmar

Protecção anti salpicos
integrada

Desmonta-se em 5
partes

Para proteger a eletrónica
e os eixos do motor da
água e da sujidade.

Sem ferramentas,
facilmente se desmonta
a Leo.

Suporte de canadiana e
bengala

Caixa com fecho

Cinto de segurança

Espelho largo

Caixa com fecho
para guardar os bens
pessoais.

Mantem o utilizador bem
posicionado na unidade
de assento.

Pode ser montado do
lado esquerdo ou do
lado direito.

Capa protectora

Carregador externo

Suspensão de assento

Pára-brisas

Mantem a scooter
protegida da sujidade e
da humidade.

As baterias podem ser
removidas e carregadas
separadamente da
scooter.

Oferece conforto extra
durante a condução.

(incluída na capota
protetora chuva/sol)

Mantem a canadiana ou a
bengala num local seguro
durante a condução da
scooter.
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Características técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.

Invacare Leo

Invacare Leo

Invacare Leo

Largura do
encosto

Profundidade de
assento

Altura
assento-chão

Altura do encosto

Largura total

Comprimento
total

470 mm

410 mm

460 - 560 mm

475 mm

590 mm

1220 mm

Peso max.
utilizador

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

Altura max. ultrapassar obstáculos

Distância do solo

Max. inclinação

Capacidade do
motor

136 kg

2 x 36 Ah

2620 mm

60 mm

70 mm

10°

240 W

Autonomia

Velocidade
máxima

38 km

8 km/h

Azul Onyx

Vermelho Rubi

Peso

59 kg (sem baterias)
83 kg (com baterias)

Cores
Cinza prata

Estofo
Preto Vinil
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Orion® Metro

A combinação perfeita de conforto,
Trusted Solutions,
segurança e fiabilidade
Passionate People®

Orion METRO
Quer aprecie uma viagem rápida
para ir ao encontro dos amigos
para almoço ou uma curta viagem
ao mercado local, a Orion METRO é a
escolha ideal.
A nova Orion METRO desenhada de
forma ergonómica foi desenvolvida
desde o início para se focar em
aspetos chave, importantes tanto
para novos utilizadores como
para utilizadores sazonais. Como
resultado, ela está equipada com
uma variedade de características
que asseguram aos utilizadores uma
viagem segura, fácil e agradável.
A Orion METRO é a combinação
perfeita de conforto, segurança e
fiabilidade!

Condução controlada e robusta
O sistema de suspensão na compacta
Orion METRO foi desenvolvido para que
possa conduzir diariamente em vários
tipos de pisos e terrenos, permitindo
que relaxe e desfrute de uma viagem
controlada com conforto. O seu motor
poderoso combinado com rodas pneumáticas de 11’’ vão levá-lo de forma suave
e segura por entre os obstáculos ou
terrenos irregulares.

Segurança
Adicionalmente ao sistema de luzes
único, a Orion METRO é equipada com
um sistema eletrónico de redução de
velocidade que reduz automaticamente
a velocidade nas curvas, garantindo
sempre segurança e manobras
confortáveis. Além disso, a alavanca de
bloqueio duplo previne que a scooter se
desengate acidentalmente. Estas características em combinação com os testes
realizados no laboratório Alemão TÜV,
garantem segurança desde o início com
a Invacare Orion METRO .

Simplicidade e facilidade de
manutenção
Os componentes de qualidade tornam
a Orion METRO numa scooter não só fiável
mas também de fácil manutenção. Basta
retirar a parte superior da proteção para
aceder às baterias, parte eletrónica,
motor e cabos.
A parte eletrónica e o motor estão
protegidos contra a corrosão e água de
forma a evitar avarias desnecessárias.
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Características e opções

Adaptador USB
Perfeito para carregar
o telefone ou tablet em
viagem - basta ligar e
seguir!

Regulação da coluna de
direção
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Suporte de copo
rebatível
Ideal para transportar
copos ou garrafas,
o suporte pode ser
rebatido quando não
está em uso.

Volante ergonómico

Travão de mão

Luz de travagem

O utilizador pode ajustar
a coluna de direção às
suas necessidades.

O tamanho, curvatura
e material do volante
garantem conforto
e estabilização na
condução.

Garante uma travagem
imediata se necesário.

Clara e brilhante, avisa
quando a scooter
abranda.

Alavanca de bloqueio
duplo

Redução automática da
velocidade

Personalize a sua scooter com carenagens
coloridas a acessórios

Previne que a
scooter se desengate
acidentalmente.

Reduz a velocidade
nas curvas para uma
segurança adicional.

Escolha a partir de 10 cores de carenagens e mais de
25 acessórios para personalizar a scooter ao seu estilo.
Para saber mais visite o nosso microsite em:
www.invacarescooter.com.

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

Orion Metro

Largura do
encosto

Profundidade de
assento

Altura
assento-chão

Altura do
encosto

Largura total

Comprimento
total

Peso

510 mm

470 mm

Min. 440 mm
Max. 510 mm

490 mm

660 mm

1270 mm

110 kg

Parte mais
pesada

Peso max.
utilizador

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

Distância do solo

Max. inclinação

57 kg

136 kg

2 x 12 V/50 Ah
(C20) AGM

260 0mm

80 mm

78 mm

6°

Autonomia

Velocidade
máxima

Capacidade do
motor

kg
Orion Metro

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1.

Orion Metro

54 km

10 km/h

Pico de performance

240 W / 600 W 1

Cor das carenagens

Estofo

Branco mármore

Azul

Verde Jade

Beige

Bronze

Vermelho carmim

Cromado

Prateado

Azul elétrico

Vermelho

Preto vinil
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Orion® Pro

Conforto, segurança e fiabilidade com
Trusted Solutions,
performance adicional
Passionate People®

Orion PRO
Ideal para grandes viagens dentro
da cidade ou para tardes a passear
no parque com os netos, a nova
Orion PRO desenvolvida a pensar na
ergonomia é um upgrade poderoso
ao nosso modelo standard
Orion Metro.
Com uma performance de bateria
melhorada, suspensão superior e
rodas largas de 12’’, a nova
Orion PRO é ideal para utilizadores
que precisam de uma performance
extra.
A Orion PRO combina esta
performance excelente com máximo
conforto, segurança e fiabilidade,
tornando-se na escolha ideal para
utilizadores mais exigentes.

Suspensão avançada, condução mais
suave
O sistema de suspensão avançada da
Orion PRO foi desenvolvido para garantir
uma melhor performance e oferece
uma condução mais suave em várias
superfícies e terrenos. Além disso, a Orion
PRO
combina um motor poderoso e rodas
pneumáticas de 12’’ para assegurar que,
quer esteja na cidade ou no campo, pode
ir onde quiser com conforto e estilo.

Performance com segurança e
proteção
A Orion PRO foi sujeita a testes no
laboratório Alemão TÜV para assegurar
que os utilizadores podem ter confiança
ao conduzir uma scooter que cumpre
com os últimos padrões europeus para
dispositivos médicos.
O sistema de redução de velocidade
reduz automaticamente a velocidade
nas curvas, garantindo que os
utilizadores fazem manobras
confortáveis. Além disso, a alavanca de
bloqueio duplo previne que a scooter se
desengate acidentalmente.

Manutenção simples e rápida
A Orion PRO foi desenvolvida com
componentes de qualidade, o que
nos permitiu torná-la fiável e de fácil
manutenção. A eletrónica e o motor têm
uma proteção adicional contra a água
e a corrusão, salvaguardando as partes
vitais da scooter contra qualquer avaria
desnecessária. A parte superior da
proteção pode ser facilmente removida
para verificar o motor, as baterias,
eletrónica e cabos.
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Características e opções

Rodas pneumáticas
Se procura um nível de performance adicional e
estilo, escolha a opção dos novos pneus baixo perfil
disponíveis em 12’’.

Regulação da coluna de
direção
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Volante ergonómico

Travão de mão

Luz de travagem

O utilizador pode ajustar
a coluna de direção às
suas necessidades.

O tamanho, curvatura
e material do volante
garantem conforto
e estabilização na
condução.

Garante uma travagem
imediata se necessário.

Clara e brilhante, avisa
quando a scooter
abranda

Alavanca de bloqueio
duplo

Redução automática da
velocidade

Personalize a sua scooter com carenagens
coloridas a acessórios

Previne que a
scooter se desengate
acidentalmente.

Reduz a velocidade
nas curvas para uma
segurança adicional.

Escolha a partir de 10 cores de carenagens e mais de
25 acessórios para personalizar a scooter ao seu estilo.
Para saber mais visite o nosso microsite em:
www.invacarescooter.com.

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

Orion PRO

Largura do
encosto

Profundidade de
assento

Altura
assento-chão

Altura do
encosto

Largura total

Comprimento
total

Peso

510 mm

Deluxe: 470 mm
Premium: 460 mm

Min. 440 mm
Max. 510 mm

Deluxe: 490 mm
Premium: 630 mm

650 mm

1320 mm

136 kg

Parte mais
pesada

Peso max.
utilizador

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

Distância do solo

Max. inclinação

aprox: 62 kg

160 kg

2 x 12 V/75 Ah
(C20) AGM

2750 mm

100 mm

100 mm

10 °

Autonomia

Velocidade
máxima

Capacidade do
motor

kg
Orion PRO

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1.

Orion PRO

52 km

10 km/h

Pico de performance

240 W / 600 W 1

Cor das carenagens

Estofo

Branco mármore

Azul

Verde Jade

Beige

Bronze

Vermelho carmim

Cromado

Prateado

Azul elétrico

Vermelho

Preto vinil
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Comet® Pro

Potência e desempenho
num produto Premium

Trusted Solutions,
Passionate People®

Comet PRO
Quer vá ao mercado local, fazer
viagens dentro da cidade, ou ir
mais longe, a nova Comet Pro vai
levá-lo com conforto, segurança e
estilo.
As suas poderosas capacidades
no exterior, combinadas com
as características de segurança
avançadas e opções asseguram
uma condução rápida, poderosa e
fiável.
Com as suas características de
condução excecionais e estética
moderna, a Comet Pro oferece
potência e desempenho num
equipamento premium.

Performance e controlo premium
Graças às características de condução
melhoradas e baterias de 2x75 Ah,
a Comet Pro permite-lhe aproveitar
viagens mais longas e desafiantes
além dos limites da cidade. As
rodas dianteiras e traseiras de 13’’,
combinadas com um sistema de
suspensão superior, permitem uma
passagem por passeios e obstáculos
de uma forma suave e confortável.
Adicionalmente, a redução automática
da velocidade quando fizer curvas a
alta velocidade confere estabilidade e
segurança adicionais.
TÜV tested
A Comet Pro foi sujeita a testes no
laboratório de teste Alemão TÜV,
dando-lhe confiança e tranquilidade
quando a conduzir. Além disso,
as características de segurança
avançadas como a alavanca
de bloqueio duplo e a redução
automática da velocidade oferecem
fiabilidade onde quer que vá.
Design moderno e compacto
Desenvolvida com o conforto e
precisão em mente, a Comet Pro
oferece uma manobrabilidade e
controlo excecionais, mesmo em
espaços apertados. Adicionalmente,
a direção ergonómica assegura uma
boa posição de condução permitindo
uma viagem mais agradável e
relaxante.
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Características e opções
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Suspensão avançada

Direção estável

Para uma condução suave e confortável em pisos
irregulares.

Mantém a direção estável a altas velocidades para
segurança e estabilidade adicional.

Regulação da coluna de
direção

Volante ergonómico

Ecrã LCD intuitivo

Luz de travagem

O utilizador pode ajustar
a coluna de direção às
suas necessidades.

O tamanho, curvatura
e material do volante
garantem conforto
e estabilização na
condução.

Layout de fácil
compreensão para
dar total confiança e
controlo quando conduz.

Clara e brilhante avisa
quando a scooter está a
abrandar.

Alavanca de bloqueio
duplo

Redução automática da
velocidade

Personalize a sua scooter com carenagens e
acessórios

Previne que a
scooter se desengate
acidentalmente.

Reduz a velocidade
nas curvas para maior
segurança.

Escolha a partir de 10 cores de carenagens e mais de
25 acessórios para personalizar a scooter ao seu estilo.
Para saber mais, visite o nosso microsite em:
www.invacarescooter.com.

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

Comet Pro

Largura do
encosto

Profundidade de
assento

Altura
assento-chão

Altura do
encosto

Largura total

Comprimento
total

Peso

510 mm

Deluxe: 470 mm
Premium: 460 mm

Min. 440 mm
Max. 510 mm

Deluxe: 490 mm
Premium: 630 mm

665 mm - 685 mm

1450 mm

136 kg

Parte mais
pesada

Peso max.
utilizador

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

Distância do solo

Max. inclinação

approx. 63 kg

160 kg

2 x 12 V/75 Ah
(C20) AGM

2750 mm

100 mm

100 mm

10°

Autonomia

Velocidade
máxima

Capacidade do
motor

kg
Comet Pro

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1.

Comet Pro

55 km

15 km/h

Pico de performance

550 W / 1600 W 1

Cor das carenagens

Estofo

Branco mármore

Azul

Verde Jade

Beige

Bronze

Vermelho carmim

Cromado

Prateado

Azul elétrico

Vermelho

Preto vinil
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Comet® Ultra

Desenvolvida para dar suporte
Trusted Solutions,
com performance e fiabilidade
Passionate People®

Ideal para utilizadores mais largos e pesados, a Comet ULTRA oferece uma experiência de condução
segura e poderosa sem comprometer o estilo ou a funcionalidade. Equipada com todas as
características de segurança e condução vistas ao longo da família Comet, a Comet ULTRA vai levá-lo
ao seu destino de forma rápida e eficiente, em completo conforto e controlo.
Poder, fiabilidade e personalização

Características e opções

Suspensão melhorada
Para oferecer conforto
superior a utilizadores mais
largos e pesados.

Devido a um processo de desenvolvimento
cuidadosamente pensado e uma construção
robusta, a segurança e estabilidade da
Comet ULTRA estão plenamente asseguradas,
mesmo para utilizadores com peso superior
a 220kg. Desenvolvida com os componentes
de maior qualidade e características de
segurança, a Comet ULTRA é uma companheira de
confiança onde quer que vá. Além disso, a sua
flexibilidade e adaptabilidade fazem com que a
possa personalizar para ir ao encontro do seu
estilo e preferências.

Coluna de assento
reforçada
Oferece estabilidade
adicional e segurança
quando sentado

Conforto e suporte completos

Apoios de braços
ajustáveis em altura e
largura reforçados
Podem ser facilmente
ajustados ao utilizadores e
oferecem suporte adicional
quando entra ou sai da
scooter

O assento especial Ultra Seat foi desenvolvido
em conjunto com terapeutas para assegurar
uma boa posição sentada e conforto
aumentado. Além disso, o suporte lombar
ajustável pneumaticamente permite conforto
melhorado, caso seja necessário. A base de
assento reforçada e os apoios de braços
ajustáveis oferecem um suporte excelente e
permitem o uso dos apoios de braços como
um suporte adicional quando entrar e sair da
scooter.

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

Profundidade
do assento

Altura
assento-chão

Altura do
encosto

Largura total

Comprimento
total

Parte mais
pesada

Peso

kg
Comet

Comet

Ultra

Ultra

660 mm

535 mm

Min. 440 mm
Max. 510 mm

Peso max.
utilizador

Capacidade da
bateria

220 kg

2 x 12 V/75 Ah
(C20) AGM

Capacidade do
motor

Comet

1.

Ultra

10km/h: 650 W /
1800 W 1

665 - 685 mm

1450 mm

Diâmetro de
viragem

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

Distância do
solo

Max. inclinação

Autonomia

Velocidade
máxima

2750 mm

100 mm

100 mm

10 °

58 km

10 km/h

Cor das carenagens

148 kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

630 mm

Environ : 63 kg

Estofo

Branco mármore

Azul

Verde jade

Beige

Bronze

Vermelho carmim

Cromado

Prateado

Azul elétrico

Vermelho

Preto vinil

Pico de performance
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Comet® Alpine+

Desafie o exterior com poder,
Trusted Solutions,
controlo e estabilidade
Passionate People®

Para aqueles que apreciam aventuras em terrenos desafiadores para as scooters tradicionais, a
Comet Alpine+ oferece a solução perfeita. As suas características de condução robusta e poderosa
oferecem liberdade para descobir o exterior sem o mínimo de esforço em conforto e segurança.
Como parte da família Comet, a Comet Alpine+ vem equipada com todas as suas conhecidas
características de segurança e capacidade de personalização, oferecendo uma scooter fiável, poderosa
e com muito estilo.
• Segurança como característica principal
• Poderosa e robusta
• Excelente capacidade no exterior
Poderosa e robusta

Características e opções

Quer esteja a enfrentar um terreno irregular ou uma
subida íngreme e desafiadora, a Comet Alpine+ vai
oferecer excelente manobrablidade e poder sem
comprometer a segurança e o estilo. Graças aos seus
poderosos motores e sistema de suspensão superior,
a Comet Alpine+ deixa-o desafiar o exterior com o
mínimo esforço e controlo completo.
Excelentes capacidades no exterior

Módulo de suspensão
de assento

Quando confrontado com pisos irregulares ou
molhados, pode ter a certeza de que os componentes
vitais da scooter ficarão protegidos da água e
sujidade graças ao guarda lamas anti-salpicos
incorporado. Sinta-se confortável e à vontade ao
conduzir a alta velocidade com estabilidade direcional
e com redução automática da velocidade para
abrandar quando estiver a passar por curvas.

Carregador externo

Oferece maior conforto ao
adicionar uma suspensão
de assento opcional.

O carregador externo
adicional permite-lhe
carregar as baterias fora
da scooter.

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

Profundidade
do assento

Altura
assento-chão

Altura do
encosto

Largura total

Comprimento
total

Peso

Parte mais
pesada

kg
Comet

Comet

Alpine +

Alpine +

510 mm

Deluxe: 470 mm Min. 440 mm Deluxe: 490 mm
Premium: 460 mm Max. 510 mm Premium: 630 mm

1.

Alpine +

1450 mm

143 kg

aprox. 63 kg

Peso max.
utilizador

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

Distância do
solo

Max. inclinação

Autonomia

Velocidade
máxima

160 kg

2 x 12 V/75 Ah
(C20) AGM

2750 mm

100 mm

100 mm

10°

49 km

10 km/h

Capacidade do
motor

Comet

665 685 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

10km/h: 650 W /
1800 W 1

Cor das carenagens

Estofo

Branco mármore

Azul

Verde jade

Beige

Bronze

Vermelho carmim

Cromado

Prateado

Azul elétrico

Vermelho

Preto vinil

Peak performance
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Mobilidade - Cadeiras de
rodas manuais

Trusted Solutions,
Passionate People®
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Desde 1978, a küschall oferece cadeiras de rodas inovadoras e
com elevada performance de condução para utilizadores ativos
afim de lhes proporcionar maior autonomia.
O desafio da küschall é explorar o limite do que é possível.
Nestas três últimas decadas, as cadeiras de rodas küschall
convenceram milhares de pessoas em mais de 20 países graças à
elevada qualidade, design inovador e tecnologia de ponta.

Rainer Küschall – Fundador da küschall

A küschall foi acarinhada com diversos prémios de excelência
em todo o mundo, sendo os mais famosos o Designer Award
do Museu de Arte Moderna de Nova York em 1986 e o Janus da
Saúde em 2008.

küschall KSL

küschall K-Series

küschall K-Seriesattract

küschall Compact

küschall Compactattract

küschall Ultra-Light

Trusted Solutions,
Passionate People®

küschall Champion

Consulte o site Kuschall www.kuschall.com
Chassis rígidos

The KSL by küschall: Linhas
discretas, extrememente leve.
Peso a partir dos 6.7 kg.
Chassis totalmente soldado.

küschall K-Series: Cadeira de
rodas leve com alta performance
de condução. Disponível com
chassis a 75º, ou a 90º, em
alumínio, carbono ou titânio.

küschall K-Seriesattract: Versátil
e configurável para responder a
um vasto conjunto de requisitos
pessoais, a küschall K-Seriesattract ,
é para todas as pessoas que
exigem uma cadeira que combina
mobilidade com minimo esforço e
grande estilo.

Chassis de encartar

küschall Champion: a referência para cadeiras de
rodas de encartar. Experiencie a performance de
condução e estabilidade de uma cadeira de chassis
rígido, com todas as vantagens de uma cadeira de
encartar. Chassis em titânio e carbono disponíveis.
Disponível com a opção SK: chassis frontal de
encartar.

küschall Compact: Design e sistema de encarte
inovador graças a uma cruzeta curvada. Apoios de
pernas destacáveis.

küschall Compactattract: Ativa e fiável, com cruzeta
de encartar, oferece toda a ajustabilidade necessária
para fácil condução e maneabilidade.

küschall Ultra-Light: Design e sistema de encarte
inovador graças a uma cruzeta curvada. Apoios de
pernas fixos.
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Tabela de características técnicas das cadeiras de rodas manuais
Assento
Largura (mm)
CADEIRAS PASSIVAS

Standard

Profundidade
(mm)

Ângulo

Altura solo /
assento (mm)

UL (mm)

390 - 450 / 440 500 / 490 - 550
430 - 500

Assist

390 - 490 / 440 540 / 490 - 590

Minor

340 - 400

Minor Assist

340 - 440

400 / 450

380 - 450
Azalea®

Tall

Clematis®

-1° - 23°/
+1° - 25°

330 - 500

390 - 450 / 440 500 / 490 - 550
480 - 550

500

400 / 450

Tall Assist

390 - 490 / 440 540 / 490 - 590

Base

340 / 390 / 440
/ 490

430 - 600

Standard

390 / 440 / 490

420 - 480

-1° - 19°

400 / 450

330 - 500

Assento
Largura (mm)
CADEIRA DE VERTICALIZAÇÃO

Action® Vertic
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380 / 430 /
480

Profundidade
(mm)

Ângulo

Altura solo /
assento (mm)

UL (mm)

410 [..25..] 510

4°

500

405 à 460

Encosto
Inclinação

Dimensões totais

Altura (mm)

Largura
encartada
(mm)

Comprimento
(mm)

560 - 790
(Rigido) /
540 - 720
(Tensão)

1020

560 - 790
(Rigido) /
540 - 720
(Tensão)

950

500 (Rigido) /
430 (Tensão)

970

500 (Rigido) /
430 (Tensão)

0° - 30°

Largura (largura
do assento + …
mm)

Peso
Altura
(mm)

135 kg

75 kg

1070

28 kg

15 kg

36 kg
1000
- 1300

560 - 790
(Rigido) /
540 - 720
(Tensão)

950

600 - 700

900 1020

900
- 1300

1120 1480

960 1120

18,7 kg
135 kg

34 kg

20 kg

15 kg

125 kg

30 kg

20,5 kg

600 - 710

+ 260

Inclinação

Altura (mm)

Largura (largura
do assento + …
mm)

Largura
encartada
(mm)

Comprimento
(mm)

Altura
(mm)

Max.
Utilizador

Cadeira

Parte mais
pesada

0°

320 [..20..] 475

+ 190

–

840 - 980

865

115 kg

27 kg

27 kg

Encosto

–

34 kg

900

560 - 790
(Rigido) /
540 - 720
(Tensão)

–1° - 30°

Parte mais
pesada

20,5 kg

900
–

Cadeira

16,5 kg
900
- 1250

+ 220

Max.
Utilizador

Dimensões totais

Peso
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Tabela de características técnicas das cadeiras de rodas manuais
Assento
Largura (mm)

Profundidade
(mm)

Ângulo

Altura solo / assento
(mm)

UL (mm)

Frontal 360-535 mm
em incrementos
de 25 mm
Traseira 360-510 mm
em incrementos
de 25 mm

Chassi ap.
pernas rebat.:
200-510 mm
Chassi front.
fixo: 300-530
mm

360 [..25..] 510

200 - 400/330 460/440 - 510

460 [..25..] 510

-

0°

460 / 485

-

0° / 3° / 6°

460 [..25..] 510

-

360 à 510

200 - 400/330 460/440 - 510

460 [..25..] 510

-

435 [..25..] 485

-

460 [..25..] 510

-

CADEIRAS SEMI ATIVAS

305 / 330 /
355 / 380 /
405 / 430 /
455 / 480 /
505 / 530 mm

Action® 5
Action® 5
rígida

350 / 375 /
400 / 425 /
450 / 475 /
500 mm

0-9°

Standard
0° / 3° / 6°
Transito
Action® 4NG

Hemi Aro
Duplo

400 / 450 / 500
380 [..25..] 480

Hemi Com.
Uni.

400 / 450

Standard
Transito
Action® 3NG

Hemi Aro
Duplo

380 [..25..] 505

400/450

0° / 3° / 6°

Hemi Com.
Uni.
Action® 2NG

405 / 430 /
455

400 - 425

3°

460 / 485

330 - 460

Action® 1NG

405 / 430 /
455 / 480 /
505

425

3°

450 / 500

330 - 455

410 / 460

430

3°

490

-

660 / 710 / 760

460 / 510

3°

445 / 495

–

Alu Lite

Topaz

Assento
Largura (mm)

Profundidade
(mm)

305 / 330 / 355

305 / 350

205 - 280 /
305 - 380

200 [..50..]
350 /
275 [..50..] 375

Ângulo

Altura solo /
assento (mm)

UL (mm)

CADEIRAS PEDIÁTRICAS

Standard
Action® 3
Junior
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Evolutiva

1,5° / 5° / 8,5°

410 / 435 /
460

130 - 260 /
220 - 320 /
300 - 450

Encosto

Dimensões totais

Inclinação

Altura (mm)

Fixo a 90°
Ou ajustável
a 90°
-15 /+15°

Fixo a 300 / 325
/ 350 /400 /425
/ 450 /475 / 500
mm
Ajustável a
360-400 mm e
410-490 mm

7° /
0° à 30° /
-6° - +24°

Largura (largura Largura
do assento + … encartada
mm)
(mm)

Comprimento
(mm)

Altura
(mm)

Max.
Utilizador

Cadeira

Parte mais
pesada

100 &
130 kg

12.3 kg
10.8 KG
(Rígida)

8.3 kg
6.8 KG
(Rígida)

15,2 kg

8,3 kg

14,5 kg

11,7 kg

15,8 kg

8,3 kg

910 1040

19 kg

15,5 kg

14,2 kg

7,6 kg

13,5 kg

10,7 kg

14,8 kg

7,6 kg

18 kg

14,5 kg

125 kg

15 kg

8,9 kg
10,5 kg /
12,9 kg
(trav.
acomp.)

+160 mm a
+250 mm

320 -380
mm

845 -1205
mm

701
-1108
mm

+ 190

305

995 - 1170

810 1040

+ 160

265

950 - 1050

910 1040

350 - 510
+ 190

310
995 - 1170

0° / 7° / 0°
- 30°

Peso

910 1015

+ 220

315

+ 190

295

980 - 1105

820 1050

+ 160

260

950 - 1050

920 1050

380 - 510
+ 190

300

7° / 0° - 30°

980 - 1105

890 1030

125 kg

125 kg

920 1050

+ 220

305

430

+ 200

325

1080

920 945

7°

410

+ 215 / 205
(trav. acomp.)

315 /
305 (trav.
acomp.)

1045 /
1085 (trav.
acomp.)

865 /
915

127 kg

16,5 /
18,8 (trav.
acomp.)

0°

450

+ 110

260

1030

945

100 kg

11 kg

11 kg

10°

410 /430 / 460

+ 240

370

1250

830 930

318 kg

40 kg

–

Altura
(mm)

Max.
Utilizador

Cadeira

Parte mais
pesada

870 1130

80 kg

15 kg

8,5 kg

0° / 0° - 30°

Encosto
Inclinação

Altura (mm)

Dimensões totais
Largura (largura Largura
do assento + … encartada
mm)
(mm)

+ 200
7° / 0° - 30°

325

Comprimento
(mm)

900 - 1000

350 [..20..] 430
+ 190

350

Peso

740 - 965

125

Action® 5 &
Action 5 Rígida

Apresentamos a família Action5

Trusted Solutions,
Passionate People®

LEVE | AJUSTÁVEL | CONFIGURÁVEL

O ajuste perfeito
A cadeira Invacare Action5 foi concebida
para utilizadores ativos que procuram
uma cadeira de preço acessível, com boa
performance de condução. Com o design
testado e aprovado, a gama Action5 vai ao
encontro de várias necessidades, devido ao
alto nível de ajustabilidade e vasta opção de
configurabilidade. É ideal para as alterações das
necessidades do utilizador, e é uma ótima cadeira
para avaliações.
Personalização

O utilizador tem a
liberdade para criar uma
cadeira de acordo com a
sua personalidade. Existe
por isso uma variedade
de cores do chassis
para escolher, além
dos detalhes em cores
adicionais para as placas
dos eixos e forquetas.

Altamente configurável

O chassis fixo frontal
está disponível para
utilizadores que querem
um aspeto mais ativo
e um peso total de
produto mais leve.
Para facilitar as
transferências e quando
o encarte e transporte
são importantes, tem
disponível a versão
swing away.
Existe uma vasta gama
de apoios de braços e
acessórios à escolha, o
que permite que a Action5
seja configurável de forma
a que agrade a todos.

Ajuste na cadeira
A nossa tecnologia patenteada única permite
que os ajustes do ângulo do encosto sejam
feitos enquanto o utilizador permanece na
cadeira, além de ter uma escala incorporada
para permitir que seja definido um ângulo mais
preciso.

Outros ajustes que podem ser feitos na
Action5 são:

+ Profundidade do
assento

+ Ângulo do assento
+ Altura do assento,
dianteira e traseira

+ Altura do encosto
+ Comprimento dos
apoios de pernas

+ Altura do apoio de
braços

+ Ângulo do encosto
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Action5
Action5 Rígida

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS

Action5 Rígida
Chassis rígido leve
Excelente performance de condução

1

Ideal para utilizadores ativos, toda esta cadeira é
sinónimo de eficiência energética graças ao design
do chassis em caixa, que proporciona maior rigidez e
robustez, limitando a quantidade de energia perdida
durante a propulsão. Isto ajuda a reduzir a tensão e as
lesões nos ombros e extremidades superiores.

2

Compatível com o novo e-pilot®
Dê mais velocidade à sua vida
Conecte a Action5 rígida ao novo assistente elétrico Alber
e-pilot para uma alternativa de mobilidade ecológica com o
máximo de prazer de condução. O e-pilot oferece um novo tipo
de mobilidade que permite que o utilizador expanda as suas
opções com a flexibilidade para facilmente desencaixar quando
é necessária apenas a cadeira de rodas manual.
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Action5
Função de auto-bloqueio
PATENTEADO
Estável e seguro
O mecanismo de encarte horizontal em H proporciona
um nível de estabilidade melhorado em comparação com
outras cadeiras de encartar do mercado. O mecanismo de
auto-bloqueio assegura uma posição de sentado segura e
faz com que a cadeira seja manobrada quase sem esforço,
melhorando assim a performance de condução.

Mecanismo único de encarte
PATENTEADO
Design compacto
O design inovador do mecanismo de encarte permite que
o chassis reduza em tamanho e que o encosto encarte
no topo do assento, tornando a cadeira muito compacta.
Não é necessário nenhum esforço adicional para encartar
a cadeira, facilitando o armazenamento e o transporte.

1

2

3

4
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Action5
Action5 Rígida

Apresentamos a
gama Action5
Parte da gama de cadeiras de rodas médio-ativas.
Proporcionamos uma solução completa.

Action5 Rígida
Cadeira de rodas muito robusta,
leve e com um design do chassis em
caixa eficiente, proporciona uma
performance de condução excelente.

Solução completa
A gama de cadeiras de rodas Action5
proporciona uma solução completa que pode ser
perfeitamente configurada para ir ao encontro
das necessidades do utilizador, enquanto é
eficiente para o revendedor:

A opção ideal para transporte e quando são
necessárias dimensões de encarte reduzidas.

Opções e acessórios disponíveis
Centro de gravidade e camber ajustáveis
Gama de opções de apoios de pernas rebatíveis
Gama de apoios de braços incluindo rebatíveis e
removíveis

Peças

Gama de punhos ajustáves

Ajustabilidade em cada cadeira

Rodas Anti-volteio

Compatibilidade cruzada em peças e opções

Vasta gama de rodas dianteiras

Complexidade reduzida

Protetores de roupa leves

Compatível com assistentes elétricos Alber®
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Action5

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

Ângulo do
assento

Altura do
assento

Ângulo do
encosto

305 / 330 / 355 /
380 / 405 / 430 /
455 / 480 / 505 /
530 mm

350 / 375 / 400 /
425 / 450 / 475 /
500 mm

0-9°

Dianteira:
360-535 mm em
incrementos de 25 mm
Traseira:
360-510 mm em
incrementos de 25 mm

Fixo 90°
Ou em
incrementos 90°
-15°/+15°

Comprimento dos
apoios de pernas

Altura do apoio
de braços

Largura total
encartada

Comprimento
total incluindo o
apoio de pernas1

Chassis rebatível:
200-510 mm
Chassis fixo:
300-530 mm

150-265 mm
205-280 mm
250-375 mm

Max. inclinação2

Raio de Viragem3

7°

Largura total1

Action5:
320-380 mm
Action5 Rígida:
485-780 mm

SW +180 mm
SW +250 mm

Peso max.
utilizador

Peso total
Action5:
from 12.3 kg
Action5 Rígida:
a partir de 10.8 kg

100 & 130 kg

Cores do chassis

Altura do
encosto

Ângulo do
chassis dianteiro

Fixo
Chassis fixo 80°
300 / 325 / 350 / Ap. pernas swing away
400 / 425 / 450 /
70° / 80° & 90°
475 / 500 mm
Ap. pernas elevatório
Ajustável 360-400
0-80°
e 410-490 mm

Comprimento total
sem o apoio de
pernas

845-1205 mm

670-860 mm

Peso da parte
mais pesada

Action5 - Dimensões
encartada4

Action5: 8.3 kg
Action5 Rígida:
6.8 kg

670-860 mm

Altura total

701-1108 mm

Isenções de responsabilidade
1. Dimensões gerais
Em algumas configurações, a largura ou comprimento totais excedem
os limites autorizados para acesso a portas de emergência.

Vermelho
escuro

Azul pop

Antracite

Branco
pérola

Verde
elétrico

2. Valores de estabilidade:
Estabilidade pélvica em descidas
Estabilidade pélvica em subidas
Estabilidade pélvica lateral
3. Raio de Viragem
Raio mínimo de rotação = 625 mm
4. Dimensões encartada (Action5)
Altura encartada = 450-720 mm
Profundidade encartada = 620-1020 mm
Largura encartada = 320-380 mm

Púrpura
hipnótico

Cinza pérola

Preto mate

Azul

Laranja
vibrante

Estofos

Cores accent

Cinza

Amarelo
intenso

Rosa

Dados regulamentares

Preto nylon /
cinza mesh

Tenha em atenção que as cores podem variar ligeiramente das apresentadas nesta brochura.
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Action® 4NG

Elegante, estável e com uma
Trusted Solutions,
excelente funcionalidade
Passionate People®

Invacare Action® 4NG
A versão atual da Action4NG foi desenhada para ter uma redução de peso de praticamente 1 kg
em comparação com o modelo anterior. A Action4NG consegue esta redução do peso enquanto
mantem a funcionalidade excecional. Com um sistema de cruzeta dupla, a Action4NG oferece
agora uma condução mais estável e fácil. Além disso, é fácil de configurar como os outros
membros da Família Action e partilha os elementos de compatibilidade cruzada que tornam a
família Action única.
•
•
•

Redução significativa do peso da cadeira
Funcionalidade aumentada e novas opções
Novo design com mais cores disponíveis
Redução de peso significativo
Sem comprometer a funcionalidade - ou limitar a
flexibilidade de ajuste da cadeira de rodas - o peso
da Action4NG foi reduzido em aproximadamente 1kg.
Isto é, em parte, graças ao novo design da forqueta
e fixação da roda traseira que são ambos feitos em
alumínio. Esta alteração no design torna a Action4NG
ainda mais fácil de propulsionar e de pôr e tirar do
carro para transporte.
Atenção ao detalhe
A equipa da Invacare redesenhou a Action4NG
em múltiplas àreas. O novo design da forqueta
proporciona um look mais leve, a tela de encosto
tem um design melhorado e as novas cores levam
a Action4NG ao próximo nível em termos de estilo.
Pode verificar a nossa atenção ao detalhe em
cada componente da cadeira, que reflete o nosso
objetivo de promover estilo sem compromisso de
funcionalidade.
Funcionalidade melhorada
As novas características tornam a Action4NG ainda
mais simples do que a sua antecessora. A alavanca
para rebater o apoio de braços é de fácil utilização,
facilitando as transferências do utilizador e o design
do protetor de roupa foi otimizado com um recorte
e uma proteção superior em espuma para permitir
uma transferência mais suave (na versão regulável
em altura).
O sistema do encosto patenteado, intuitivo e
ajustável em ângulo com função rebatível também
foi adicionado como opção, o que torna possível
a otimização da posição do encosto. Além disso,
a nova tela do encosto cobre agora os tubos do
encosto para conforto aumentado, enquanto a
faixa lombar é regulável em altura para permitir um
posicionamento perfeito independentemente da
altura da almofada.
Adicionamos estas funcionalidades porque sabemos
que os detalhes contam, todos os dias.
Fácil de personalizar e alterar
Apesar destas novas melhorias, a Action4NG continua
a ser completamente compatível com os restantes
membros da Família Action, o que significa que
todos os novos componentes da cadeira servem
para os modelos anteriores.
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Características e opções

Leveza

Suporte da roda traseira

A Action4NG tem um peso total de O novo suporte da roda traseira
14.7kg e um peso de transporte de em alumínio combina leveza com
8kg (sem apoios de pernas, apoios funcionalidade.
de braços ou rodas traseiras).
Com as rodas mais leves o peso
total pode ser reduzido para 14kg.

Forqueta
A forqueta em alumínio tem
um novo design que combina
redução de peso com estilo.

Encosto dobrável e ajustável
O encosto é ajustavel em ângulo através do sistema inovador - incorporado a partir da Action5 - e permite
um ótimo ajuste do ângulo do encosto enquanto o utilizador permanece na cadeira. O sistema de encarte
único permite que os utilizadores rebatam o encosto para o assento para fácil arrumo ou transporte no
carro. Além disso, a escala incorporada permite a definição mais precisa do ângulo do encosto para que
134 seja personalizado ao utilizador.

Características e opções

Apoio de braços rebatíveis nr. 2 e nr. 3
Ambas as opções de apoios de braços conjugam agora uma característica de extração da alavanca e um
recorte no protetor com proteçao em espuma para facilitar as transferências de e para a cadeira. Além
disso, o apoio de braços nr. 3 é também ajustável em altura.

200x30

150x30

125x30

Suporte para amputado

Rodas dianteiras

Ao oferecer ajustes de altura,
ângulo e profundidade com um
design aprovado e durável, este
suporte rebatível é ideal para
transferências.

Rodas dianteiras disponíveis em
5’’, 6’’ e 8’’ pneus maciços ou
pneumáticos, com uma vasta
opção de largura das rodas
também disponível.

Um gancho brilhante e colorido
permite a fixação da cadeira ao
carro de forma simples e segura.

Propulsão com aro duplo

Cinto pélvico

A versão com aro duplo é ideal para utilizadores hemiplégicos. As
conexões telescópicas com mola podem ser removidas para que a
cadeira de mantenha encartável.

Estão disponíveis diferentes tipos
de cintos pélvicos, incluindo
cintos Bodypoint almofadados de
2 e 4 pontos.
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Almofadas Matrx
Desde as almofadas básicas até ao topo de gama que é a almofada Invacare Matrx Libra, a Invacare
oferece uma vasta variedade de almofadas de assento para acomodar várias necessidades. Os encostos
Invacare Matrx Elite e Elite Deep vêm completos com o sistema de extração rápida EasyMount,
que permite remover o encosto de forma rápida e simples quando a cadeira está encartada. Esta
compatibilidade com a nossa gama extensiva de assentos e encostos põem o conforto e o suporte no
coração da Action4NG .

Apoios de pernas elevatórios
com compensação
Estes apoios de pernas
combinam uma boa
compensação em comprimento
com elevação entre 0-80°.

Encosto reclinável
O encosto relinável tanto de forma mecânica como através de um
pistão de gás permitem que os cuidadores façam ajustes rápidos na
posição do utilizador.

Opções de apoio de cabeça e pescoço
Estão disponíveis opções de apoios de cabeça e pescoço - incluindo o premiado apoio de cabeça Elan para dar ao utilizador um nível máximo de conforto e suporte.
136

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

Profundidade do
assento

Ângulo do
assento

Auto-propulsão

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

400 / 450 /
500 mm

0° / 3° / 6°

Trânsito

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

400 / 450 /
500 mm

0° / 3° / 6°

Altura do
assento

Ângulo do
encosto

360 / 385 / 410 / 0° / 7° / 0° - 30° /
435 / 460 / 485
– 15° - +15°
/ 510 mm

Altura do
encosto

Ângulo do chassis dianteiro

325 - 510 mm

80° / 0° - 80°

460 / 485 / 510
mm

0° / 7° / 0° - 30°/
– 15° - +15°

380 - 460 mm

80° / 0° - 80°

Largura total,
encartada

Comp. total
incluindo apoios
de pernas

Comp. total sem
os apoios de
pernas

Altura total

Comprimento
dos apoios de
pernas

Altura do apoio
de braços

Auto-propulsão

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

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

Seat width
+ 190 mm

305 mm

995 - 1170 mm

850 - 1025 mm

810 - 1040 mm

Trânsito

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

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

Seat width
+ 160 mm

265 mm

950 - 1050 mm

805 - 905 mm

910 - 1040 mm

Max. inclinação

Raio Viragem

Peso max.
utilizador

Peso total a
partir de

Peso do componente
mais pesado

Auto-propulsão

18°

850 mm

125 / 160 kg1

14.0 kg

8.0 kg

Trânsito

18°

850 mm

125 / 160 kg1

14.5 kg

11.7 kg

Largura total

1. Versão Heavy Duty

Cores do chassis

Tela do encosto

Púrpura

Preto mate

Azul Pop

Vermelho mate

Branco pérola

Cinza xisto

Verde elétrico

Preto antracite

Nylon preto

As cores reais podem variar das acima apresentadas.
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Action® 3NG e Action® 3NG Light

A líder de mercado está
ainda melhor!

Trusted Solutions,
Passionate People®

Invacare Action® 3NG
A Action3NG é fácil de configurar e oferece uma vasta gama de opções e acessórios de
compatibilidade cruzada que vão ao encontro das diferentes necessidades dos utilizadores.
Esta compatibilidade cruzada ao longo da família Action e outros modelos Invacare permite que
os revendedores tenham poucos gastos com stock, além de poderem reutilizar e remodelar as
peças de forma a ser funcional e atrativo para o utilizador.
•
•
•

A cadeira mais leve neste segmento
Estabilidade aumentada para uma condução mais suave
Design melhorado para maior suporte

Leve e transportável
A Action3NG está mais leve que nunca e pode ficar
ainda mais leve ao usar as forquetas e rodas mais
leves que podem reduzir até 1.2kg o peso total
da cadeira de rodas. Para complementar o baixo
peso de transporte, a cadeira pode ter um encosto
dobrável para que seja facilmente desmontada e
encartada para fácil arrumação, mesmo em carros
mais pequenos.

Conforto e funcionalidade
O mecanismo especial da cruzeta de encartar da
Action3NG melhora a estabilidade e torna ainda mais
fácil o encartar e desencartar. Estas características
juntas com a nova alavanca de extração dos apoios
de braço - para aumentar a facilidade de levantar
e funcionalidade dos apoios de braços - tornam a
Action3NG uma boa escolha para o máximo conforto.

Adaptável e modular
A compatibilidade cruzada presente ao longo das
cadeiras e acessórios da Família Action tornam
cada cadeira adaptável e modular. Por esse motivo,
a Action3NG está bem equipada para se adaptar às
necessidades do utilizador ao longo do tempo, pois
é fácil de renovar e tem acesso a uma vasta gama
de opções de personalização.

Personalizável
Mais cores e um design melhorado do encosto
trazem ainda mais oportunidades para os
utilizadores personalizarem a cadeira. A nova tela
ocupa todo o espaço dos tubos do encosto para
conforto adicional e o encosto inclui agora um
apoio lombar para dar ainda mais suporte aos
utilizadores.
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Leveza

Encosto regulável em ângulo e rebatível

Com um peso total a partir de 14.2kg e um peso
de transporte de 7.6kg (sem apoios de pernas,
braços ou rodas traseiras), a Action3NG conjuga
as principais necessidades de manobrabilidade,
arrumação e transporte. Além disso, está disponível
a versão Action3NG Light que está equipada de série
com vários componentes como rodas traseiras e
forquetas dianteiras que tornam a cadeira mais ativa
e mais leve.

O design do encosto patenteado, ajustável em
ângulo foi incorporado a partir da Action5 , e
permite que os ajustes sejam feitos com o utilizador
sentado na cadeira de rodas. Além disso, a
possibilidade de rebater o encosto reduz o tamanho
total da cadeira para arrumação.

Protetores de roupa
O recorte dos protetores
de roupa facilita as
transferências para
dentro e fora da cadeira.

Apoios de braços
rebatíveis
A alavanca de extração
foi redesenhada e
assegura um movimento
suave quando o
utilizador pretende
rebater o apoio de braço.

Invacare Action3NG versão Light
A versão nova Action3NG Light é a cadeira mais leve
da gama Action. Oferece de série rodas traseiras
ultraleves, suporte de forquetas mais leves em
aluminio, uma tela de encosto em nylon almofadado
integrada em encosto com 350mm altura, ajustável
até 400mm, com punhos curtos e protetores de
roupa. Peso total da cadeira 13kg!
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Encosto reclinável
Encosto reclinável por pistão de gás permite que os
cuidadores ajustem facilmente a posição do encosto
do utilizador num movimento contínuo.

Características e opções

Tela bi-material

Versão trânsito

A nova tela com tecido respirável em preto foi
aumentada para cobrir os tubos do encosto e
permitir um melhor reposicionamento da faixa
do suporte lombar garantindo uma melhor
acomodação do tronco do utilizador.

A versão de trânsito oferece alturas do assento de
46, 48.5 e 51cm com rodas traseiras de 12’’.

Apoio de braços tubular

Alavanca unilateral para hemiplegia

Os elegantes apoios de braços
tubulares podem ser selecionados
para dar à Action3NG um estilo mais
ativo.

A alavanca permite que utilizadores
consigam propulsionar a Action3
usando apenas uma mão.

Um gancho brilhante
e colorido permite a
fixação da cadeira ao
carro de forma simples e
segura.

200x30

150x30

125x30

Rodas dianteiras

Apoios de cabeça

Disponíveis em 5’’, 6’’
e 8’’, pneu maciço ou
pneumático, com várias
opções de largura
do pneu também
disponíveis.

Apoio de pescoço (versão REA), apoio de cabeça ELAN com almofada
para suporte occipital ou de 4 pontos estão disponíveis dependendo das
necessidades do utilizador. Estes elementos podem ser todos aplicados
no esticador e pode ser ajustada a altura ou profundidade e ângulo para
assegurar a melhor posição para o utilizador.
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Opções de almofadas

Opções de almofadas
Escolha a partir da gama de almofadas Invacare
que oferecem conforto básico (Classic Visco) até
às almofadas de espuma de alta resiliência com
secções de fluído (Matrx Libra) para utilizadores
em risco de úlceras de pressão. Visite o nosso site e
saiba mais.

Propulsão com aro duplo
Especificamente para uso hemiplégico, este aro
com mecanismo de extração rápida torna a cadeira
fácil de encartar.

➀

➁

➂

➃

➄

Opções de apoios de braços
Existem 5 versões disponíveis: rebatíveis e destacáveis ou apenas destacáveis. A almofada pode ser fixa
ou ajustável em altura, curta (secretária) ou longa. A regulação varia entre 18 e 35cm e existe ainda uma
almofada mais envolvente indicada para hemiplégia (nº 5).
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Tabuleiro

Encosto Matrx

Cinto pélvico BODYPOINT

Útil para apoio nas
refeições e atividades de
lazer como a leitura.

O Matrx Elite e o Matrx Deep podem
ser adicionados como opção para
garantir um melhor suporte postural
da pélvis e tronco.

O cinto pélvico Bodypoint garante
uma boa estabilização da pélvis,
aumentando o suporte postural com o
máximo de conforto assegurado.

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

Profundidade do
assento

Ângulo do
assento

Altura do
assento

Ângulo do
encosto

Altura do
encosto

Ângulo do chassis dianteiro

Auto-propulsão
Action3NG e
Action3NG Light

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

400 / 450 /
500 mm

0° / 3° / 6°

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

0° / 7° / 0° - 30°
/ – 15° - +15°

325 - 510 mm

80° /
0 - 80° / 90°

Trânsito

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

400 / 450 mm

0° / 3° / 6°

460 / 485 /
510 mm

0° / 7° / 0° - 30°
/ – 15° - +15°

380 - 460 mm

80° /
0 - 80° / 90°

Comprimento
dos apoios de
pernas

Altura do apoio
de braços

Largura total

Largura total,
encartada

Comp. total
incluindo apoios
de pernas

Comp. total sem
os apoios de
pernas

Auto-propulsão
Action3NG e
Action3NG Light

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

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

Largura do
assento
+ 190 mm

295 mm

980 - 1105 mm

835 - 960 mm

820 - 1050 mm

Trânsito

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

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

Largura do
assento
+ 160 mm

260 mm

950 - 1050 mm

710 - 910 mm

920 - 1050 mm

Max. inclinação

Raio Viragem

Peso max.
utilizador

Peso total

Peso chassis

Auto-propulsão
Action3NG e
Action3NG Light

9°

870 mm

125 kg

14.2 kg Action3NG
13 kg Action3NG
Light

7.6 kg Action3NG
7.1 kg Action3NG
Light

Trânsito

9°

870 mm

125 kg

13.5 kg

10.7 kg

Cores do chassis

Altura total

Tela do encosto

Púrpura

Preto mate

Azul Pop

Vermelho mate

Branco pérola

Cinza xisto

Verde elétrico

Preto antracite

Nylon preto

As cores reais podem variar das acima apresentadas.
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Action® 2NG

Leve, confortável e reforçada

Trusted Solutions,
Passionate People®

Leve e confortável

A Action2NG partilha da mesma plataforma
da Action3, oferecendo um peso total
reduzido para fácil manuseio e boas
características de condução. Devido ao
uso partilhado de componentes comuns,
a Action2NG enquadra-se perfeitamente na
família Action.

Com um peso a partir de 13,8kg, a Invacare Action 2NG preenche todos
os critérios de funcionalidade. A estrutura estável, de encartar e com
o encosto fixo, permite um fácil manuseio e transporte da cadeira. A
compatibilidade de acessórios e opções com as restantes cadeiras
da família Action, asseguram que a Action 2NG pode ser facilmente
adaptada às necessidades individuais de cada utilizador.

É o modelo ideal para utilizadores que
procuram uma cadeira leve, cómoda e
segura, com total fiabilidade.

As últimas alterações da Action 2NG tornam a cadeira bastante mais
atrativa e preparada para um uso prático. Encosto fixo com estofo
acolchoado, apoios de braços rebatíveis para fácil transferência,
suporte de eixo tipo Action3 , para um ajuste mais preciso da posição
da roda traseira, constituem melhorias significativas.

Configuração

Características

Encosto fixo com estofo
acolchoado

Apoios de braços
rebatíveis

Oferece grande
estabilidade e conforto.
Altura 43 cm.

Facilitam as
transferências laterais.

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

Profundidade
do assento

AutoPropulsão

405 /
430 / 455 mm

400 / 425 mm

Trânsito

380 / 405 /
430 / 455 mm

Ângulo
do chassis
dianteiro

Comprimento
dos apoios de
pernas

Altura do
assento

Ângulo do
encosto

Altura do
encosto

1

485 mm

0°

430 mm

80°

330 /
460 mm

240 mm

400 / 425 mm 1

485 mm

0°

430 mm

80°

330 /
460 mm

240 mm

Altura total

Peso max.
utilizador

Peso total

Peso da parte
mais pesada

Comprimento
Comprimento
total sem o
total incluindo o
apoio de pernas apoio de pernas

Altura do apoio
de braços

Largura total

Largura total
encartada

AutoPropulsão

SW + 200 mm

325 mm

1040 mm

820 mm

945 mm

125 kg

13.8 kg

8,9 kg

Trânsito

SW + 155 mm

240 mm

900 mm

680 mm

940 / 970 mm

125 kg

14,9 kg

12,1 kg

1.

Profundidade de assento de 400 mm regulável a 425 mm, alterando a posição do estofo do assento.

Cor do Chassis
Cinza Prata

Estofos
Nylon Preto

Por favor tome nota que as cores fornecidas
podem variar um pouco das ilustradas acima.
Crash tested
ISO 7176-19
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Action® 1 R

Simples, robusta e fiável

Trusted Solutions,
Passionate People®

A Action1 R é uma cadeira de rodas standard de estrutura de aço que
não compromete a funcionalidade. Desenvolvida com vários anos de
experiência interna, a Action1 R está disponível em três versões: autopropulsão com roda traseira raiada pneumática ou maciça e aros motores
em alumínio; e uma versão de trânsito com rodas traseiras de 12”.
Com seis tamanhos standard à escolha, é fácil e rápido de encontrar o
tamanho correto. Os apoios de braços removíveis e rebatíveis são fáceis
de remover e a almofada de apoio de braços pode ser usada em duas
posições. A Action1 R oferece:.
• Mais funcionalidade e conforto
• Seis tamanhos e três versões
• Qualidade comprovada do líder de mercado

Qualidade e fiabilidade
Com anos de experiência e
com o uso da tecnologia de
desenvolvimento e qualidade,
a Action1 R é uma companheira
fiável, com quem pode contar.

Mais funcionalidade
Os novos apoios de
braços rebatem para
facilitar as transferências
e oferecem duas posições
da almofada. Os apoios
de braços podem ainda
ser rápida e facilmente
removidos para
transporte.

Apoios de pernas
elevatórios

Suporte de
canadianas

Os apoios de
pernas opcionais
Eco proporcionam
extra conforto aos
utilizadores.

Para transporte do
auxiliar de marcha de
forma segura.

Rodas anti-volteio
Rodas antivolteio dinâmicas
proporcionam
segurança extra
em pisos inclinados
garantindo confiança
ao utilizador.

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

Action1 R

Profundidade do
assento

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

425 mm

Altura do apoio de
Largura total 4
braços

Action1 R

240 mm

Peso max.
utilizador

608 - 700 mm
(Seat width +195 mm)

Peso total

Ângulo do
assento

Altura do
assento

Ângulo do
encosto

Altura do
encosto

Ângulo
do chassis
dianteiro

Comprimento
dos apoios de
pernas

3°

495 mm

0° / 7°

430 mm

70°

330 - 455 mm

Largura total
encartada

Comprimento
total incluindo
o apoio de
pernas 4

Comprimento
total sem
o apoio de
pernas

Altura total

Max.
inclinação

Raio viragem 2

250 mm

1085 - 1125 mm

835 - 875 mm

950 mm

Peso da parte
mais pesada 3
1. Valores de estabilidade
Incl. max. travão parque:
7°Estab. estática descidas:
18° Estab. estática subidas:
9° Estab. estática lateral: 19°

Action1 R

125 kg

Cor do chassis
Cinza prata

Azul oceano

desde 17.5 kg

desde 10 kg

3. Dimensões da cadeira
encartada
Alt. encartada:735 - 950 mm
Prof. encartada: 1025 mm
Larg. encartada: 250 mm

2. Raio de viragem
Espaço min. viragem:
915 mm
Pivot width: 1280 mm

Esta cadeira
de rodas não
é suposto ser
utilizada como
assento no
carro.

4. Dimensões totais
Em algumas configurações, a largura ou o comprimento
totais excedem os limites autorizados, o acesso a
caminhos alternativos não é possível.

Tecido
Nylon preto

Pf tenha em atenção
que as cores originais
podem variar
ligeiramente das
apresentadas.
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Alu Lite

Uma forma mais leve
de movimento

Trusted Solutions,
Passionate People®

A Alu Lite da Invacare é a
cadeira de entrada na gama
de cadeiras manuais. A
construção extremamente
leve em alumínio desta
cadeira de rodas de trânsito
torna-a extremamente fácil
de manobrar mesmo para
as pessoas mais idosas, ao
mesmo tempo que a torna
muito fácil de transportar.

Fácil de transportar e arrumar
Sendo extremamente leve (chassis em alumínio) compacta e dispondo
de um encosto rebatível, a Invacare Alu Lite é extremamente fácil de
manusear. Pode-se simplesmente retirar os apoios de pés, dobrar as
costas, encartar o chassis e guarda-la em qualquer sítio.
Empurrar? Sem qualquer problema!
O manuseamento geral de uma cadeira é crucial e por isso a Alu Lite
foi desenvolvida de forma a ser fácil de manobrar no interior e exterior
de casa. Graças à sua reduzida dimensão geral a utilização em sítios
estreitos nunca será um problema.

Opções e Características

Encosto dobrável

Patins rebatíveis

Reduz a dimensão
total da cadeira
quando está
dobrado tornando a
cadeira mais fácil de
transportar e arrumar.

Os patins rebatem
como demonstrado e
o apoio de pernas é
destacável permitindo
um acesso mais fácil à
cadeira.

Chassis de encartar /
Travões de parque
O chassis é de encartar
para um transporte
mais fácil. Os travões
4 rodas maciças
são fáceis de acionar.
Pressionando para
baixo, a travagem
fica ativa (travão de
parque).

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

Invacare Alu Lite

Invacare Alu Lite

Largura do
assento

Profundidade
do assento

Altura do
assento

Altura do
encosto

Altura do apoio
de braços

410 / 460 mm

430 mm

490 mm

450 mm

230 mm

Largura total

Altura total

520 / 570 mm

945 mm

Cor do chassis
Azul

Comprimento
Comprimento
total incluindo o
total sem o
apoio de pernas apoio de pernas

1030 mm

760 mm

Comprimento
dos apoios de
pernas

Ângulo do
assento

Ângulo do
encosto

340 - 460 mm

3°

0°

Peso total

Peso max.
utilizador

Peso da parte
mais pesada

12 kg

100 kg

10,2 kg

Estofo
Nylon Preto
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Topaz

Robustez e Conforto

Trusted Solutions,
Passionate People®

A cadeira de rodas Invacare Topaz foi desenhada
especificamente para atender às necessidades
exclusivas de utilizadores bariátricos. A Topaz reúne
resistência e durabilidade graças ao chassis em aço
cromado composto de carbono, apoios de pernas e
braços reforçados. Disponível em vários tamanhos de
assento com telas reforçadas, com reforços também
ao nível do chassis, da cruzeta e das forquetas, esta
cadeira de rodas para além de ser de fácil utilização
também é muito fiável.

Segura e fácil de utilizar
A posição do eixo duplo permite um rápido e
fácil ajuste da altura assento/chão, com rodas
24” : 445 e 495 mm.
O reforço triplo das telas de assento e encosto
mantêm os estofos livres de vincas.
Apoios de braços resistentes
Foram projetados para suportar elevado peso e
oferecer um posicionamento adequado.

Características

Apoios de pernas a
70º, reforçados

Apoios de braços
de secretária, fixos,
reforçados

Chassi reforçado
Cruzeta dupla e
forquetas reforçadas.

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

Profundidade
do assento

Altura do
assento

Altura do
encosto

660 / 710 /
760 mm

460 / 510 mm

445 / 495 mm

410 / 430 /
460 mm

Largura total
encartada

Peso total

Peso max.
utilizador

370 mm

40 kg

318 kg

Invacare Topaz

Invacare Topaz

Cor Chassi
Preto

Altura do
apoio de
braços

230 mm

Largura total

Altura total

Comprimento
total incluindo o
apoio de pernas

Largura do
assento
+ 240 mm

830 - 930 mm

1250 mm

Até 318 kg

Tela de assento
Vinil preto
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Action® 3 Junior

®

A tua viagem, o
teu caminho

Trusted Solutions,
Passionate People®

Invacare Action®3 Junior

A Action3 Junior é uma cadeira leve, de
encartar, que foi desenvolvida a pensar nas
crianças, para lhes dar liberdade, diversão e
estilo com conforto. O seu design moderno
faz da cadeira um motivo de orgulho, e graças
à sua largura integrada e capacidade de
crescimento em profundidade, a cadeira e a
criança podem crescer juntas, tornando-se
numas verdadeiras companheiras.
•
•
•

Cruzeta telescópica inovadora
Personalizável
Altura do assento dianteira e traseira
ajustável

Cruzeta telescópica inovadora
A Action3 Junior pode ser otimizada para
acompanhar as mudanças no crescimento da
criança sem ter de ser substituída, garantindo
um ajuste perfeito e confortável à medida que o
utilizador cresce. Isso é possível devido à cruzeta
telescópica que permite que o assento seja ajustado
em largura e profundidade. Com o assento e a
tela de encosto também a permitirem o ajuste da
largura fácil e rápido, não há necessidade de peças
adicionais!

Personalizável

Altura do assento e Eixo ajustável

A Action3 Junior foi desenvolvida para permitir que a criança
personalize a sua cadeira, para ir ao encontro não só das suas
necessidades mas também do seu estilo. Escolha a partir de
uma seleção de cores de chassis macias ou vibrantes e depois
escolha um dos 3 designs modernos de protetores de raios. Os
acessórios disponíveis na Action3 Junior melhoram ainda mais
a personalização da cadeira de rodas com uma gama de rodas
dianteiras, apoios de braços, patins e muito outros acessórios
como opção.

Esta característica da Action3 Junior
foi desenvolvida para melhorar a
performance de condução por parte
da criança, pois permite que as rodas
traseiras possam ser montadas em
múltiplas posições do Centro de
Gravidade (CoG) e selecionadas a
partir de três diferentes opções de
altura de encosto: 41, 43.5 e 56cm. Isto
garante uma configuração ideal para
propulsão da cadeira de rodas.
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Características e opções

➁

➀

Seleção dos protetores de raios

Escolha das rodas dianteiras

3 modelos à escolha para combinar com 6 cores de chassis

Existem 3 tipos de rodas dianteiras
disponíveis: pneu maciço luminoso 5’’
x 1’’, pneu maciço 5’’ x 1 3/4 e pneu
maciço 5’’ x 1’’.

➁

➀

➂

➃

Apoios de braços

➀

Os apoios de braços para secretária
removíveis e reguláveis em altura ➀
e o apoio de braços junior ➁ estão
disponíveis bem como as opções com
recorte especial ➂ e protetores de
roupa com rebordo ➃.

➁

➂

Patins

Tela de assento leve

90°, 80° e patim elevatório ajustável
de 0° a 80° estão disponíveis para
satisfazer as várias necessidades dos
utilizadores.

Ajustável em largura,
permite fácil manuseio e
transporte.

Almofada

Punhos ergonómicos tipo “Stroller”

Mesa acrílica

A espuma de 50mm
com bi-densidade
proporciona conforto
adicional para o
utilizador.

Os punhos ajustáveis asseguram conforto e
facilidade de uso para o cuidador. O esticador
ajustável também pode ser adicionado (ou usado
sozinho) para tornar o encosto mais rígido. Pode
também ser utilizado como suporte para o apoio
de cabeça para proporcionar maior conforto ao
utilizador.

Além da mesa standard
deslizante, a mesa
rebatível é fácil de
remover e pode ser
rebatida para as
transferências ou quando
não for necessária.

Apoio de pernas em posição de
abdução
Uma posição de 30° de abdução
é possível com patins a 80° para
utilizadores com problemas na anca.
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➂

Versão trânsito

Kit estabilização frontal

A versão trânsito tem
uma altura de assento
de 46cm com rodas
traseiras de 12’’.

Proporciona estabilidade para crianças ativas
e que são suscetíveis de subir na cadeira
de rodas. Serve também para aquelas que
têm tendência para ser excessivamente
entusiásticas quando propulsionam a cadeira.

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

Profundidade do
assento

Ângulo do
assento

Altura do
assento

Ângulo do
encosto

Altura do
encosto

Evolutiva

205 / 230 / 255 /
280 / 305 / 330 /
355 / 380 mm

200 - 250 / 250 300 / 300 - 350 /
275 -325/325
- 375mm

1.5° / 5° / 8.5°

410 / 435 /
460 mm

0° / 7° / 0° - 30°

350 - 430 mm

80° / 90° /
0° - 80°

Standard

305 / 330 /
355 / 380 mm

250 - 300 /
300 - 350 mm

1.5° / 5° / 8.5°

410 / 435 /
460 mm

0° / 7° / 0° - 30°

350 - 430 mm

80° / 90° /
0° - 80°

Comprimento
dos apoios de
pernas

Altura do apoio
de braços

Largura
total quando
encartada

Comprimento
total incluindo o
apoio de pernas

Comprimento
total sem apoio
de pernas

Largura total

Ângulo do
chassis dianteiro

Altura total

Evolutiva

125 - 450 mm

150 - 250 /
180 - 280 mm

Largura do
assento + 190 /
+ 1701 mm

315 / 270* mm

740 - 965 mm

510 - 740 mm

870 - 1130 mm

Standard

125 - 450 mm

150 - 250 /
180 - 280 mm

Largura do
assento + 190 /
+ 1701 mm

315 / 270* mm

900 - 1000 mm

670 - 770 mm

870 - 1130 mm

Peso total

Peso da parte
mais pesada

Inclinação
máxima

Raio

Peso max.
utilizador

1. Versão trânsito

Evolutiva

12°

750 mm

80 kg

15 / 14.5 1 kg

8.5 / 12 1 kg

Standard

12°

750 mm

80 kg

15 / 14.5 1 kg

8.5 / 12 1 kg

Tela

Cor do chassis
Branco pérola

Preto mate

Vermelho mate

Amarelo intenso

Azul polar

Rosa rebuçado

Preto nylon

Nota: as cores podem variar ligeiramente em comparação com as exibidas em cima.
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Action® Vertic

Ganhe altura!

Trusted Solutions,
Passionate People®

A cadeira de rodas Action Vertic da
Invacare é uma cadeira de propulsão
manual e verticalização elétrica.
Destinada a utilizadores ativos que
desejam assumir a posição vertical
preservando ao mesmo tempo energias
para a propulsão.
Graças à verticalização, são obtidas
grandes vantagens: independência, bem
estar, estimulação fisiológica e relacional.

Um movimento de verticalização cheio de precisão
O movimento de verticalização da cadeira Invacare Action
Vertic foi particularmente estudado: as duas rotações (ao
nível dos joelhos e da bacia) assim como a translação ao
nível das pernas respeitam as características fisiológicas.
Na posição sentada, o bom posicionamento do utilizador
é facilitado pela regulação em tensão do assento e
do encosto. E aquando da verticalização, com a ajuda
dos apoios de joelhos, cinto abdominal e de tronco, o
utilizador é mantido apoiado.

Características e opções

Sistema de
compensação do
patim único
Sistema patenteado
que permite o
deslizamento dos
tubos dianteiros para
um apoio no solo.

Cintos : 1 abdominal
e 1 peitoral

Rodas anti volteio

Indispensáveis
para o apoio do
tronco aquando da
verticalização.

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

Invacare
Action Vertic

Invacare
Action Vertic

Largura do
assento

Profundidade
do assento

Altura do
assento

Altura do
encosto

Altura do apoio
de braços

380 / 430 /
480 mm

410 - 460 /
460 - 510 mm

500 mm

320 - 475 mm

150 - 230 mm

Altura total

Pente d’assise

865 mm

4°

Cor do Chassis
Prata

Comprimento
Comprimento
total sem o
total incluindo o
apoio de pernas apoio de pernas

840 - 980 mm

340 - 480 mm

Comprimento
dos apoios de
pernas

Altura total

Largura total

405 - 460 mm

1360 mm

Largura de assento
+ 190 mm

Peso total

Peso max.
utilizador

Capacidade da
bateria

27 kg

115 kg

24V x 3,8 Ah

Tela de assento
Dartex Preto
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Flex3

Posicionamento Personalizado

Rea Flex3

O encosto ajustável que se adapta a todas as
morfologias

Encontre a cadeira que necessita

Rea® Azalea® / Rea® Azalea® Assist

Rea® Azalea® Alta/Tall

Rea® Azalea® Max

2 versões disponíveis: autopropulsão ou versão trânsito.

Ideal para utilizadores altos.

Para utilizadores obesos até 180
kg. (consultar disponibilidade)

Rea® Azalea® Base

Rea® Azalea® Minor

Rea® Dahlia®

Para conjugar com encostos Matrx.

Para jovens ou adultos de
baixa estatura.

Cadeira com baculação de 45º,
ideal para conforto e mobilidade.

Selecione o encosto

Ajustável em tensão

Encosto rígido

Para utilizadores
que necessitam de
um posicionamento
específico

Para utilizadores que
necessitam de um
encosto com suporte
firme e estável.

Visite o microsite www.invacarerea.com
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Que tipo de encosto escolher?
Encosto
rígido

Encosto
rígido

Encosto
rígido

Encosto
rígido

Ajustável
em tensão

Ajustável
em tensão

Ajustável
em tensão

Ajustável
em tensão

Baixo

Alto

Mediano

Obeso

Encosto
rígido

Encosto
rígido

Encosto
rígido

Ajustável Ajustável Ajustável
em tensão em tensão em tensão

Ombros
largos

Anca
larga

Ajustável
em tensão

Abdómen
Região
proemiglútea
nente
proeminente

Ajustável
em tensão

Cifose

Encosto
rígido
Ajustável
em tensão

Lordose
acentuada

Encontre o suporte adequado

Laguna

Mistral 2

Passad 2

Estofo lateral almofadado

Encosto com suporte
lateral globa

Ideal para utilizadores
altos

Para utilizadores obesos
até 180 kg. (consultar
disponibilidade)

Em combinação com
ajustável em tensão,
adapta-se à morfologia
do utilizador.

Suporte Alto dos Ombros
Indicado para
utilizadores altos
COMPATIBILIDADE

ENCOSTO RÍGIDO

AJUSTÁVEL EM TENSÃO

Laguna

x

x

Passad 2

x

x

Suporte Alto
dos Ombros

x

x

Mistral 2

x

x

nc

x

Lateral
Almofadado
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Invacare® Rea® Flex3 - Posicionamento Personalizado

O ENCOSTO AJUSTÁVEL QUE SE
ADAPTA A TODAS AS MORFOLOGIAS
Cada utilizador tem necessidades
específicas de posicionamento.
O encosto Flex3 foi desenvolvido
de forma a proporcionar soluções
flexíveis que forneçam máximo
suporte postural e contribuam para
um correto posicionamento. Com
o encosto Flex3 pode combinar
diferentes tipos de encostos e
almofadas e adicionar acessórios
como apoios de cabeça e apoios de
tronco.

+

Inclinação com compensação do
comprimento do corpo

+

=
Deslocação do Centro de Gravidade

Dual Stability System
Em combinação com a basculação de assento, a DSS ajuda a prevenir o surgimento de úlceras de pressão,
devido ao reposicionamento do corpo sem fricção. A Invacare Rea é a única a oferecer o sistema DSS
(Patenteada).
Basculação com deslocação do centro de gravidade
Mantém a estabilidade da cadeira. Adicionalmente, a DSS também possibilita que a altura assento-chão
frontal apenas aumente cerca de 60 mm quando basculada.
Inclinação com compensação do comprimento do corpo
Devido aos pontos de pivot da reclinação de encosto e elevação dos apoios de pernas, o correto
posicionamento e conforto do utilizador mantêm-se em qualquer posição.
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Dahlia®

Cadeira de rodas manual
compacta e fácil de manobrar

Rea® Dahlia®

A Invacare Rea Dahlia é a cadeira ideal para
quem procura mobilidade com conforto,
conjungando num chassis compacto e de
design moderno, basculação até 45º para alívio
de pressão e ajustes fáceis.
A Dahlia ao conjugar uma basculação com
ângulo até 45º e uma reclinação de encosto
até 30º, promove o correto posicionamento do
utilizador e favorece o alívio de pressão.

Transferência de peso com suavidade
A basculação de 45º favorece uma excelente redução
da pressão, auxiliando o utilizador na proteção das
áreas mais vulneráveis. A construção do sistema de
basculação possibilita um movimento muito suave,
requisitando uma reduzida força muscular.

A cadeira ideal para propulsão com os pés
A altura do assento mínima de 35 cm permite a
um grande leque de clientes (mesmo aqueles de
estatura mais baixa), propulsionar a cadeira com os
pés.

Os benefícios da Dahlia:
•
•
•
•
•
•

Fácil de manobrar - as rodas traseiras estão mais próximas do corpo para uma propulsão com menor
esforço.
Largura total reduzida - facilidade em circular dentro das habitações.
Fácil de rodar - o ajuste do centro de gravidade permite tornar a cadeira muito ágil.
Segurança - o sistema DSS mantém a estabilidade da cadeira em qualquer ângulo de basculação.
Fácil de operar - movimento leve com basculação suave.
Componentes com Compatibilidade Cruzada na família Invacare®.

Características e Opções

Dahlia 45° para
propulsão com os pés e
altura de assento de
35 cm.

Dahlia possui uma
reclinação de encosto
muito suave, mantendo o
correto suporte postural
da cabeça e tronco.

Dahlia 45° para um
ótimo alívio da pressão.

Detalhe do Sistema DSS
ao nível do encosto com
pontos pivot elevados
que minimiza as forças
de deslizamento durante
a reclinação.
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Características e Opções

A Dahlia pode ser um excelente
chassis para aplicar assentos
moldados ou outro sistema
personalizado.

Pode conjugar um
encosto mais largo num
chassis de largura mais
estreito, selecionando
a opção blocos de
extensão do encosto.
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Os encostos Matrx® constituem uma das opções de encosto que
pode montar na Dahlia. Fornecem estabilidade e alinhamento
postural. O modelo Matrx® Elite Profundo tem integrado um
contorno mais pronunciado fornecendo maior suporte do tronco,
enquanto que o Elite (standard) permite maior liberdade de
movimentos.

As placas de extensão
do assento podem ser
usadas para personalizar
o suporte de almofadas e
dos membros inferiores.

Diversos ajustes podem
Dahlia disponibiliza
ser efetuados de forma
também um encosto
independente da largura e ajustável em tensão.
profundidade de assento.

A largura total da cadeira é tão compacta como
uma cadeira de rodas ativa. A proximidade das
rodas ao chassis torna a cadeira fácil de manobrar
entre portas.

Dahlia pode ser
equipada com base para
ajudar a trepar passeios.

O centro de gravidade
pode ser ajustado para
tornar a cadeira mais ativa
e fácil de propulsionar.

Como opção, o travão
pode ser operado com
o pé.

Os anti-volteio são
rebatíveis para ganhar
mais espaço para os pés
dos acompanhantes.

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

Rea Dahlia

Largura do
assento

Profundidade do
assento

Altura do
assento

390-440/440-500/
490-540 mm

430 - 500 mm

330 - 500 mm

Rea Dahlia

Rea Dahlia

Altura do apoio
de braços

Comprimento dos
apoios de pernas

Basculação

500 - 800 mm

250 - 320 mm

330 - 500 mm

0 - 45°

Comprimento
total incluindo o
apoio de pernas

Peso total

Peso max.
utilizador

Peso da parte
mais pesada

900 - 1180 mm

>35kg 1

Max 135 kg

Peso transporte
21/25 kg
(L 39 cm)

(sem almofada
de ass)

16" (390-490/440-540/
490-590 mm)

Ângulo do
encosto

Altura do
encosto

Largura total

0° - 30°

Largura de
assento
+ 160 mm (16”)
+ 180 mm (24”)

Raio

Crash test

755 mm

ISO 7176-19

Altura total

850 - 1250 mm

A Rea Dahlia responde às especificações ISO 7176 19. Note que condições especiais aplicam-se aos acessórios.
1.

Peso global para a versão de 39cm largura de assento na configuração mais leve.

Componentes com Compatibilidade Cruzada (CC) com a familia Invacare ® Rea.
Rea, Rea design e DSS (Dual Stability System) design são marcas registadas da Invacare Internacional.
A Rea Dahlia contempla o sistema DSS (Dual Stability System). Providencia ao utilizador estabilidade e segurança quando o assento
está basculado ou o encosto reclinado.

Cor do chassi
Preto

Cores das Faixas
Prata

Azul

Champagne

Vermelho

Verde Petróleo

Tela de assento
Preto Dartex
TR26

Preto plush
TR35

Por favor tome nota que as cores fornecidas podem variar um pouco das ilustradas acima.
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Família Azalea®

Uma grande família

Rea® Família Azalea®
As cadeiras de rodas Rea Azalea
oferecem um conforto e uma
personalização otimizada para cada
utilizador graças a uma vasta gama de
modelos e numerosas opções.
Para responder a necessidades
específicas, a Rea desenvolveu um
conjunto de modelos adaptados. Estas
cadeiras de rodas formam a família
Azalea e beneficiam de características
únicas para responder às necessidades de
cada tipo de utilizador.
Todos os modelos da família Azalea beneficiam de muitas possibilidades de regulação para oferecer um
posicionamento otimizado.
Já conhecidas pelo facto da unidade de assento permitir ajustes variados em largura e profundidade, estas
cadeiras beneficiam agora das mesmas possibilidades de ajuste ao nível do encosto independentemente
do assento.
A família Azalea oferece numerosas soluções de posicionamento para se adaptar a vários tipos de
morfologia.

Guia de escolha do encosto : placa ou regulação em tensão
Placa
(Reg. em
tensão)

Placa
(Reg. em
tensão)

Estatura
pequena
Todos os
ajustes no
mínimo

Estatura alta

Placa
(Reg. em
tensão)

Estatura
média
Aumentar
Ligeiro ajuste
a altura do
comparativaencosto e da
mente com
profundidade as regulações
de assento
efetuadas na
origem

Placa
(Reg. em
tensão)

Placa
(Reg. em
tensão)

Placa
(Reg. em
tensão)

Placa
(Reg. em
tensão)

(Reg. em
tensão)

Obeso

(Reg. em
tensão)

Ombros
Anca larga
Abdomen
Região glútea
Cifose
largos
proeminente proeminente
Aumentar a Parte superior Parte inferior
Encosto
Libertar
1/3 médio do
largura de
do encosto
do encosto
revertido
espaço na
encosto mais
assento e de mais larga do
mais larga
para libertar
base do
solto e faixas
encosto
que a base que a superior espaço para encosto para
mais tensas
em torno dos acomodar a
na base
ombros
região glútea

Placa
(Reg. em
tensão)

Lordose
acentuada
1/3 inferior
médio do
encosto
mais tenso
e restantes
faixas
acompanham
o formato em
S da coluna

Tipos de encosto

Encosto regulável em tensão Flex 3

Placa de encosto Flex 3

O encosto ajustável em tensão Flex 3 tem ajustes em
altura e largura. Os tubos de encosto podem inclusive
serem angulados no topo (interior e exterior) para
acomodação das morfologias acima descritas (ex: anca/
ombros largos ou estreitos). O encosto é reversível para
acomodar diferentes curvaturas da coluna.

Encosto regulável em altura e em largura.
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Rea® Azalea® e Azalea® Assist
Múltiplas regulações, múltiplas
posições

Mecanismo de basculação única
DSS (Dual Stability System)

A cadeira de rodas Rea Azalea é
a escolha ideal para utilizadores
moderadamente ativos ou com pouco
controlo do tronco. A basculação
com sistema de compensação
incorporado permite a mudança de
posições do utilizador para máximo
conforto em todas as situações.
Muito fácil de manusear, a Azalea é a
escolha ideal para um conforto e um
posicionamento otimizado.

A Rea Azalea e a Rea Azalea
Assist beneficiam de uma unidade
de assento que faz báscula até
25º, assim como de um encosto
reclinável até 30º. A basculação da
unidade de assento e reclinação
de encosto podem ser ativadas
manualmente ou eletricamente. A
versão elétrica oferece uma maior
autonomia ao utilizador podendo
ele próprio ativar as funções.

Características e opções

Rea Azalea

Rea Azalea Assist

Equipada de rodas traseiras 24"
ou 22" dependendo da altura de
assento desejada.

Versão equipada de
rodas traseiras 16".

Basculação da unidade de assento e
reclinação do encosto elétricas
Oferece maior autonomia 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.
Comprimento
Largura do
assento

Rea Azalea &
Azalea Assist

Profundidade
do assento

390-450/440-500/
490-550 mm
(390-490/440-540/
490-590 mm)

430 500 mm

Largura total

Altura total

Altura do
assento

Altura do
encosto

Altura do apoio
de braços

dos apoios de
pernas

400/450 mm

540 - 790 mm

240 - 360 mm

330 - 500 mm

Comprimento
total incluindo o
apoio de pernas

Peso total

Peso max.
utilizador

Peso da parte
mais pesada

Basculação

-1° + 23°
+1° + 25°

Ângulo do
encosto

0°-30°

-

Crash test
ISO 7176-19
Rea Azalea &
Azalea Assist

Largura de assento 900-1250 mm
+ 220 mm
(Largura de
assento + 230 mm)

950-1020 mm

34 kg

Cor do chassis
Cinza
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Azul

135 kg

16,5 kg

Revestimento da unidade de assento
Areia

Vermelho

Verde

Dartex Preto

Veludo preto

Rea® Azalea® Base
Rea Azalea Base
A Rea Azalea Base foi concebida para pessoas que
procuram um posicionamento personalizado numa
cadeira de rodas de elevada qualidade. Concebido a partir
da cadeira Rea Azalea, esta cadeira beneficia das mesmas
vantagens, incluindo do Sistema DSS - (Dual Stability
System) que assegura a estabilidade do utilizador numa
posição de descanso (basculação com compensação
do centro de gravidade e reclinação do encosto com
compensação do comprimento do corpo). Os travões de
punho, de série, permitem ao cuidador ou acompanhante
um melhor controlo da cadeira.

Características e opções

Rea Azalea Base

Numerosas possibilidades de fixação :

Este chassis beneficia de inter-compatibilidade ao nível das O chassis oferece numerosos pontos de fixação ao nível
peças e acessórios com outros modelos da família Azalea do assento e um espaço maior ao nível do encosto.

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

Rea
Azalea Base

Largura do
assento

Profundidade
do assento

Altura do
assento

Altura do
encosto

Altura do apoio
de braços

Comprimento
dos apoios de
pernas

340/390/
440/490 mm
(+ 50/100 mm)

380 - 450 mm*
430 - 500 mm

400/450 mm

600* / 700 mm

240 - 360 mm

330 - 500 mm

Comprimento
total incluindo o
apoio de pernas

Peso total

Peso max.
utilizador

Peso da parte
mais pesada

Largura total

Altura total

Basculação

-1° + 23°
+1° +25°

Ângulo do
encosto

0°-30°

-

Crash test
ISO 7176-19
Rea
Azalea Base

Largura de assento
+ 220 mm
(Largura de
assento + 230 mm)

1300* /
1400 mm

930 - 1040* /
950 - 1070 mm

20 kg

Areia

Vermelho

Verde

135 kg

15 kg

Cores do chassis
Cinza

Azul
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Rea® Azalea® Tall e Azalea® Minor
Concebida para pessoas de baixa O conforto e o posicionamento
estatura e adolescentes
para pessoas de alta estatura
A cadeira de rodas Rea Azalea
Minor foi concebida para
utilizadores que necessitam de
uma largura de assento estreita e
profundidade curta. Desenvolvida a
partir da cadeira Rea Azalea, a Rea
Azalea Minor herdou da mesma
fiabilidade e do mesmo sistema de
basculação único DSS com sistema
de compensação incorporado.
Estão disponíveis várias cores de
chassis assim como um encosto
regulável em tensão.

A Rea Azalea Tall foi
especialmente concebida para
responder às necessidades
morfológicas das pessoas de
elevada estatura graças à
profundidade de assento maior.
Desenvolvida com base na Rea
Azalea, a Azalea Tall aproveita a
mesma fiabilidade e sistema de
basculação DSS.

Características e Opções
Rea Azalea Tall

Rea Azalea Minor

Profundidade
de assento mais
comprida e altura de
assento mais elevada
para comprimentos
de joelho/calcanhar
altos.

Os punhos de
empurrar orientados
para o exterior
oferecem mais
conforto para o
acompanhante.

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

Rea Azalea
Tall
Rea Azalea
Minor

Profundidade
do assento

390-450/440- 480 - 550 mm
500/490-550 mm

Altura do
assento

Altura do
encosto

Altura do apoio
de braços

Comprimento
dos apoios de
pernas

500 mm

540 à 790 mm

240 - 360 mm

330 - 500 mm

-1° + 23°
+1° + 25°

0°-30°

-1° + 23°
+1° + 25°

0°-30°

340 mm
(+50/100 mm)

380 - 450 mm

400/450 mm

430 - 500 mm

240 - 360 mm

330 - 500 mm

Largura total

Altura total

Comprimento
total incluindo o
apoio de pernas

Peso total

Peso max.
utilizador

Peso da parte
mais pesada

Basculação

Ângulo do
encosto

-

Crash test
ISO 7176-19
Rea
Azalea Tall

Largura de assento
+ 220 mm

1000 1300 mm

950 - 1070 mm

34 kg

135 kg

18,7 kg

Rea
Azalea Minor

Largura de assento
+ 220 mm

900 mm

900 - 1020 mm

28 kg

75 kg

15 kg

Cor do chassis
Cinza
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Azul

Revestimento da unidade de assento
Areia

Vermelho

Verde

Dartex Preto

Veludo preto

Rea® Família Azalea®
Responde a todos os requerimentos
A Família Azalea oferece uma gama completa de cadeiras
passivas, desde um chassi Base a diversos estofos de
assento e acessórios de posicionamento. A Invacare ® Rea é
o fabricante de cadeiras Passivas lider a nível europeu.
Posicionamento Personalizado
Múltiplos ajustes podem ser efetuados de forma a
encontrar o conforto ideal. Regulação: em altura dos
apoios de pernas, em largura e altura dos apoios de
braços; da profundidade da plataforma de assento; da
altura e largura da placa de encosto.
DSS
A Família Rea Azalea vem equipada com DSS - Dual
Stability System ® (Sistema de Estabilidade Dupla). “Dual”
devido aos pontos de pivot do encosto e dos apoios de
pernas que permitem alternar posições com máximo
conforto para o utilizador, minimizando as forças de
fricção, deslizamento e compressão. Quando reclinamos
o encosto e elevamos os apoios de pernas, a cabeça e o
tronco mantêm-se numa posição estável. E “Dual” porque
o assento desloca-se anteriormente quando basculamos
a cadeira. Este movimento aumenta a estabilidade e
segurança da cadeira quando basculada, uma vez que o
centro de gravidade desliza anteriormente, cerca de 80
mm (em relação ao chassis).

Características e Opções

+

Inclinação com compensação
do comprimento do corpo

+

=
Deslocação do Centro de
Gravidade

Dual Stability System
Em combinação com a basculação de assento, a DSS ajuda a prevenir o surgimento de úlceras de pressão,
devido ao re-posicionamento do corpo sem fricção. A Invacare Rea é a única a oferecer o sistema DSS
(Patenteada).
Basculação com deslocação do centro de gravidade
Mantém a estabilidade da cadeira. Adicionalmente, a DSS também possibilita que a altura assento-chão frontal
apenas aumente cerca de 60 mm quando basculada.
Inclinação com compensação do comprimento do corpo
Devido aos pontos de pivot da reclinação de encosto e elevação dos apoios de pernas, o correto
posicionamento e conforto do utilizador mantêm-se em qualquer posição.
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Clematis®

Uma cadeira de rodas fiável e
confortável

Basculação com Transferência de Peso

Na Invacare compreendemos que
todas as pessoas são diferentes e que
demonstram necessidades específicas no
que diz respeito à personalização de uma
cadeira de rodas. Máxima adaptabilidade
da cadeira, ótimo suporte postural e
basculação de assento são essenciais para
os utilizadores. A Rea Clematis preenche
todas estas necessidades. As suas
múltiplas regulações, design, e fiabilidade
são conhecidas e reconhecidas.

Equipada com basculação de assento, a Rea Clematis
providencia ao utilizador diversas posições de conforto.
Quando o assento bascula, as áreas de pressão alternam
entre a base de assento e o encosto, ajudando a prevenir
úlceras de pressão..
Estabilidade com compensação do comprimento do corpo
A Rea Clematis vem equipada com um encosto regulável
em ângulo que permite aumentar o ângulo da articulação
da anca para maior conforto. Os pontos de pivot do encosto
e dos apoios de pernas permitem alternar posições com
máximo conforto para o utilizador, minimizando as forças de
fricção e compressão e favorecendo uma postura adequada.

Características e opções

Profundidade de assento regulável Encosto regulável em altura

Versão Trânsito - roda pequena

A profundidade de assento é
regulável fazendo deslizar a placa
de assento.

Poderá optar pela Rea Clematis
com roda pequena 12” maciça.

de 600 a 710 mm.
Punhos reguláveis em altura
de 1060 a 1160 mm (até ao solo).

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

Rea Clematis

Rea Clematis

Largura do
assento

Profundidade
do assento

Altura do
assento

Altura do
encosto

Altura do apoio
de braços

Comprimento
dos apoios de
pernas

Basculação

Largura total

390/440/
490 mm

420 - 480 mm

400 - 450 mm

600 - 710 mm

230 - 340 mm

330 - 500 mm

-1° à + 19°

Largura de
assento
+ 260 mm

Altura total

Comprimento
total incluindo o
apoio de pernas

Ângulo do
encosto

Peso max.
utilizador

Peso da parte
mais pesada

Peso total

Dimensões para
transporte 2

960 -1120 mm

1120 -1480 mm

-1° à + 30°

125 kg

20,5/21/21,5 kg

1

30/32/33,5 kg

1. Peso sem apoio de pescoço, sem apoios de braços, sem almofada de assento, sem ap. pernas, sem ap. lat tronco, sem rodas traseiras
2. Largura 390 (h 595 x L 840 X 585 mm)
Largura 440 (h 595 x L 840 X 635 mm)
Largura 490 (h 595 x L 840 X 685 mm)

Cor do chassi
Cinza

Tela de assento
Dartex Preto

173

Posicionamento Sentado Encostos, almofadas e acessórios

Trusted Solutions,
Passionate People®
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Encosto MX2

Desenvolvido em fibra de carbono
Trusted Solutions,
para uma estabilidade únicaPassionate
e uma People®
performance extraordinária

Desenvolvido para utilizadores ativos, o MX2 é um encosto ultra-leve com um aspeto e design
atrativos. O MX2 é uma peça adicional com muito estilo e leveza para qualquer cadeira de rodas
manual leve, e oferece suporte excecional à parte inferior do tronco e pélvis. Adiciona conforto
e estabilidade para funcionalidade otimizada - quer seja para se auto-propulsionar ou para o
ajudar nas atividades da vida diária.
Com o MX2, tem tudo o que necessita - estética, suporte, conforto e funcionalidade.

Estrutura leve em fibra de carbono
O MX2 foi especialmente desenvolvido com várias camadas de
fibra de carbono para otimizar a tensão e a absorção do choque.
Isto significa que o encosto tem flexibilidade para se adaptar
aos movimentos do utilizador, enquanto o ajuda a manter-se na
posição correta. Isto é precisamente o que um utilizador ativo
necessita - liberdade de movimento combinada com estabilidade.
Também vai ter um papel importante no amortecimento,
especialmente quando combinado com o hardware de fixação em
carbono, que permite que os utilizadores conduzam a cadeira de
forma mais confortável.

A forma perfeita
O MX2 oferece 76mm de profundidade de contorno anatómico para uma estabilidade lateral e imersão
do tronco melhorados. Os recortes inferiores para as ancas permitem uma liberdade de movimentos
melhorada; ideal quando se inclina lateralmente para alívio de pressão ou quando tenta alcançar objetos.
O recorte superior permite liberdade de movimentos da cintura escapular sem comprometer o suporte e
permitindo que o utilizador se auto-propulsione de forma eficiente, mesmo com um encosto mais alto.

Recorte superior
76mm de profundidade de contorno

Design do contorno anatómico

Recorte inferior
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Características e opções

Estrutura do encosto
•

Disponível em quatro alturas e cinco
larguras para permitir que encontre o
tamanho ideal

•

Os recortes para respiração ajudam a
manter a circulação do ar

•

Desenho inteligente para permitir ajustes
mesmo quando o utilizador está na cadeira

•

Capa Spacetex respirável - encostos com
230mm ou mais altos integram painéis
laterais em napa

•

Espuma mais larga que o tamanho da
estrutura para melhor conforto e proteção e
prevenir pontos de pressão

Hardware de fácil fixação
O MX2 está disponível com dois tipos de hardware
- fixo ou extração rápida - ambos permitem ajustes
3D em:
•
Altura
•
Profundidade (76 mm com hardware fixo;
108 mm com hardware de extração rápida) e
Ângulo (+/- 15° em vários passos)
•
Rotação
O hardware do encosto é também ajustável em
largura, para permitir que o encosto se adapte a
cadeiras que são até 25mm mais estreitas ou largas
do que a largura atual do encosto - característica
ideal para utilizadores com tronco largo e anca
estreita, ou tronco estreito e anca larga.
Todas estas possibilidade de ajuste asseguram uma
adaptação e posicionamento precisos em cada
cadeira de rodas rígida ou de encartar, com um
diâmetro do tubo do encosto de 19mm, 22mm e
25mm.
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Montagem fixa

Extração rápida

Construída com uma
placa de fibra de
carbono para reduzir o
peso total.

Fácil de remover para
transporte.

Características e opções
Capa de privacidade
Capa de privacidade opcional que cobre a abertura entre o assento e o encosto.

Almofada de posicionamento
Uma almofada lombar é incluida como standard, para proporcionar
suporte na parte inferior do tronco a utilizadores que necessitam de
conforto adicional.

MX2 Suportes de tronco
profundos
Oferece maior suporte e
etabilidade - montado no encosto
Matrx Profundo aumenta em 85
mm o apoio lateral.
Dimensões almofada: 140 mm
altura x 760 mm largura.

Dados técnicos
Para mais informação sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por
favor contacte o site da Invacare em www.invacare.pt.
Largura

Altura

Ajuste do
ângulo

Ajuste da
profundidade

Peso total do
produto

kg
Matrx MX2

1.

355, 380, 405,
430, 455 mm

150, 230, 310,
410 mm

+/- 15°

76 mm 1
108 mm 2

TOTAL PRODUCT WEIGHT

começa a partir
das 770 gr (com
o hardware fixo
incluído)

Temp. lavagem
da capa

Peso máx.
utilizador

Garantia

113 kg

2 anos

60°
60°

Com hardware fixo

2. Com hardware de extração rápida C

Cor
Tecido Mesh
Tex
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Encostos de posicionamento

Conforto e design ao serviço do
Trusted Solutions,
posicionamento
Passionate People®

Invacare Matrx® Elite
Os encostos Invacare Matrx Elite foram desenvolvidos para
assegurar ao utilizador um apoio e posicionamento adequado,
sem comprometer a mobilidade e acesso aos aros motores da
cadeira para continuar a ter uma atividade funcional otimizada.
Características técnicas e benefícios

Profundidade: 80 mm

Fornecido
com uma
cunha lombar

• Profundidade do encosto de 80 mm.
• Rebordo do encosto coberto de espuma para máximo conforto
e proteção.
• Capa de elevada qualidade, permeável ao vapor para limitar a
transpiração e efeitos de maceração.
• Encosto compatível com fixação Standard e fixação Split (para
chassis rígidos com esticador).
• Fixações do encosto com montagem rápida - possibilidade de
regulação do encosto em profundidade, ângulo e em rotação
com o utilizador sentado na cadeira de rodas.
• Estrutura do encosto perfurada para maior circulação do ar.
• Peso inferior a 1.36 kg para a maior parte dos encostos (sem
fixação).

Características e Opções

Encosto Matrx Elite Full Back

Vários acessórios disponíveis

Esta versão Full Back beneficia de
um apoio escapular para oferecer
maior suporte a utilizadores com fraco
controlo do tronco e dos membros
superiores.

Apoio lateral de tronco fixo ou rebatível, em posição elevada,
baixa ou intermédia - Apoio de cabeça Elan - Capa de
privacidade.

Capa

Características técnicas
Largura

Altura

Capa lavável a

Peso max.
utilizador

Microventilado preto

60°
Matrx Elite

310 mm
330 mm
360 mm
380 mm
410 mm
430 mm
460 mm
480 mm
510 mm

260 mm
310 mm
360 mm
410 mm
460 mm
510 mm

60°

136 kg

Certificação inflamabilidade :
EN1021 : parte 1 e 2
Bio-compatibilidade :
ISO 10993-5
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Invacare Matrx® Elite Profundo
Os encostos Invacare Matrx Elite Profundo beneficiam de um
contorno pronunciado para oferecer suporte lateral do tronco sem
limitar a mobilidade ao nível dos ombros e das ancas.
Características técnicas e benefícios

Profundidade: 160 mm

Fornecido
com uma
cunha lombar

• Profundidade do encosto de 160mm
• Rebordo do encosto coberto de espuma para máximo conforto
e protecção.
• Encosto compatível com fixação Standard e fixação Split (para
chassis rígidos com esticador) (ver p.10).
• Fixações do encosto com montagem rápida - possibilidade de
regulação do encosto em profundidade, ângulo e em rotação
com o utilizador sentado na cadeira de rodas.
• Estrutura de encosto perfurada para maior circulação do ar.
• Peso inferior a 1.81 kg para a maior parte dos encostos (sem
fixação).

Características e Opções
Apoio de cabeça Elan
3 tipos de almofadas de
apoio de cabeça disponíveis
consoante o nível de suporte
necessário. Fornecidos com
barra ajustável em altura,
ângulo e profundidade.

Capa

Características técnicas
Largura

Altura

Capa lavável a

Peso max.
utilizador

Microventilado preto

60°
Matrx Elite
Profundo

360 mm
380 mm
410 mm
430 mm
460 mm
480 mm
510 mm

310 mm
410 mm
460 mm
510 mm

60°

136 kg

Certificação inflamabilidade :
EN1021 : parte 1 e 2
Bio-compatibilidade :
ISO 10993-5
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Invacare Matrx® Posture Back
Os encostos Invacare Matrx Posture Back oferecem um apoio
lateral uniforme a toda a altura da estrutura. Os utilizadores
beneficiam desta forma de um conforto acrescentado e de uma
melhor repartição dos pontos de contacto.
Características técnicas e benefícios

Profundidade: 130 mm

Fornecido
com uma
cunha lombar

• Profundidade do encosto de 130 mm.
• Rebordo do encosto inteiramente coberto por uma espuma de
elevada elasticidade para um conforto e proteção máxima do
utilizador.
• Capa de elevada qualidade, permeável ao vapor para limitar a
transpiração e efeitos de maceração.
• Encosto compatível com fixação Standard e fixação Split (para
chassis rígidos com esticador) (ver p.10).
• Fixações do encosto com montagem rapida - possibilidade de
regulação do encosto em profundidade, ângulo e em rotação
com o utilizador sentado na cadeira de rodas.
• Estrutura de encosto em ABS, com placa para fixação do apoio
de cabeça integrada.
• Peso inferior a 1.81 kg para a maior parte dos encostos (sem
fixação).

Características e Opções
Apoio de cabeça Elan
Encosto Posture Back
Max

3 tipos de almofadas de
apoio de cabeça disponíveis
consoante o nível de suporte
necessário. Fornecidos com
barra ajustável em altura,
ângulo e profundidade.

Disponível na largura
de 510, 560 e 610 mm peso máx. utilizador: 227
kg.

Capa

Características técnicas
Largura

Altura

Capa lavável a

Peso max.
utilizador

Microventilado preto

60°
Matrx
Posture Back

360 mm
410 mm
430 mm
460 mm
510 mm
560 mm
610 mm

310 mm
410 mm
510 mm

60°

136 kg
(227 kg version
Max)

Certificação inflamabilidade :
EN1021 : parte 1 e 2
Bio-compatibilidade :
ISO 10993-5
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Invacare Matrx® Posture Back Profundo
Os encostos Invacare Matrx Posture Back Profundo dispõem das
mesmas características dos encostos Posture Back, beneficiando
de um contour mais profundo para maior posicionamento na linha
média.
Características técnicas e benefícios

Profundidade: 180 mm

Fornecido
com uma
cunha lombar

• Profundidade do encosto de 180 mm.
• Rebordo do encosto inteiramente coberto por uma espuma de
elevada elasticidade para um conforto e proteção máxima do
utilizador.
• Capa de elevada qualidade, permeável ao vapor para limitar a
transpiração e efeitos de maceração.
• Encosto compatível com fixação Standard e fixação Split (para
chassis rígidos com esticador) (ver p.10).
• Fixações do encosto com montagem rápida - possibilidade de
regulação do encosto em profundidade, ângulo e em rotação
com o utilizador sentado na cadeira de rodas.
• Estrutura de encosto em ABS, com placa para fixação do apoio
de cabeça integrada.
• Peso inferior a 2,25 kg para a maior parte dos encostos (sem
fixação).

Características e Opções

Encosto Posture Back
Profundo Max

Apoio de cabeça Elan
3 tipos de almofadas de
apoio de cabeça disponíveis
consoante o nível de suporte
necessário. Fornecidos com
barra ajustável em altura,
ângulo e profundidade.

Disponível na largura
510, 560 e 610 mm peso máximo utilizador :
227 kg.

Capa

Características técnicas
Largura

Altura

Capa lavável a

Peso max.
utilizador

Microventilado preto

60°
Matrx Posture
Back Profundo

360 mm
410 mm
430 mm
460 mm
510 mm
560 mm
610 mm

310 mm
410 mm
510 mm

60°

136 kg
(227 kg
version Max)

Certificação inflamabilidade :
EN1021 : parte 1 e 2
Bio-compatibilidade :
ISO 10993-5
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Fixações para a gama de encostos Elite e Posture Back
Os dois tipos de fixações 4 pontos oferecem uma grande estabilidade aos encostos. A instalação é rápida
e as regulações podem ser realizadas com o utilizador sentado na cadeira:
• Regulações em profundidade (100 mm), ângulo (40º) e rotação.
• Compatíveis com bengalas de encosto com diâmetros de 19 mm, 22 mm e 25 mm.

Fixação Standard

Fixação Split

Peso de 640 g. (o par). Existe numa versão
reforçada para encostos Max.

Ideal para cadeiras de roda com chassi rigído ou
com um esticador de encosto soldado. Peso de 510
g.(o par).

Regulações do encosto

Profundidade

Profundidade

Ângulo

Ângulo

50 mm de regulação em
profundidade posterior
às bengalas de encosto.

50 mm de regulação em
profundidade anterior às
bengalas de encosto.

Amplitude de ajuste
do ângulo anterior de
encosto de 20º.

Amplitude de ajuste
do ângulo posterior de
encosto de 20º.

Rotação
O encosto pode ser orientado para acomodar utilizadores com rotação pélvica/tronco.
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Apoios de tonco para encostos Elite

Apoio lateral de tronco
Inclui hardware de
fixação e almofada.
Regulação em altura de
64 mm. Disponíveis 2
tamanhos de almofadas:
Standard [127 mm (H) x
190 mm (L)] e Pequeno
[76 mm (H) x 140 mm
(L)].

Apoio lateral de tronco
Offset (posição alta ou
baixa)
Inclui hardware de
fixação e almofada [127
mm (H) x 190 mm (L)].
Permite posicionar o
apoio lateral de tronco
76 mm mais alto ou
mais baixo em relação à
ranhura do encosto.

Apoio lateral de tronco
rebatível lateralmente
Regulação em altura de
60 mm. Disponível 4
tamanhos de almofadas:
XS, S, M & L.

Dimensões das almofadas dos apoios laterais de tronco (L x H)

Tamanho XS
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108 x 82,5 mm

Tamanho S

133 x 89 mm

Tamanho M

146 x 95 mm

Tamanho L

165 x 108 mm

Apoio lateral de
tronco rebatível Offset
(posição alta ou baixa)
Permite posicionar o
apoio lateral de tronco
76 mm mais alto ou
mais baixo em relação à
ranhura do encosto.
Disponível com 4
tamanhos de almofadas :
XS, S, M & L.

Acessórios

Apoio de cabeça Elan

Fixação de apoio de cabeça

Capa de privacidade

3 tipos de almofadas de
apoio de cabeça disponíveis
consoante o nível de suporte
necessário. Fornecidos com
barra ajustável em altura, ângulo
e profundidade.

Necessário para a instalação
de um apoio de cabeça
num encosto da gama Elite.
3 tamanhos disponíveis de
acordo com largura do encosto.
Fornecido de série na grande
parte dos encostos da gama
Matrx (ver tabela PRP).

Para tapar o espaço entre a base
do encosto e do assento.
Compatível com todos os
encostos da gama Matrx.
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Mini
Almofada e Encosto

A transformar o
Trusted Solutions,
posicionamento das criançasPassionate People®

Invacare Matrx® Mini Almofada e Encosto

O encosto Invacare Matrx Mini e a almofada
Mini PS foram desenvolvidos para proporcionar
um suporte excecional com o máximo de
liberdade de movimentos. Cada elemento da
Série Mini foi cuidadosamente desenhado e
construído, mantendo os utilizadores pediátricos
na vanguarda em cada etapa do crescimento. As
características principais incluem:
• Encosto leve com contorno ergonómico e
durabilidade assegurada
• Almofada com contorno de espuma de alta
resiliência

Encosto leve, contorno anatómico e
durabilidade assegurada
O encosto Invacare Matrx Mini
proporciona conforto, estabilidade
e posicionamento melhorados. O
hardware de fixação Mini permite
que seja instalado e ajustado em
minutos enquanto o mecanismo de
extração rápida torna o encosto leve e
altamente portátil. O encosto Invacare
Matrx Mini oferece a possibilidade de
ajuste para crescimento e os pinos
de montagem ajustáveis permitem
que seja fixo à cadeira com o mesmo
encosto ou com outro 25mm mais
largo.

Almofada com contorno com espuma
de alta resiliência
A Invacare Matrx Mini PS é uma
almofada com contorno anatómico
e alta qualidade de espuma. A nova
almofada confere posicionamento e
conforto melhorados, dispondo de
uma secção posterior para o alívio de
pressão nas zonas críticas. A espuma
moldada proporciona uma forma
tri-dimensional e oferece estabilidade
melhorada e suporte ao utilizador. A
espuma moldada é altamente durável,
aumentando a longevidade do
produto.
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Características e opções

Capa

Hardware de Fixação ao
Encosto

Apoios laterais de tronco rebatíveis
Mini

Almofada - Completa com fecho
zip, capa interna em Startex e capa
externa com estampagem Kid*ab*ra.
É fácil de remover para permitir
modificações/ lavagens.

Permite 100mm de ajuste
em profundidade para
adaptar o crescimento e
pode reclinar até 30º e
rodar. O hardware está
adaptado para tubos
de encosto de 19, 22 e
25mm de diâmetro.

Ajustáveis em altura, largura e
profundidade para maior estabilidade
e posicionamento.
Almofada: 110mm Largura x 82 mm
altura

Fixação do apoio de cabeça

Apoio de cabeça Mini Elan

Os encostos Mini são perfurados
para permitir a fixação dos apoios de
cabeça

O hardware Elan é infinitamente
ajustável através de 6 pontos
de ajuste. Está disponível uma
vasta gama de almofadas de
posicionamento Elan - veja a brochura
do apoio de cabeça Elan para mais
detalhes.

Encosto - Resistente à água e
respirável com desenhos atrativos
“Kid*ab*ra”.

190

Kit de Fixação para
Colete de Tronco
Permite a fixação de
coletes e cintos de
tronco aos encostos Mini.

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

Largura

Profundidade
contorno

Ajuste
profundidade

Ajuste ângulo

Peso total
produto

Peso max.
utilizador

kg
Encosto

180, 260, 310,
360 mm

260, 280, 310,
330, 360 mm

80 mm

100 mm

30° range
+/- 15°

Largura

Profundidade

Altura

Peso total
produto

Peso max.
utilizador

TOTAL PRODUCT WEIGHT

400 g and up

68 kg

kg
Almofada

260, 280, 310,
330, 360 mm

260, 310,
360, 410 mm

50 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

150 g and up

68 kg

Tabela de tamanhos de almofadas disponíveis
Largura (mm) x Profundidade (mm)

Largura (mm) x Profundidade (mm)

260 x 260 mm

330 x 310 mm

260 x 310 mm

330 x 360 mm

260 x 360 mm

330 x 410 mm

280 x 310 mm

360 x 310 mm

280 x 360 mm

360 x 360 mm

280 x 410 mm

360 x 410 mm

310 x 310 mm
310 x 360 mm
310 x 410 mm

Opções de capa
Kid*ab*ra
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POSICIONAMENTO E PROTEÇÃO DA PELE
MATRX- A SOLUÇÃO COMPLETA
As úlceras por pressão são resultado de forças externas e fatores internos. A superfície de
suporte deve ser desenvolvida para minimizar os efeitos negativos das forças externas, otimizar o
posicionamento para promover as funções fisiológicas, e assegurar o aporte de oxigénio aos tecidos.

FORÇAS EXTERNAS
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Pressão
Uma força vertical que ocorre a
um ângulo de 90º.

Cisalhamento
Forças paralelas, às vezes
descritas como forças de tensão
que ocorrem no interior dos
tecidos junto das proeminências
ósseas.

Fricção
A resistência que surge quando
uma superfície toca noutra.

Temperatura/ Humidade
A temperatura corporal
aumentada e mais humidade
podem contribuir para os danos
dos tecidos.

Compressão
Colapso postural que pode
impedir a função dos orgãos
internos.

MATRX - DESIGN ÚNICO

Imersão
Maximiza a área de contacto
com a superfície de forma a
reduzir os picos de pressão.
Pressão = Força/ Área.

Off-Loading
Liberta as forças das
tuberosidades isquiáticas
através da transferência de
carga para os troncanteres,
ancas e coxas.

Envolvimento
O saco de fluído envolve as
proeminências ósseas mesmo
durante as mudanças de
posição.

Estabilidade pélvica
Um bom contorno da pélvis
proporciona suporte lateral
do trocanter e estabilidade
anterior/ posterior da pélvis,
promovendo extensão do
tronco para uma melhoria
das funções de membros
superiores, controlo
da cabeça e funções
fisiológicas.

Ajustabilidade
Possibilidade para modificar
as almofadas Matrx para
acomodar ou corrigir
problemas posturais ou
alterações ao longo do tempo.

Estático
Dinâmico

Gestão das forças de
cisalhamento
Estático: Contorno da superfície
de suporte que previne o
deslizamento e a deslocação da
pélvis para baixo.
Dinâmico: O fluxo dos materiais
reduz a tensão entre as
proeminências ósseas e os
tecidos durante as atividades
funcionais, propulsão da
cadeira de rodas e acomoda os
movimentos num determinado
espaço. Uma ótima redução
da pressão conjuga as forças
estáticas e dinâmicas sem
comprometer a postura.

OUTROS FATORES A CONSIDERAR E A INCLUIR DURANTE A AVALIAÇÃO
• Muitos fatores internos têm impacto na saúde geral e na capacidade do corpo entregar oxigénio aos
tecidos - cardíaco, respiratório, digestivo, etc. A saúde do utilizador também é afetada pelo estilo de
vida como hábitos tabágicos, nutrição, exercício físico, etc.
• O reposicionamento é uma parte importante do programa de saúde da pele - através de
transferências de peso e/ ou mudanças de posição
• Um bom design de produto deve proporcionar uma performance consistente em várias condições
ambientais tais como altitude, calor, frio, etc.
• A performance do produto vai ter grande impacto nas necessidades de manutenção do produto
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Libra®

Conforto superior com elevado nível de
Trusted Solutions,
proteção e posicionamento Passionate People®

Invacare Matrx Libra
•

Otimização da combinação de diferentes materias - uma
base de espuma anatómica com uma bolsa de fluído no
topo providencia o mais elevado nível de proteção da
pele, posicionamento e personalização às necessidades
de cada utilizador

•

Nova bolsa de fluído de dupla camada com recurso à
tecnologia Invacare Flo-tech™ para uma eficaz gestão da
forças de cisalhamento e re-distribuição da pressão

•

Especial contorno anatómico fornece equílibrio e
estabilidade à pélvis, otimizando a função corporal nas
atividades diárias

•

Leve e livre de manutenção.

Design único
•
•
•

Base de espuma - contorno anatómico para otimizar o suporte e
posicionamento da pélvis
Espuma durável de alta resiliência, incluíndo proteção Ultra-Fresh™ - antimicrobiana e anti-odores
Bolsa de fluído - dupla camada com compartimentos segmentados para
máxima proteção ao redor das proeminências ósseas.

Benefícios funcionais
•
•
•
•
•

Suporte pré-isquial previne o deslize sobre a almofada, reduzindo a
ocorrência de forças de cisalhamento
Depressão (cavidade) trocantérica promove nivelamento da pélvis para maior
estabilidade lateral
Prolongamento radial posterior da almofada, ajuda a prevenir a basculação posterior da pélvis
Recorte do término anterior da almofada, acomoda musculos isquiotibiais encurtados e facilita a
propulsão com os pés.
Posicionamento confortável dos membros inferiores na linha média, devido ao perfeito equilíbrio do
contorno anatómico de abdução e adução.

Leve e fiável
•
•
•

O fluído da bolsa não é sensível à temperatura, nem necessita de manutenção nem de ajustes.
Devido às propriedades únicas, o fluído da bolsa automaticamente equilibra-se em redor das
estruturas anatómicas, não necessitando de ajustes nem manutenção.
Para necessidades complexas de posicionamento, um conjunto de acessórios está disponível para
personalização.

Características e Opções

Superfície anatómica
Superfície aumentada
para superior
re-distribuição da
pressão.

Re-distribuição da
pressão
O peso transferido da
pélvis para as coxas,
reduz a pressão nas
áreas de maior risco.

Imersão
As proeminências
ósseas imergem
confortavelmente na
bolsa de fluído para
ótima proteção.

Redução das forças de
cisalhamento
O design único
permite o movimento
controlado da pélvis sem
deslocamento.
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Características e Opções
REAR

DEPTH

FRONT

Recorte anterior

Tamanho da almofada

Extensão radial posterior

Para casos com
isquiotibiais encurtados
ou propulsão com os
pés.

A profundidade da
almofada é medida na
face lateral.

Uma extensão radial de 38 mm maximiza a
superfície de contacto e minimiza o espaço entre o
assento e o encosto. Estabiliza o fluído em posições
de basculação e o recorte ao nível do cóccix,
potencia o alívio da pressão.

Cunha anterior

Recorte anterior com
cunha

Aumenta o declive para
basculação, previne
deslizamento e reduz
forças de cisalhamento.
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Para casos com
limitações da flexão da
articulação coxo-femural,
ou alturas assento-chão
reduzidas para propulsão
com os pés.

Cunha lateral anterior

Cunha posterior

Para promover suporte
para adução.

Para casos com rotação
e obliquidade pélvica.

Cunha lateral

Saco de fluído suplementar Abdutor

Fecho lateral

Reforça a estabilidade
lateral para melhor
posicionamento na linha
média.

Para protecção mais
Para um confortável
localizada ou acomodação posicionamento na linha
de obliquidade pélvica.
média da anca e perna.
Fixo de forma segura
dentro da bolsa de fluído
ou sobre a base da
espuma.

Incluí corda para fácil
manuseio de utilizadores
com tetraplégia.

Tamanhos
Versão Standard em mm:

Versão Heavy Duty em mm:

largura

x

profundidade

Width (mm)

x

355

x

305

530

x

Depth (mm)
455

355

x

355

530

x

505

355

x

405

530

x

555

380

x

405

555

x

455

380

x

455

555

x

505

380

x

505

555

x

555

405

x

405

405

x

455

405

x

505
405

430

x

430

x

455

430

x

505

455

x

405

455

x

505

480

x

405

480

x

455

480

x

505

505

x

405

505

x

455

505

x

505

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

Peso max.
utilizador

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1.6 kg

Limpeza

80°

kg
Matrx Libra

Temperatura
máx. lavagem

Std 136 kg
HD 227kg

Capa: 80°

Interior: com um
pano húmido

Opções de Capa
Preto macio

Spacer

Impermeável a liquidos
Permeável ao vapor
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Flo-tech® Solution Xtra

Almofada & Sistema Modular

Trusted Solutions,
Passionate People®

Matrx® Flo-tech® Solution Xtra Almofada & Sistema Modular

Combina excelentes propriedades de redução
de pressão com a promoção ativa da correção
da postura
A almofada Invacare Flo-tech Solution XTRA
e o Sistema Modular foram desenvolvidos
em conjunto com clínicos para responder às
especificidades posturais dos utilizadores
de cadeiras de rodas. Através do uso do
Sistema Modular, as intervenções terapêuticas
tornam-se mais eficazes, promovendo uma
correta postura que facilitará a função e
contribuindo para o aumento do conforto e
para a preservação da integridade da pele.

Um saco de fluído duplo cobre toda a superfície
da almofada
A área de contacto entre o utilizador e a almofada é
protegida, uma vez que o fluído redistribui a pressão
para fora das proeminências ósseas. A camada
adicional de fluído é incorporada por baixo da zona
vulnerável das tuberosidades isquiáticas e sacro,
para uma redução mais significativa da pressão.
Esta almofada, devido às suas características, é
indicada para utilizadores com elevado risco de
surgimento de úlceras de pressão.

Capa Impermeável Bi-elástica
A capa bi-elástica é impermeável a líquidos e
permeavél ao vapor. Dispõe de dois zips: o azul
para abrir a capa; o verde para expandir a capa e
permitir a colocação dos componentes modulares,
assegurando a correta imersão do utilizador sobre a
almofada.

Desenhada para promover correção ativa e gestão da postura
Os componentes modulares são concebidos em espuma CMHR de alta densidade e podem ser usados
para facilitar uma correção ativa e gestão da postura. As cunhas têm marcas e fixações de faixas
aderentes macho/fêmea, permitindo o recorte para adequação às necessidades individuais do utilizador.
A aplicação das cunhas por baixo da almofada em combinação com a aplicação dos componentes
modulares na superficie, permitem um elevado e versátil conjunto de opções para os terapeutas que
implementam intervenções específicas em Posicionamento Sentado.

Características e Opções

Nivelador pélvico

Suporte de anca

Adutor

Pode ser colocado em qualquer
um dos lados da área isquiática,
debaixo da bolsa de fluído.
Ajuda a corrigir ou a acomodar
obliquidades pélvicas.

Pode ser colocado de ambos
os lados para promover a
estabilização pélvica e o
correcto alinhamento da coxa na
posição mediana.

Aplicado no 1/3 lateral distal
do fémur (num ou ambos os
lados), reduz a rotação externa
e abdução dos membros
inferiores.
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Características e Opções

Abdutores

Base rígida

Saco de fluído

Facilita o correcto
alinhamento femural.
Útil para utilizadores
com rotação interna da
anca e adução.

Deve ser colocada sob
a base da almofada
quando aplicada numa
cadeira com tela de
assento - favorecer
uma base plana
para maximizar o
posicionamento.

Auxilía na redução da pressão ao nível das
tuberosidades isquiáticas. Colocado à frente pode
inibir o deslizamento anterior do utilizador sobre o
assento. Colocado lateralmente, auxilia na gestão
de obliquidades pélvicas.

Cunha frontal

Cunhas de canto

Colocada por baixo da almofada promove a
estabilização pélvica (acomodação da rotação
pélvica posterior/ redução da rotação anterior). Útil,
por ex. para promover o correto posicionamento
de utilizadores que têm tendência em deslizar
anteriormente sobre o assento.

Indicadas para situações de rotação lateral da anca
para promover o correcto alinhamento.

Cunhas laterais

Ultra-fresh™ adicionado
a todas as almofadas
para proteção
antimicrobiana e
anti-odor.

Colocadas lateralmente debaixo da almofada
(espuma pode ser recortada para adequação ao
tamanho da almofada), promovem a estabilidade
lateral da pélvis.
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ou
Nivelador pélvico

Saco de fluído

Suporte de anca

Cunhas posteriores

Adutor

Cunhas laterais
anteriores
Abdutor
(standard ou alto)

Cunha frontal
Base rígida

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

Altura

Peso total

Peso max.
utilizador

Temperatura
máx. lavagem

80°

kg
TOTAL PRODUCT WEIGHT

Matrx Flo-tech
Solution Xtra

Uma gama de
44 tamanhos

78 mm

3,08 kg

140 kg

Capa: 80°

Fabricada segundo as normas Europeias:
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, e BS 7176 (Crib 5)

Cores
Tecido Preto
impermeável
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Flo-tech™ Solution

Almofada de baixo perfil com sistema
Trusted Solutions,
único de bolsa de fluído
Passionate People®

A almofada Invacare Flo-tech Solution é uma almofada de
espuma anatómica de perfil baixo, com uma camada superior
de fluído repartido em 2 bolsas individuais na zona das
tuberosidades isquiáticas e do sacro. Os sacos de fluído e a
espuma moldada de forma anatómica da Flo-tech Solution
aumentam a superfície de suporte, proporcionando assim um
grande nível de proteção para os utilizadores com elevado risco
de aparecimento de úlceras de pressão, ou para aqueles que já
apresentam lesões nos tecidos.

Características e Opções

Capa impermeável
Capa bi-extensível
impermeável a
líquidos e permeável
ao vapor. Base
antideslizante e com
pega.

Disponível em 44
tamanhos
A almofada Invacare
Flo-tech Solution
está disponível
em 44 tamanhos
desde 380x410 até
510x460mm. (Ver
tabela dos tamanhos
para mais detalhes).

Base de espuma anatómica de
baixo perfil com cobertura de
fluído

A zona de contacto entre o
utilizador e a almofada está
protegida por uma secção de
fluído que redistribui as pressões
incluindo nas zonas de maior
contacto. Uma camada adicional
de fluído está situada debaixo
da zona isquiática e do sacro
para reduzir de forma mais eficaz
as pressões, proporcionando
um suporte ideal para
utilizadores com elevado risco
Ultra-fresh adicionado de aparecimento de úlceras de
a todas as almofadas
pressão.
para proteção
antimicrobiana e
anti-odor.
Almofada anatómica de baixo
perfil
Alguns utilizadores preferem
uma almofada de baixo perfil
porque se adapta melhor às suas
atividades da vida diária. O baixo
perfil facilita particularmente as
transferências laterais.

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

Altura

Peso total

Peso max.
utilizador

80°

kg
Matrx Flo-tech
Solution

Gama de 44
tamanhos

78 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

3.08 kg

Temperatura
lavagem máx.

140 kg

80°

Fabricada segundo normas Europeias :
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, e BS 7176 (Crib 5)

Cores
Tecido Preto
impermeável
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Flo-tech™ Image

Almofada anatómica de perfil
Trusted Solutions,
baixo com secção de fluído Passionate People®

A almofada Invacare Flo-tech Image de espuma de elevada
densidade (70kg/m3) incorpora uma secção de fluido que
suporta a zona do sacro, oferecendo uma maior distribuição das
pressões e permitindo uma imersão das zonas mais vulneráveis
(tuberosidades isquiáticas). O formato proporciona um elevado
grau de proteção para os utilizadores com elevado risco de
aparecimento de escaras. Adequada para utilização em cadeiras
tradicionais e cadeiras de rodas.

Características e Opções

Capa Bi-elástica Resistente

Ampla oferta

A capa é em tecido preto dartex,
23 tamanhos disponíveis para
bi-elástica, impermeável a liquídos entrega num prazo de 24 horas.
e permeável a vapor. A base é
(ver tabela em anexo)
anti-deslizante. Incorpora uma
pega.

Ultra-fresh™ adicionado a todas
as almofadas para protecção
antimicrobiana e anti-odor.

Utilizadores ativos

Desenho Anatómico

Alguns utilizadores preferem uma almofada de perfil baixo
porque consideram ser mais compatível com as suas
atividades de vida diária. A almofada Invacare Flo-tech
Image combina as vantagens de uma espuma anatómica
na parte superior com uma ampla secção de fluído na
zona do sacro e tuberosidades isquiáticas, oferecendo um
maior suporte e reduzindo significativamente os riscos de
pressão.

Oferece maior estabilidade e suporte postural.
A combinação entre o desenho dos canais
de ventilação e o saco de fluído, contribui
efetivamente para a redução das forças de
deslizamento e fricção sobre os tecidos.

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

Altura

Peso total

Peso max.
utilizador

80°

kg
Matrx Flo-tech
Image

Uma gama de
50 tamanhos

78 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1.82 kg

Temperatura
máx. lavagem

140 kg

80°

Impermeável a Líquidos
Permeável ao Vapor
Fabricada segundo normas Europeias :
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, e BS 7176 (Crib 5)

Cores
Tecido Preto
Impermável
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Flo-tech™ Plus

Almofada anatómica de perfil
Trusted Solutions,
alto com secção de fluído Passionate People®

A almofada Invacare Flo-tech Plus incorpora uma secção de
fluído que suporta a zona do sacro, oferecendo uma maior
distribuição das pressões e permitindo uma imersão das
zonas mais vulneráveis (tuberosidades isquiáticas). O formato
proporciona um elevado grau de proteção para os utilizadores
com elevado risco de aparecimento de escaras. A espuma
moldada de perfil alto garante uma proteção e um conforto
ótimo para utilizadores considerados como clinicamente obesos
ou para os que requerem um posicionamento mais elevado na
cadeira.

Características e Opções

Capa Bi-elástica Resistente

Oferta abrangente

A capa é em tecido preto dartex,
bi-elástica, impermeável a líquidos
e permeável a vaporl. A base é antideslizante. Incorpora uma pega.

Estão 51 tamanhos disponíveis dos
quais 41 podem ser fornecidos em
24h. Consulte a tabela em anexo
para mais informação.

Ultra-fresh™ adicionado a todas
as almofadas para proteção
antimicrobiana e anti-odor.

Base de espuma perfilada
A secção de fluído permite uma imersão profunda e protege a zona isquiática dos utilizadores que
apresentam um elevado risco de aparecimento de úlceras por pressão. O sistema único de compartimento
de fluido contribui para a redução das pressões e proporciona maior conforto.

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

Peso total

Peso max.
utilizador

Temperatura
máx. lavagem

80°

kg
Matrx
Flo-tech Plus

103 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

2.5 kg

152 kg

80°

Fabricada segundo normas Europeias :
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, e BS 7176 (Crib 5)

Cores
Tecido Preto
impermeável
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Flo-tech™ Contour Visco

Adapta-se ao corpo do utilizador

Trusted Solutions,
Passionate People®

A almofada Invacare Flo-Tech Contour Visco é constítuída por uma base em espuma de alta
resiliência (HR) de 40 kg/m3 e de uma camada superior em espuma de memória visco-elástica
de 80 kg/m3.
A sua base em espuma HR confere estabilidade à almofada para que possa fornecer o devido
suporte postural. A superfície de contacto superior em espuma visco-elástica é termo–sensível
e adapta-se à anatomia do utilizador, favorecendo a imersão e maximizando o contacto com o
corpo (otimização da redução da pressão).

Características e opções
Espuma visco elástica desenhada
para maximizar a superfície de
contacto com o corpo
Almofada de alto perfil,
particularmente indicada para
utilizadores com elevada estatura
e/ou peso.

Capa Bi-elástica
Resistente

Disponível em 51
tamanhos

A capa é em
tecido preto
dartex, bi-elástica,
impermeável a
liquídos e permeável
a vapor. A base é antideslizante. Incorpora
uma pega para
facililtar o transporte.

A almofada Invacare
Flo-tech Contour
Visco está disponível
em 51 tamanhos
desde 360x330 até
510x460 mm. (Ver
tabela dos tamanhos
para mais detalhes).

Quatro densidades
de espuma
disponíveis
Disponível em quatro
densidades segundo
o peso do utilizador
Macia (até 51kg),
Média (até 76kg),
Firme (até 102kg),
Muito firme (até
125kg).

Superfície de assento anatómico
com suporte lateral
O seu formato anatómico,
oferece suporte lateral adicional e
estabilidade pélvica, contribuindo
para uma melhor postura do
utilizador.

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

Altura

Peso total

Peso max.
utilizador

80°

kg
Matrx Flo-tech
Contour Visco

Uma gama de
51 tamanhos

120 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1.6 kg

Temperatura
máx. lavagem

127 kg

80°

Impermeável a Líquidos
Permeável ao Vapor
Fabricada segundo normas Europeias :
Espuma Interior: BS EN 597-1, BS EN 597-2, BS 5852: 1982 Crib 5
Cover: BS 7175: 1989 Crib 5

Cores
Tecido Preto
Impermável
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Flo-tech™ Lite Visco

Adapta-se ao corpo do utilizador

Trusted Solutions,
Passionate People®

A almofada Invacare Flo-tech Lite Visco é constítuída por uma
base em espuma de alta resiliência (HR) de 40 kg/m3 e de uma
camada superior em espuma de memória visco-elástica de
80 kg/m3. A sua base em espuma HR confere estabilidade à
almofada para que possa fornecer o devido suporte postural.
A superfície de contacto superior em espuma visco-elástica
é termo–sensível e adapta-se à anatomia do utilizador,
favorecendo a imersão e maximizando o contacto com o corpo
(otimização da redução da pressão).

Características e Opções
Espuma visco elástica, com
memória, desenhada para
aumentar a superfície de contacto
com o corpo

Capa Bi-elástica
Resistente

Disponível em 61
tamanhos

Três densidades de
espuma disponíveis

A capa é em
tecido preto
dartex, bi-elástica,
impermeável a
liquídos e permeável
a vapor. A base é antideslizante. Incorpora
uma pega para
facililtar o transporte.

A almofada Invacare
Flo-tech Lite Visco
está disponível
em 61 tamanhos
desde 250x250 até
480x530 mm. (Ver
tabela dos tamanhos
para mais detalhes)

Disponível em
três densidades
adaptáveis ao peso
do paciente Macia
(até 32kg), Média
(até 51kg), Firme (até
100kg).

A espuma da almofada é termo –
sensível e adapta-se à anatomia
do utilizador, maximizando a
superfície de contacto com o
corpo. A Invacare Flo-tech Lite
Visco proporciona níveis de
conforto ideais. O seu baixo perfil
facilita as transferências laterais.
Superfície de assento anatómico
com suporte lateral
O seu formato anatómico oferece
suporte lateral adicional e
estabilidade pélvica, contribuindo
para uma melhor postura do
utilizador.

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

Altura

Peso total

Peso max.
utilizador

80°

kg
Matrx Flo-tech
Lite Visco

Uma gama de
61 tamanhos

78 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1.26 kg

Temperatura
máx. lavagem

100 kg

80°

Impermeável a Líquidos
Permeável ao Vapor
Fabricada segundo normas Europeias :
Espuma Interior: BS EN 597-1, BS EN 597-2, BS 5852: 1982 Crib 5
Cover: BS 7177: 1989 Crib 5

Cores
Tecido Preto
Impermável
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Flo-tech™ Contour/Lite

Invacare Matrx Flo-tech Contour

Invacare Matrx Flo-tech Lite

Conforto e Postura

Trusted Solutions,
Passionate People®

A superfície anatómica da almofada Invacare Flo-tech Contour
melhora a postura e aumenta a área de suporte, dissipando
o peso das áreas específicas sujeitas a maior pressão. A
combinação de uma maior área de contacto e maior suporte
postural, contribuem significativamente para a prevenção
de úlceras de pressão. Esta almofada é recomendável para
utilizadores obesos.
Invacare Flo-tech Lite
Almofada de perfil baixo com desenho anatómico indicada
para utilizadores com baixo risco de desenvolver uma úlcera de
pressão. Importante para aumentar o conforto, fornecer suporte
postural e estabilidade. Particularmente indicada para casos
pediátricos.
Almofada de Espuma Moldada

Características e Opções

A espuma moldada permite
atribuir às almofadas Flo-tech
uma forma tri-dimensional. A
espuma moldada é extremamente
resistente, aumentando a
durabilidade do produto.

Capa Bi-elástica Resistente
A capa é em tecido preto dartex,
bi-elástica, impermeável a liquídos
e permeável a vapor. A base é
anti-deslizante. Incorpora uma
pega para facililtar o transporte.

Ultra-fresh™ adicionado a todas
as almofadas para protecção
antimicrobiana e anti-odor.

Superficie de assento anatómica
Fornece maior estabilidade e
suporte postural. Superfície
com canais de ventilação
que contribuem também
para a redução das forças de
deslizamento e fricção sobre os
tecidos.

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

Peso total

Peso max.
utilizador

Temperatura
máx. lavagem

80°

kg
Matrx
Flo-tech Contour

103 mm

Matrx
Flo-tech Lite

78 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1.38 kg

152 kg

80°

1.38 kg

127 kg

80°

Impermeável a Líquidos
Permeável ao Vapor
Fabricada segundo normas Europeias :
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, e BS 7176 (Crib 5)

Cores
Tecido Preto
Impermável
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Classic Visco

Simplicidade, Conforto e Eficácia

Trusted Solutions,
Passionate People®

Duas densidades para melhor adaptação

A Classic Visco é uma almofada plana inteiramente
composta de espuma viscoelástica com densidade
de 85 kg/m3. Com uma altura de 75 mm, esta
almofada pode ser usada em ambos os lados. A
Classic Visco foi desenvolvida para garantir conforto
e melhorar a estabilidade, sendo muito prática de
aplicar e fácil de usar.
•
•
•
•

Espuma 100% viscoelástica
Almofada plana, reversível para cima / baixo
Capa permeável aos vapores, bi-elástica,
impermeável e com pega incorporada. (São
fornecidas 2 capas)
Disponível em 4 tamanhos

A Classic Visco promove conforto e suporte
e adapta-se a diferentes utilizadores. Está
disponível em 2 tipos densidade: firme para
utilizadores até 50kg e extra-firme para
utilizadores até 100kg.
Capa simples e funcional
A capa é bi-elástica e permeável aos
vapores o que permite uma boa regulação
da temperatura. É impermeável para evitar a
penetração de liquidos e proteger a espuma.
Possui uma pega discreta e funcional.
A almofada é fornecida com uma capa
extra para que os utilizadores continuem a
usar a almofada com todas as caracteristicas
enquanto a outra capa é lavada.

Características

Capa bi-elástica, impermeável e
repelente à água.
Lavável a 90º

Pega
Localizada num dos cantos, é
discreta e facilmente acessível.

2 firmezas de espuma, 4
tamanhos
Espuma firme ou muito firme
dependendo do tamanho
escolhido

Características técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Dimensões1

Altura

Peso total

Peso máximo
do utilizador

375 x 400 mm
405 x 400 mm
430 x 430 mm
455 x 400 mm

Cor da capa
Capa preta,
bi-elástica, impermeável e repelente
à água.

75 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

A partir de
0.950 kg

1.

A almofada pode ser utilizada nos dois
sentidos

90°

kg
Classic Visco

Capa lavável à
máquina

50 kg
100 kg
100 kg
100 kg

a 90º

Códigos
1627253

Classic Visco 375 x 400 mm (Firme)

1627254

Classic Visco 405 x 400 mm Muito firme

1627255

Classic Visco 430 x 430 mm Muito firme

1627256

Classic Visco 455 x 400 mm Muito firme
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Propad Revolve Si

A combinação perfeita de espuma e
gel silicone
216

O conhecimento da Invacare na inovação
e fabrico de almofadas foi usado para
desenvolver a Propad Revolve Si. Para isso,
foram consideradas as opiniões de vários
profissionais de saúde no que toca aos
desafios que enfrentam com as almofadas para
posicionamento sentado.
Como resultado, a Propad Revolve Si foi
desenvolvida para:
• Oferecer um uso seguro e fácil da almofada
• Combinar materiais de qualidade e excelência
• Ir ao encontro de utilizadores em alto risco de
desenvolver úlceras por pressão
A Propad Revolve Si combina duas camadas
de alta qualidade moldadas em espuma de alta
resiliência, com uma bolsa de fluído de silicone
incorporado, sensível à temperatura, para uma
proteção superior da pele do utilizador.

Omnidirecional - pode ser colocada em qualquer um dos lados!
Depois de observar muitos utilizadores sentados
em almofadas com contorno e numa posição
incorreta, desenvolvemos a Propad Revolve Si
com o conceito de que pode estar colocada
de qualquer forma e em qualquer direção sem
comprometer o conforto do utilizador. Este design
versátil permite um uso flexível na parte superior,
inferior, frente e verso, reduzindo a necessidade
de avaliações e preparação dos assentos.
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Perceber o poder dos materiais
Espuma de alta resiliência e qualidade
Transversal a toda a gama de almofadas Invacare, a Propad Revolve Si utiliza a mesma qualidade de
espuma de alta resiliência que a restante gama Matrx Flotech, ao usar uma estrutura premium de células
abertas e poliuretano flexível.
A performance da almofada é reforçada por:
• Químicos retardadores de chama reduzem a inflamabilidade da almofada
• Agente de ventilação cria uma característica de estrutura celular e determina a densidade da espuma
• O surfactante usado para modificar as características da espuma ajuda a regular o tamanho da célula e
estabiliza a estrutura celular da espuma
• O tratamento Ultra-Fresh proporciona a sensação de frescura e longevidade
graças à proteção anti-microbiana e anti-odor.
• A Propad Revolve Si usa uma espuma de alta densidade (70kg/m3) e proporciona
suporte duradouro sem ficar comprimida ou deixar que o utilizador deslize quando
está sentado.
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Benefícios da tecnologia do fluído Flo-tech
A Propad Revolve Si tem uma bolsa de fluído (silicone) integrado na base da espuma da renovada
tecnologia Flo-tech Invacare. Este conceito de uma camada de fluído interna foi desenvolvida tendo
em consideração os utilizadores mais propensos a mudanças de temperatura. Considerando que outras
almofadas da gama Invacare apresentam bolsas de fluído na almofada, transmitem uma “sensação
fresca” até à temperatura corporal do utilizador equilibrar. No entanto, com a Propad Revolve Si, os
utilizadores sentam-se numa espuma macia de 1’’ que imerge na camada de fluído e por isso beneficia
das propriedades de redistribuição da pressão dos dois materias, garantindo conforto e com bons
mecanismos de regulação da temperatura.
As vantagens adicionais do fluído Flo-tech incluem:
• Excelente propriedades de deslocação para promover maior imersão e envolvimento
• Fluído não sensível à temperatura vai garantir que a viscosidade mantem-se consistente em todos os
climas
O saco de fluído (silicone) da Propad Revolve Si está dividido em quatro compartimentos para assegurar
que o fluído permanece situado debaixo das Tuberosidades Isquiáticas (independentemente da
orientação). Isto oferece maior proteção a uma das áreas anatómicas mais críticas para o desenvolvimento
de úlceras por pressão.

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

Altura

Peso total do
produto

Peso máx.
utilizador

90°

kg
Propad Revolve Si

410 x 410 mm

75mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

2.5kg

Temperatura
máx. lavagem

125 kg

90°

430 x 430 mm
460 x 410 mm
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Campeões no
posicionamento

Josh Dueck Praticante de ski profissional, atleta paralímpico e utilizador Bodypoint
Foto: Alain Sleigher

É pessoal.
Às vezes o correto posicionamento
significa que a pessoa está pronta para
competir nas Olímpiadas. Às vezes
significa alívio da pressão. Outras
vezes permite uma postura correta que
aumenta a função e por conseguinte a
auto-estima do utilizador. Qualquer que
seja a razão, o posicionamento tem uma
grande influência na qualidade de vida
das pessoas que usam cadeiras de rodas.
Na Bodypoint trabalhamos de
forma incansável para criar produtos
extraordinários para posicionamento.
Estamos a ajudar as pessoas a alcançar
o seu completo potencial. Nós somos os
campeões do posicionamento.

Índice
222 - 223
POSICIONAMENTO PÉLVICO
Cintos pélvicos almofadados
Cinto pélvico Evoflex®
Acessório para unidades de assento
224 - 225
POSICIONAMENTO DO TRONCO
Colete Stayflex™
Colete em H PivotFit™
Colete Trimline
Cinto peitoral Monoflex™
226
POSICIONAMENTO DOS
MEMBROS INFERIORES
Suporte de tornozelos Ankle Huggers®
Faixas de apoio de gémeos
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TAMANHOS

Saiba mais em
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Os produtos são testados
e controlados seguindo as
certifcações mais rigorosas
do mercado dos cintos de
posicionamento.

www.bodypoint.com/
standards
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P O S I C I O N A M E N T O P É LV I C O

Cintos pélvicos Bodypoint®
1

CINTOS PÉLVICOS

Cinto pélvico de dois pontos
Suporte confortável e almofadado
para alinhamento postural. Fácil de
usar e de limpar.

2

Cintos pélvicos de quatro pontos
Asseguram o posicionamento alinhado e
estável da pélvis. Os pontos extra previnem
que o cinto se mova e deslize para o
abdómen.

Cinto pélvico Evoflex
As faixas reforçadas mantêm-se no lugar para
fácil ajuste da fivela e não ficam entrelaçadas nas
rodas da cadeira. Um bom ajuste proporciona
estabilidade e controlo.

3

FIVELAS

Fivela metálica Push-Botton
Baixo perfil, suave,
Possibilidade de alterar a capa da fivela.
Capas vendidas separadamente.

C AP AS O P C I O NA IS

SISTEMAS DE AJUSTE

Fivela plástica
Leve, fácil de utilizar.

Ajuste central
Para utilizadores com pouco tónus muscular ou
pouca força.

Fivela metálica Push-button
Forte, segura, tamanho pediátrico.

Ajuste bi-lateral
Para utilizadores que necessitam de um melhor
ajuste para adaptar roupas e alterações de peso.

Fivela metálica Rehab Latch
Leve, forte, discreta, fácil de usar
por utilizadores com função limitada
da mão. Nota: Apenas pode ser
usada com o cinto pélvico Evoflex.

Rear-pull
Para utilizadores com tónus muscular alto. Ideal
para assimetria da pélvis, ao permitir que o
cuidador posicione um lado da pélvis, bloqueie,
e depois o outro lado.

Capa para redução do tamanho
do botão
FS018D-1 1-1/2’’, botão a 14mm.
Para uso com cintos M46.
FS019D-1 2’’, botão a 14mm. Para
uso com cintos L62.
Capa de segurança
FS018C-1 1-1/2’’, botão a 6mm
Para uso com cintos M46.
FS019C-1 2’’, botão a 6mm
Para uso com cintos L62.

4

TAMANHOS

Veja a página 9 para detalhes
sobre os tamanhos e medidas.

222

5

OPÇÕES DE MONTAGEM
-B2 Cinch-Mount™
Poupa tempo, é preciso
e fácil de ajustar

ou

-B1 Flat-Mount™
Versátil, baixo custo

P O S I C I O N A M E N T O P É LV I C O

BARRY
O entusiasmo do Barry pela vida e pela aventura é
contagiante.
O Barry descobriu mais estabilidade e mobilidade
com o cinto pélvico Evoflex.
Veja o que o Barry tem para dizer em:
www.bodypoint.com/success-stories

6

CINTOS DE DOIS PONTOS

S38

HB235-S38-B2

M46

HB205-M46-B1
HB205-M46-B2

EB225M

HB405-M46-B1
HB405-M46-B2

L62

HB205-L62-B1
HB205-L62-B2

EB225L

HB405-L62-B1
HB405-L62-B2

AJUSTE CENTRAL

HB235-S32-B1
HB235-S32-B2

S38

HB216-S38-B2

M46

HB216-M46-B2

L62

HB216-L62-B2

S38

HB219-S38-B2

M46

HB219-M46-B2

Push-Button

Rehab Latch

EB235S

HARDWARE OPCIONAL

CINTOS PÉLVICOS DE
QUATRO PONTOS

Push-Button

AJUSTE
B I - L AT E R A L

Side-Release

EVOFLEX

Tamanho

XS32

REAR-PULL

7

ESCOLHA O PRODUTO CORRETO

Push-Button

HB435-S38-B2

Acessório para unidades de assento
Modulite e Ultra Low Maxx
Monte diretamente os cintos pélvicos
Bodypoint nas calhas laterais das cadeiras
de rodas elétricas Invacare. Compatível
com Cinch-Mount e Flat-Mount. Usado
com o Evoflex® oferece uma solução de
montagem de baixo perfil.
Vendido em pares: HKA10-1

L62
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POSICIONAMENTO DO TRONCO

Colete Stayflex™
Proporciona controlo firme do tronco sem sacrificar um
movimento confortável do ombro.
• Faixas almofadadas com com tecido elástico “dual zone”
patenteado Bodypoint evita que o colete se mova e
previne pontos de pressão.
• Bom equilíbrio entre a extensão e a resistência tornam-no
a melhor escolha para estabilidade e desempenho a longo
prazo.

Cinto peitoral Monoflex™
Proporciona suporte abdominal/ peitoral firme e confortável.
• Combina flexibilidade com estabilidade, conseguindo
suportar mesmo os casos com espasticidade e tónus
aumentado.
• Distribui a pressão ao longo da secção do tronco.

JORDAN
Ao usar o colete de tronco PivotFit™, o Jordan
ganhou estabilidade e controlo da cabeça. Isto fez
com que conseguisse usar um comando especial
de cabeça para usar o computador na escola e em
lazer.
Saiba mais sobre o Jordan em
www.bodypoint.com/success-stories
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Faixa Universal Elástica
A forma mais fácil para posicionamento do tronco, para
uso temporário em atividades de lazer, desporto, trabalho,
reabilitação. Produzido com neoprene de extremo conforto e
durabilidade, altamente ajustável e com faixa aderente que
não danifica a roupa. Terminal com pega funcional para todos
os utlizadores, incluindo os que têm limitações na função da
mão.
Para ser usado na região abdominal, tronco superior ou membros inferiores. O comprimento (1420mm) pode ser cortado à
medida, sem risco de danificar
• SP110S Small, 80 mm (3”)
• SP110L Large, 110 mm (4-1/2”)
• SP110XL Extra Large, 150 mm (6”)

POSICIONAMENTO DO TRONCO

Escolha o suporte correto para conforto,
adaptação e função

A fivela rotativa Bodypoint
permite que as almofadas
igualem a tensão para um
ajuste ideal.

Colete de tronco em H PivotFit™
Proporciona um bom posicionamento do tronco para ajudar os
utilizadores a sentarem-se de forma correta facilitando a respiração,
melhor controlo da cabeça e melhor estabilidade.
• O contorno do corpo proporciona suporte ótimo e ajuste confortável
• A fivela giratória altamente resistente permite posicionamento preciso
da almofada para um ajuste individualizado.
• Modelos non-stretch (não flexivel) ou dinâmico disponíveis.

Colete Trimline
Dá aos utilizadores suporte enquanto permite maior liberdade
da zona do tórax. Abordagem mais agressiva para a retração
do ombro.
• Almofadas independentes e configurações versáteis: cruzado ao nível do esterno ou bilateral tipo mochila.
• Almodado, sem fivela e com recorte ideal para o género
feminino

Na configuração tipo mochila,
o Trimline garante máximo de
estabilidade e controlo da cintura
escapular (ombros).

Modelo non-stretch (não
flexivel) para controlo mais
agressivo.

O modelo dinâmico permite
movimentos controlados
para reduzir a espasticidade.

STAYFLEX FRONT-PULL
Tam.

Standard
without Zip

FRONT-PULL
Narrow with Zip

STAYFLEX REAR-PULL
FRONT-PULL
Narrow without
Zip

REA-PULL
Standard
with Zip

REA-PULL
Narrow
without Zip

REA-PULL
Narrow
with Zip

SH340M-B2

XXS

Todos os modelos
usam o ajuste frontal
Proporciona o máximo
de estabilidade
enquanto permite que o
ajuste fique à frente ou
atrás do utilizador.

XS

SH311XS-B2 (or -C2)

S

SH311S-B2 (or -C2)

SH321XS-B2
SH321S-B2

M

SH330M-B2 (or -C2)

SH331M-B2 (or -C2)

SH341M-B2

L

SH330L-B2 (or -C2)

SH331L-C2 (or -C2)

SH341L-B2

SH340L-B2

XL

SH330XL-B2 (or -C2)

SH331XL-B2 (or -C2)

SH341XL-B2

SH340XL-B2

PIVOTFIT FRONT-PULL

PIVOTFIT REAR-PULL

TRIMLINE

MONOFLEX
Underam Release

Two Piece,
Center
Release

SH120XS-B3 (or -B1)

SH122XS-B1

Tam.

Standard

Dinâmico

Standard

Dinâmico

XXS

SH250XXS-B2 (or -C2)

SH270XXS-B2 (or -C2)

SH260XXS-B2

SH280XXS-B2

XS

SH250XS-B2 (or -C2)

SH270XS-B2 (or -C2)

SH260XS-B2

SH280XS-B2

S

SH250S-B2 (or -C2)

SH270S-B2 (or -C2)

SH260S-B2

SH280S-B2

SH230S-B2

SH120S-B3 (or -B1)

SH122S-B1

M

SH250M-B2 (or -C2)

SH270M-B2 (or -C2)

SH260M-B2

SH280M-B2

SH230M-B2

SH120M-B3 (or -B1)

SH122M-B1

SH230L-B2

L

SH250L-B2 (or -C2)

SH270L-B2 (or -C2)

SH260L-B2

SH280L-B2

XL

SH250XL-B2 (or -C2)

SH270XL-B2 (or -C2)

SH260XL-B2

SH280XL-B2

As always, a pelvic support should be worn with any anterior support product.
(-C2) - Adjustable Length Top Straps

SH120L-B3 (or -B1)

SH122L-B1

SH120XL-B3 (or -B1)

SH122XL-B1
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POSICIONAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES

ADITYA
O Aditya gosta que o seu equipamento seja
discreto. As faixas do suporte de tornozelos
Bodypoint Ankle Huggers mantêm o pé
seguro e sempre na mesma posição.
Isto previne que o pé deslize sobre o patim
devido a espamos ou solavancos quando
viaja.
Saiba mais sobre o Aditya em
www.bodypoint.com/success-stories

Suporte de tornozelos - Ankle Huggers®
Vendido em pares.
A faixa de ajuste retém a posição ideal no dia-a-dia
e a fivela de extração lateral assegura o posicionamento correto mesmo com uso intensivo.

Faixas Abdutoras
Faixas para posicionamento dos membros inferiores
para utilizadores que deslizam sobre a superfície de
assento ou utilizadores com espasticidade ou padrão
extensor. As faixas almofadadas suportam firmemente
a perna sem limitar os movimentos de abdução e
sem causar pontos de pressão. Pode ser usado em
conjunto com cinto pélvico.
• LH600S* (Small) - 230 mm (9”) x 40 mm (1-1/2”)
• LH600M* (Medium) - 330 mm (13”) x 45 mm (1-3/4”)
• LH600L* (Large) - 380 mm (15”) x 50 mm (2”)

Faixa larga de apoio de gémeos Aeromesh®
O tecido Aeromesh® permite o máximo de
conforto, estando asseguradas a durabilidade do
material e a circulação do ar, mantendo sempre
a forma original.

* Disponível com Sistema de Montagem Cinch-Mount ou Flat-mount

Faixa de apoio de gémeos Aeromesh®
Proporciona suporte confortável mantendo o
pé seguro nos patins. Mantem a sua forma para
melhor distribuição da pressão e durabilidade.
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Tamanho

SUPORTE
DE TORNOZELOS

FAIXA LARGA DE
APOIO DE GÉMEOS

FAIXA DE APOIO
DE GÉMEOS

XS

FT220XS

S

FT220S

SP103S

SP102S

M

FT220M

SP103M

SP102M

L

FT220L

SP103L

SP102L

XL

FT220XL

TA M A N H O S

B

A

Cintos pélvicos e
cinto pélvico Evoflex®
C

1. Determine a melhor posição do cinto.

Medidas do produto para cintos pélvicos
Tam.

A

S38

2.5cm (1")

M46
L62

B

C

5cm (2")

117cm (46")

4cm (1-1/2")

46cm (18")

6cm (2-1/4")

142cm (56")

5cm (2")

62cm (24-1/2")

7cm (2-3/4")

155cm (61")

Meça a largura do ombro. Se a medida dos ombros estiver entre
dois tamanhos, considere outros fatores como o crescimento,
alterações de peso e roupa.

4

5

6
6

3

5

2

4

1

Coletes de tronco Stayflex™,
PivotFit™ e Trimline

Tam.

2

Assista ao vídeos para aprender mais em
www.youtube.com/user/BodypointInc

Medidas do produto para cintos pélvicos Evoflex®
3

47-62cm (18-1/2 - 24-1/2”)

4

L62

5

30-38cm (12-15”)
39-46cm (15-1/2 - 18”)

D

6

S38

3

1

2

3

4

5

6

C

Medidas

M46

1

B

A

Tam. do cinto

D

38cm (15")

2

3. Selecione o tamanho do cinto.

D

1

2. Usando uma fita métrica flexível, meça a distância ao longo
do corpo. Isto corresponde ao comprimento da almofada do
cinto (medida B).

A

S38

2.5cm (1")

M46
L62

B

C

D

38cm (15")

5cm (2")

63cm (24-3/4")

4cm (1-1/2")

46cm (18")

6cm (2-1/4")

76cm (29-3/4")

5cm (2")

62cm (24-1/2")

7cm (2-3/4")

96cm (37-3/4")

Cinto peitoral Monoflex™
Meça o tronco do utilizador na frente e laterais na altura
em que o Monoflex™ vai ser usado. Consulte a tabela de
tamanhos.

Tam.

Largura do ombro

Tam.

Ajuste min/max

XS

24–28cm (9-1/2–11”)

XS

36-45cm (14–17-1/2” )

S

28–33cm (11–13”)

S

46-55cm (18–21-1/2”)

M

33–41cm (13–16”)

M

56-65cm (22–25-1/2”)

L

41–48cm (16–19”)

L

66-75cm (26–29-1/2”)

XL

48–56cm (19–22”)

XL

76-85cm (30–33-1/2”)

Faixa de apoio de gémeos Aeromesh®

Suporte de tornozelos Ankle Huggers®

Para ajuste próprio, meça a largura da cadeira.

Meça à volta do tornozelo.

XS

14cm–17cm (5-1/2–7”)

S

17cm–20cm (6-1/2–8”)

S

31cm–38cm (12–15” )

M

19cm–23cm (7-1/2–9”)

M

38cm–48cm (15–19”)

L

22cm–29cm (8-1/2–11-1/2”)

L

48cm–56cm (19–22”)

XL

28cm–33cm (11–13”)

BMM084 2015.1
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Apoios de cabeça Elan

Suporte ajustável com conforto

Trusted Solutions,
Passionate People®

Apoios de cabeça Invacare Matrx® Elan

O elegante Invacare Matrx Elan eleva a nossa gama de posicionamento ao próximo nível com
o seu design compacto, leve e ajustável. O apoio de cabeça oferece ótimo suporte e conforto e
complementa uma vasta gama que vai da pediatria aos adultos. As características principais incluem:
• Hardwares altamente ajustáveis
• Várias opções de almofadas

Hardware altamente ajustável
•

•

•

•

O hardware inovador do apoio de
cabeça Elan tem 6 pontos de ajuste
para fornecer infinitas oportunidades
de posicionamento, incluindo função
rebatível para ir ao encontro das
necessidades do utilizador
Os apoios de cabeça podem ser
montados rapidamente com apenas
uma ferramenta enquanto o bloqueio
de discos múltiplos proporciona
maior resistência e fiabilidade
O ajuste das alavancas sem
ferramentas facilita a mudança de
posição do apoio de cabeça
Existem duas opções de barra: a
standard para adulto (38 cm) ou a
mini para pediatria (28 cm). As barras
podem ser adaptadas nos encostos
Matrx, assim como noutros sistemas
de fixação do encosto disponíveis no
mercado.

360º

rotação

1

360º

rotação

180º

80º

2

100º

3

80º

1

basculaç

DEPTH
ADJUSTM

basculação

360º

rotação

4
5

360º

rotação

180º
50º

basculação

6

360º rotação
90º incrementos
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Variedade de opções de almofadas

3 opções de almofadas Ellipse
Podem ser moldadas de acordo
com a anatomia da cabeça do
utilizador para suporte posterior
e lateral. Disponível em 3
tamanhos: 15 x 9 cm, 25 x 13 cm
ou 36 x 13 cm.

2 opções de almofadas
occipitais
Proporciona suporte na região
occipital e sub-occipital da
cabeça. Disponível em dois
tamanhos: 23 x 18 cm ou
21 x 20 cm.

4 pontos de suporte
Proporciona 4 pontos de suporte
para a região occipital e temporal
da cabeça. Disponível nos
tamanhos 28 x 26 cm e na versãp
Mini (Novidade) com almofada
23x18 cm.

Características
Espuma de dupla densidade

2 opções de capa
personalizadas
A capa da almofada
standard (em Startex)
vem com duplo fecho
zip e é resistente à
humidade e respirável.
Existe a opção de uma
capa para controlo
de infeções (Startex
reversível). Ambas as
opções são fáceis de
remover.

A espuma moldada de alta densidade
fornece imersão, conforto e proteção
para o utilizador e previne o
aparecimento de lesões. As almofadas
Invacare Matrx são 45% mais leves do
que grande parte das almofadas no
mercado e envolvem as arestas das
placas metálicas do apoio.

➊

➋

Ajustes sem ferramentas Interface para Flex3
➊ Os manípulos permitem
alterar a posição de uma
forma rápida e fácil.
Se pretender fixação
da posição, estão
disponíveis parafusos.
➋ O manípulo do sistema
de fixação da barra tem
um design elegante
e ergonómico para
permitir a fácil remoção
ou ajuste da altura do
230
apoio de cabeça.

Disponível para permitir
a conexão do apoio
de cabeça Elan nos
encostos Invacare Flex 3.

Sistema de Bloqueio
multiaxial

Placas de alumínio
ajustáveis

A característica
inovadora do sistema de
bloqueio proporciona
uma resistência
superior com fiabilidade
associada.

Podem ser ajustadas de
forma a ir ao encontro
das necessidades do
utilizador em todas as
opções de almofada.

Família de produtos de
posicionamento
A Invacare pode agora oferecer uma
solução completa para reabilitação:
almofada, encosto, cinto e apoio de
cabeça.

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

Opções de hardware
Elan Standard Hardware

380 mm Medida da Barra

Elan Mini Hardware

280 mm Medida da Barra

Opções almofada
150 mm Almofada Ellipse

150 x 90 mm

250 mm Almofada Ellipse

250 x 130 mm

360 mm Almofada Ellipse

360 x 130 mm

230 mm Almofada Occipital

230 x 180 mm

310 mm Almofada Occipital

310 x 200 mm

Almofada 4 pontos

280 x 250 mm

Almofada 4 pontos Mini

230 x 180 mm

Opções de capa
Startex

Controlo
infeção

231

Encosto Conforto
Matrx® Flo-tech™

Desenhado para proporcionar
Trusted Solutions,
estabilidade e um melhor Passionate People®
posicionamento do utilizador

O encosto conforto Invacare Flo-tech foi desenvolvido para oferecer mais estabilidade ao
utilizador de uma cadeira de rodas ou de uma cadeira tradicional. Proporciona um excelente
nível de conforto e um posicionamento ideal, que ajudam a incrementar um certo nível de
independência ao utilizador. A sua forma única protege contra o aparecimento de úlceras por
pressão e deformações da coluna vertebral causadoras de dores agudas.

Características e Opções

Capa impermeável

Cintos ajustáveis

Capa bi-extensível, impermeável
e transpiravel, para prevenir
fricções e pressões.

Fixação fácil e segura à cadeira
de rodas ou à poltrona.

Facilmente adaptável
Adapta-se à anatomia de cada utilizador e proporciona um suporte lateral e pélvico que ajuda a
restabelecer a curva lombar natural. Disponível com ou sem apoio lombar em espuma visco elástica, o
encosto é facilmente ajustável e seguro graças às fitas de faixas aderentes macho/fêmea que permitem
posicioná-lo à altura pretendida.
Desenho anatómico e espuma moldada de alta qualidade
Ajustável à anatomia do utilizador para garantir um posicionamento confortável. A sua estrutura de
plástico rígido proporciona uma robustez adicional e uma estabilidade que protege e suporta o utilizador.

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

Temperatura
máx. lavagem

Peso total

80°
Encosto Conforto
Matrx Flo-tech

165 kg

80°

kg
TOTAL PRODUCT WEIGHT

1.1 kg

Fabricados segundo normas Europeias:
BS EN 1021-1 Cig,
BS EN 1021-2 Match and
BS 5852: Crib 5

Cores
Preto macio
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Andarilhos, andadeiras,
canadianas e bengalas

Trusted Solutions,
Passionate People®
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Step Up

O 3 em 1: Deambulação,
Trusted Solutions,
Verticalização e Transferência!
Passionate People®

Dolomite Step Up

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

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

Características e Opções

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

Apoios laterais

Cesto

Tabuleiro

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

Código: 1531390

Código: 1531391

Sistema de travagem

Kit Modular de
Verticalização

Suporte de Soro

Suporte para garrafa de
oxigénio

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

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

Código: 1531407

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

Regulação ao
altura

Largura total

Largura entre
apoios de braços

Largura total
apoio de braços

Profundidade
total

Peso total

kg
Step Up
Pneumático

Step Up
Pneumático

WIDTH BETWEEN OUTSIDE

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

Peso max.
utilizador

Diâmetro das
rodas

MAX. USER WEIGHT

WHEEL DIAMETER

150 kg

870 - 1320 mm

340 - 470 mm

620 - 750 mm

TOTAL LENGTH

810 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

18 kg

Altura da base

SIDE FRAME TO FLOOR
HEIGHT

215 mm

125 mm

Cor
RAL 1035

A cor do produto pode variar um pouco

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

1521678
1536604

Norma
Norma EN 11199-3
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Jazz II

Conciliar estilo e funcionalidade

Trusted Solutions,
Passionate People®

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

Características e Opções

Cesto e assento almofadado

Pisa pés/Trepa passeios

Tabuleiro

Encarte fácil

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

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

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

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

Cesto Redondo

Tira de encosto

Suporte de bangala/canadiana

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

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

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

Absoluta perfeição

Elegância

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

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

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

Jazz 610
Jazz 510

WIDTH BETWEEN OUTSIDE
WHEELS

Profundidade
total

595 mm

690 mm

595 mm

690 mm

Peso max.
utilizador

Largura total
encartado

Largura entre
rodas

Altura total

Altura
assento/chão

510 mm

750 – 1000 mm

610 mm

510 mm

650 – 800 mm

510 mm

WIDTH BETWEEN WHEELS

Largura entre
punhos

WIDTH BETWEEN HANDLES

Diâmetro das
rodas

450 mm

200 mm

450 mm

200 mm

Peso

MAX. USER WEIGHT

7,8 kg
7,5 kg

Cor da estrutura
Cinza antracite

Jazz 610 / 510

150 kg

215 mm

www.dolomitejazz.com
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Jazz I

Design ao serviço da marcha
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Passionate People®

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

Fácil de usar

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

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

Características e opções

Cesto

Trepa-passeios

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

Ponteira integrada que facilita a
passagem de obstáculos

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

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

Jazz I 520
Jazz I 600

WIDTH BETWEEN OUTSIDE
WHEELS

Profundidade
Total

620 mm

680 mm

620 mm

680 mm

Peso máximo
utilizador

Largura total
encartado

Largura entre
rodas

Altura total

Altura
assento/chão

440 mm

670 - 810 mm

520 mm

440 mm

750 – 970 mm

600 mm

WIDTH BETWEEN WHEELS

Largura punho a
punho

WIDTH BETWEEN HANDLES

Diâmetro das
rodas

420 mm

200 mm

420 mm

200 mm

Peso

MAX. USER WEIGHT

7,2 kg
7,7 kg

Cor
Antracite

Jazz I 520 / 600

130 kg

290 mm
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Legacy

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

Características e Opções

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

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

Peça de ajuda à
travagem
Para utilizadores
com pouca força nas
mãos.
Cod. 12651

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

Suporte de Bengala
Cod. 12606

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

Tira de encosto

Trepa Passeios

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

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

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

12050-37-24DA

WIDTH BETWEEN OUTSIDE
WHEELS

600 mm

Peso max.
utilizador

Profundidade
Total

720 mm

Largura entre
rodas

WIDTH BETWEEN WHEELS

455 mm

Altura total

Altura
assento/chão

835 - 920 mm

620 mm

Largura punho a
punho

WIDTH BETWEEN HANDLES

420 mm

Diâmetro das
rodas

200 mm

Peso

MAX. USER WEIGHT

7,6 kg

Cor
Azul Ral 5022

12050-37-24DA

125 kg
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Invacare Banjo 1452442
390 mm

Simplicidade e funcionalidade para mais
conforto

710 - 980 mm

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

610 mm

Ø = 190 mm

690 mm

440 mm

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

660 mm

Invacare Delta P429/2 1515533

Andarilho Dobrável 3 rodas
•
•

810 - 940 mm

•
•
•
•

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

670 mm

600 mm

Andarilhos

Trusted Solutions,
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Invacare Actio 2 1513721/1521861
410 mm

740 - 1000 mm

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

550 mm

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

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

380 mm
630 mm
530 mm

Actio 2 encartado

Características Técnicas
Banjo 1452442

Delta 1515533

Actio2

Diâmetro rodas dianteiras (mm)

190

190

100

Diâmetro rodas traseiras (mm)

190

190

Peso (kg)

9

6,5

5,6

Peso máx utilizador (kg)

130

135

100

Cor

Cinza

Bordeaux

Cinza

Garantia (anos)

2

2

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

430 mm

Andadeira de alumínio anodisado

Ø = 28 mm

•
•
•
•
•

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

Conforto
•
•
•

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

770 - 950 mm
(JR 64-82)

430 mm

600 mm

Acessórios para 629IE-A e 629IE-JR

270 mm

560 mm

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

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

Características técnicas

Cor

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

430 mm

Largura entre ponteiras

600 mm

Profundidade Total

Aberta 430 mm,

Altura ajustável
Peso

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

Peso max utilizador

135 kg

Andadeiras

Alumínio

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

Trusted Solutions,
Passionate People®

Invacare P409 Asteria 1515569
430 mm

Andadeira de alumínio dobrável
770 mm 950 mm

•

Leve para facilitar as deslocações

•

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

•

Regulável em altura de 770 a 950 mm

•

Punhos em espuma para melhor preensão

450 mm
550 mm

120 mm de profundidade
encartada

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

Botão para encarte

Punhos em espuma para
melhor preensão e maior
conforto.

Cor
Alumínio

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

Código
1515569
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Invacare Foria P421B

790 920
mm

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

Dispõe de dois punhos

•

Encartável

•

Regulável em altura

Ø = 28 mm

500 mm

620 mm

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

Cor
Alumínio

Código
P421B
250

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

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

400 mm

780 905 mm

•

Andadeira articulada

•

Regulável em altura

•

Dobrável

Ø = 25 mm

440 mm
490 mm

Características técnicas

Cor
Alumínio

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

400 mm

Largura entre ponteiras
Profundidade Total
Altura ajustável
Peso
Peso max utilizador

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

Código
P402

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

480 mm

600 mm

770 - 850 mm

•

Punhos muito resistentes

•

Rodízios dianteiros como opção (O435CEB)

620 mm
Ø = 25 mm
400 mm

0435CEB
410 mm

Ø 114 mm

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

480 mm

Largura entre ponteiras
Profundidade Total
Altura ajustável
Peso
Peso máx utilizador

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

Cor
Alumínio

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

Correia 0310

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

6 modelos disponíveis

252

900 mm

254

253

900 mm

900 mm

255

1020 mm

270

257

975 mm

900 mm

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

Invacare Foldeo P260

Invacare Silencio P256

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

Encartável

•

Regulável em altura 830 a
940 mm

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

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

•

Punho anatómico, destro ou canhoto

•

Anel anti-ruído

775 - 1010 mm

Bengalas

Trusted Solutions,
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Invacare Auxil P328, P328J
140 mm

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

P328

Para adulto :

P328J

P328 (62.TRP.A)
Para junior :

700-920 mm

P328J (62.TRP.C)
Regulável em altura

520 - 675 mm
Ø 15 mm
165 mm
390 mm

300 mm

300 mm

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

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

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

Moviale

Foldeo

Silencio

0.28 a 0.3

0.355

0.32

Prompto

Auxil

100

100

100

100

P328: 100 / P328J: 75

2

2

2

2

2

P328: 0.9 / P328J: 0.8
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Invacare Advantik
A mais astuciosa das canadianas oferece-lhe uma vasta gama de cores é confortável, com tubo de
alumínio anodizado, com ponteira antideslizante, punho ergonómico, braçadeira fixa.
• Versão de adulto: P2800 (Cinzenta), P2802 (Amarela), P2803 (Vermelha), P2804 (Bordeaux), P2805
(Azul).
• Versão de criança: P2831 (azul e vermelho) e P2832 (vermelho e amarelo)

Ø 22 mm

Ø 17 mm

740 980 mm

510 - 730 mm

Advantik P2800

Invacare P2832

Invacare P2831

Invacare Advantik P2805

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

Ø 22 mm

735 960 mm

Canadianas

Trusted Solutions,
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850 - 1070 mm
Ø 22 mm

730 - 960 mm

Ø 17 mm

Invacare P227S

Advantik Tall

A mais simples.
A mais leve das
canadianas de
adulto

Canadiana
indicada para
utilizadores mais
altos.

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

Invacare Big 150
Canadiana reforçada
para utilizadores até
150 kg

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

Code

Floor to handle

Handle to cuff

Weight apacity

Weight/unit

Invacare Advantik P2800

P2800

740 - 980 mm

240 mm

130 kg

0.618 kg

Invacare Advantik P2802

P2802

740 - 980 mm

240 mm

130 kg

0.618 kg

Invacare Advantik P2803

P2803

740 - 980 mm

240 mm

130 kg

0.618 kg

Invacare Advantik P2804

P2804

740 - 980 mm

240 mm

130 kg

0.618 kg

Invacare Advantik P2805

P2805

740 - 980 mm

240 mm

130 kg

0.618 kg

Invacare Basik P227S

P227S

730 - 960 mm

240 mm

100 kg

0.515 kg

Invacare Advantik Soft Azul

1529865

735 - 960 mm

240 mm

130 kg

0.635 kg

Invacare Advantik Tall

0.635 kg

1529863

850 - 1070 mm

240 mm

130 kg

Invacare Advantik Criança

P2831

510 - 730 mm

175-225 mm

100 kg

0.4 kg

Invacare Advantik Criança

P2832

510 - 730 mm

175-225 mm

100 kg

0.4 kg

1529868

1100 mm (para cortar)

240-265 mm

150 kg

0.75 kg

Invacare Big 150
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Soluções para Higiene e W.C
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Elevador de banheira

O conforto e a
segurança no banho

Trusted Solutions,
Passionate People®

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)

260

2

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
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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

kg

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
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Almofadado, regulável
em altura e em
profundidade. Pode ser
utilizado no assento
com ou sem almofadas
ergonómicas com
recorte grande ou
pequeno.

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

4 - Compatível
8 - 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

4

4

4

4

4

Tampa para recorte grande

AP1603143

4

4

4

4

4

Almofada de assento ergonómica recorte pequeno

AP1603145

4

4

4

4

4

Tampa para recorte pequeno

AP1603152

4

4

4

4

4

Protetor higiénico anti-salpicos

AP1603155

4

4

4

4

4

Almofada de assento universal ergonómica sem recorte

AP1603154

4

4

4

4

4

Almofada de assento extra suave

1531259

4

4

4

4

4

Assento multi-posições

1544469

4

4

4

4

4

Barra de segurança

10167-10

4

4

8

8

4

Barra de segurança XL

1470078

8

8

4

4

8

Cintos de segurança para o tronco

1470081

4

4

4

4

4

Cintos de segurança para a pélvis

1470082

4

4

4

4

4

Bloqueio dos apoios de braços
Encosto XL
Encosto rígido

1470077

4

4

4

4

4

AP1604015

4

4

–

–

8

1575299

4*

4*

8

8

4*

Almofada de encosto confortável e impermeável

1558769

4

4

4

4

4

Apoios de braços mais largos

1470086

4

4

8

8

4

16379

4

–

8

–

8

Par de rodas 24”
Apoio para membro amputado dtº

AP1643573

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Apoio para membro amputado esqº

AP1643574

4

Apoio de perna elevatório dtº

AP1643543

4

4

4

4

4

Apoio de perna elevatório esqº

AP1643572

4

4

4

4

4

Apoio lateral de tronco

1535077

4

4

4

4

4

Suporte apoio de cabeça e apoio de pescoço

1531613

4**

4**

8

8

4

Apoio de cabeça

1531465

4**

4**

8

8

4

Apoio de pescoço

1531608

4**

4**

8

8

4

10230

4

4

4

4

4

Suporte para aparadeira

AP1602078

4

4

4

4

4

Ponteira anti volteio dianteira/traseira

AP1603992

8

8

8

8

4

Ponteira anti volteio dianteira

AP1601986

4

4

4

4

8

Encosto em tela Conforto Ocean Vip Ergo

AP1603606

8

8

8

8

4

Encosto em tela Conforto Ocean Ergo

AP1604136

4

4

8

8

8

Encosto em tela Conforto Ocean Ergo XL

AP1604016

8

8

4

4

8

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

H273

580 mm

470 mm

680 mm

1115 mm

1000 mm

300 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

14 kg

135 kg

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
130-170 mm

40 mm

490 mm

250 mm

180 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

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 autoTrusted Solutions,
propulsáveis ou de empurrarPassionate People®

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
278

Trusted Solutions,
Passionate People®

Aquatec Pico
Aquatec Pico

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

• 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

9.20.001
9.21.001
9.22.001
16469
16468

Aquatec Pico - 3 em 1

H

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

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

•

Apoio de braços rebatíveis: fácil transferência

•

Reguláveis em altura cada 20 mm

480 mm
590 mm

Cadeiras de banho fixas
e de encartar

Trusted Solutions,
Passionate People®

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

440 mm

Cadeira de duche anti corrosiva

440 mm
200 mm

200 mm

•

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

•

Pernas reguláveis em altura

•

Apoios de braços destacáveis para facilitar as
transferências

•

Disponível com ou sem recorte

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

Trusted Solutions,
Passionate People®

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.
Estabilidade e
7 posições possíveis
conforto garantido
para servir vários
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.
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

Lote de 2 bancos - Embalagem atrativa

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
440 mm

200 mm

170 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

Trusted Solutions,
Passionate People®

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

525 mm
392 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

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
Trusted Solutions,
apoio para a banheira
Passionate People®

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

Trusted Solutions,
Passionate People®

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

Trusted Solutions,
Passionate People®

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

Trusted Solutions,
Passionate People®

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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Camas articuladas, poltronas e
outras soluções para o quarto

Trusted Solutions,
Passionate People®

Sumário
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302
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304
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308

Invacare Accent®

312
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314

Outras soluções para o Quarto
Invacare Cabeceiras, guardas laterais

317

Invacare Guarda laterais, barras de apoio, pendural e suporte de soro

318

Invacare Mesas de cabeceira e mesas de leito

318

Invacare Outros acessórios e produtos de apoio em redor da cama

319
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330

Invacare Cascata

333
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SB® 910

Uma cama hospitalar moderna

Trusted Solutions,
Passionate People®

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.
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.

Características e Opções

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

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

Proteções laterais. Proteções de
cantos.
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Características e Opções

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.

A segurança da cama SB 910 está comprovada Extensão de estrado incorporada
estabilidade e durabilidade asseguram um tempo de
Permite aumentar o comprimento do estrado em 20
vida longo e isento de problemas.
cm.

Tabuleiro rebatível
Muito prático para
colocação de objetos ou
documentação.
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Cesto de arrumação adaptável à base do estrado da
cama. Ideal apra guardar bens pessoas.

Suporte de soro

Pendural

Cabeceiras

Apoio de cabeça

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

A pega pode ser
ajustada em altura e em
profundidade.

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

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

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

SB 910

SB 910

800/940 mm
850/990 mm

2000/2160 mm
2050/2210 mm

Elevação dos
pés

Inclinação
negativa abaixo
Trendelenburg 1/
Anti-Trendelenburg 1
do estrado

0 - 22°

1.

Regulação em
altura

28°

380 - 830 mm
Altura total :
1590 - 2040 mm

14° / 8°

Estrado

Altura desde a
base até ao chão

Ângulo do
encosto

Elevação das
pernas

170 mm

0 - 74°

0 - 33°

835 - 280 - 335 560 / 610 mm

Peso total

135 kg

Peso max
utilizador

SWL 300 kg
200 kg

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

Estrutura da cama e Cabeceiras
Branco

Azul
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SB® 755

Bem-estar e Inovação

Trusted Solutions,
Passionate People®

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.

Características e Opções

Encosto com sistema
de translação para
evitar efeitos de
fricção.

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

Pendural
A pega é ajustável
em altura e em
profundidade.

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.
Dimensões do
estrado definidos
após estudos
Características e Opções avançadas
antropométricos para
melhorar o conforto
A cama SB 755 foi projetada com um design original
na posição deitada.
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.

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
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Medidas Interiores/
Medidas
Regulação em
Exteriores Interiores/Exteriores
altura

SB 755

900 mm /
1010 mm

2000 mm /
XXXX mm 1

Elevação
dos pés

Inclinação
dos pés

350-820 mm
Altura total
1600-2070 mm
Peso max
utilizador

Estrado

Altura desde a
base até ao chão

Ângulo do
encosto

Elevação das
pernas

Inclinação
negativa abaixo
do estrado

170 mm

0 - 73°

0 - 28°

0° - 16°

800 - 260 260 - 680 mm

Parte mais
pesada
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.
SB 755

0° - 18°

25º / 14º

Cores do estrado e madeiras
Alumínio

Faia

Cerejeira

200 kg
SWL : 235 kg

25 kg

Normas

Garantia

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

2 anos
contra defeitos de fábrico

EN NF 60601-2-52
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SB® 755 120

Mais espaçosa...

Trusted Solutions,
Passionate People®

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.

Características e Opções

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

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 (versão 4 funções elétricas)

Confortável: para os utilizadores e para os cuidadores

Desmontável e transportável

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.

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 60601-252. Travões independentes, rodas de 100 mm.

Características técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Inclinação
Portugal.
Medidas Interiores/
Medidas
Regulação em
Exteriores Interiores/Exteriores
altura

SB 755

1200 mm /
1300 mm

2000 mm /
2130 mm

Elevação
dos pés

Inclinação
dos pés

350-820 mm
Altura total
1600-2070 mm

Estrado

810 - 250 270 - 670 mm

Altura desde a
base até ao chão

Ângulo do
encosto

Elevação das
pernas

negativa abaixo
do estrado

170 mm

0 - 73°

0 - 28°

0° - 16°

Peso max
utilizador
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.

SB 755

0° - 18°

25º / 14º

Cores do estrado e madeiras
Alumínio
(RAL0154)

Faia

Cerejeira

200 kg
SWL : 235 kg

Até 200 Kg (Produto indicado
para pessoas obesas)

Normas

Garantia

60601-2-52
(Cama e guardas laterais)

2 anos
(Conforme condições habituais)
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Alegio™NG

Projetada para oferecer conforto

Trusted Solutions,
Passionate People®

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.

Estrado ergonómico e com várias funções
A cama AlegioNG 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 AlegioNG . Outro kit
de transporte para facilitar transporte
da cama AlegioNG totalmente montada
também está disponível. A cama
Invacare AlegioNG 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.

Características e Opções

Guardas laterais Verso II
Modernas e rebatíveis.

Guardas de madeira
Britt V
Disponíveis em faia ou
cerejeira.

Guardas laterais Lisa

Extensão do estrado

Tom de cerejeira.
Compatíveis com as
cabeceiras Camila.

Permite a extensão do
estrado em 15 cm.

305

Características e Opções

Mecanismo de Auto Contour™

Cama com 3 funções eléctricas (3 motores)

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.

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.

AlegioNG 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.

Cabeceiras Camila

Cabeceiras Vibeke

Cabeceiras Emma

Cabeceiras Susanne

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

Fáceis de retirar.
Compatíveis com
guardas laterais de
metal.

Aqui ilustradas na
cor Faia. Também
disponíveis em cerejeira.

Disponíveis em Faia,
cerejeira ou misto.

Sistema central de
travagem

Peças de união
do estrado muito
resistentes

Extração rápida

Cabeceiras Sabrine
As cabeceiras Sabrine
que só são compatíveis
com guardas laterais
Verso equipam a versão
AlegioNG BOX.
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Trave de forma segura
todos os rodízios
acionando uma só
alavanca com o pé.

Para aumentar a
estabilidade da cama.

Para fácil montagem
e desmontagem do
estrado.

Características e Opções

Kit transporte

Pendural

Comandos

Desenvolvido para
armazenar e transportar
a cama montada.

A pega é ajustável
em altura e em
profundidade.

Muito intuitivos e fáceis
de utilizar.

Características técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Medidas Interiores 1/
Medidas
Exteriores 1
Interiores/Exteriores

Invacare
Alegio NG

Invacare
Alegio NG

Estrado

800 - 230 300 - 670 mm

900 mm /
900 mm

2090 mm
2110 mm

280 mm /
800 mm

Peso total

Peso max
utilizador

Parte mais
pesada

SWL 170 kg
135 kg

35 kg

78 kg 4

1.

Regulação em
altura 2

Sem guardas laterais

2. Com rodízios 100 mm
3. Com motor na secção das pernas

Ângulo do
encosto

Elevação das
pernas

Elevação dos
pés

0 - 70°

0 - 33° 3

0 - 18°

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.

4. Com cabeceiras e sem guardas laterais
5. Variam consoante o tipo de cabeceiras

Cor de chassi e tom de madeira
Cinza claro

Faia

Cerejeira
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Família Medley® Ergo

Ergonómica e completa

Trusted Solutions,
Passionate People®

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 extrabaixos, maximizando assim a segurança de utilizadores
suscetíveis de cair da cama.
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.

Invacare Medley Ergo Select
com Anti - trendelenburg

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.

Características e Opções

Guardas com facilidade de fixação

Guardas com facilidade de fixação

Pendural

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

Guardas laterais de metal. Fáceis de
De série. Leve e muito
montar, sem utilização de ferramentas. facilmente regulável.
Disponíveis também com extensão.
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Opções e Características
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.

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

Extensão em altura

Design acolhedor

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

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

4 níveis de altura estrado/chão
disponíveis dependendo do modelo

Dimensões do estrado otimizadas

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

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.

Opções e Características

Extensões de estrado

Encaixes para transporte

Comando

Para facilitar o transporte e arrumação. A cama
Disponíveis para
aumentar o comprimento poderá ser fornecida na posição vertical graças a
este kit transporte.
do estrado em 15 cm.

Muito intuitivo.

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

Regulação em
altura 1

Estrado

Ângulo do
encosto

Dobra dos
joelhos

Elevação dos
pés

Medley Ergo

900 mm /
1020 mm

2080 mm /
2240 mm

400 - 800 mm/
330 - 730 mm

800 - 230 300 - 670 mm

0 - 70°

0 - 24°

0 - 11°

Medley Ergo
Low

900 mm /
1020 mm

2080 mm /
2240 mm

280 - 680 mm/
210 - 610 mm

800 - 230 300 - 670 mm

0 - 70°

0 - 24°

0 - 11°

Função de
trendelenburg 2

Peso total

Peso max
utilizador

Parte mais
pesada

Medley Ergo

11º

64 kg

SWL 180 kg
145 kg

17 kg

Medley Ergo
Low

11º

64 kg

SWL 180 kg
145 kg

17 kg

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

Cor de chassi e tipo de madeira
Cinza claro

Faia
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Accent®

Em sintonia com as suas
necessidades

Trusted Solutions,
Passionate People®

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.

Invacare Accent com opção
de Anti trendelenburg

Económica, fiável e segura

Opções e Características

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.

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

Comando

Pendural

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

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

Características técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Medidas Interiores
Medidas
Regulação em
/ Exteriores Interiores/Exteriores
altura

Invacare Accent

900 mm
1020 mm
Parte mais
pesada

2240 mm
2080 mm
Função de
trendelenburg

400 - 800 mm

Estrado

800 - 230 300 - 670 mm

1

Ângulo do
encosto

Ângulo dobra
dos joelhos

Peso total

0 - 70°

0 - 24°

64 kg

1.

17 kg

SWL 180 kg
145 kg

Cor do chassis e tom da madeira
Cinzento

Invacare Accent

Peso max
utilizador

Faia

11°

A opção de Anti tredelenburg/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.
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ScanBeta®NG

®

Uma cama configurável e segura
Trusted Solutions,
para crianças dos 3 aos 12 anos
Passionate People®

A cama pediátrica Invacare ScanBetaNG 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.
Elevada segurança é a prioridade

Uma única palavra chave: ergonomia!

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.

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 Configurações

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

Kit segurança para
bloqueio das guardas
laterais.

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

Invacare
ScanBetaNG

Largura total

Largura do
estrado

Comprimento
total

Comprimento
estrado

Altura estrado

Estrado

780 mm

720 mm

1680 mm

1600 mm

300 - 850 mm

670-150220-520 mm

Angle
repose-jambes

Carga máxima
total

Cor do estrado e Madeiras
Branco perola

Invacare
ScanBetaNG

0 - 24°

Faia

Ângulo do
encosto

Ângulo dobra
dos joelhos

0 - 73°

0 - 31°

Garantia
2AN0S

100 kg
Peso máximo
utilizador 70 kg
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Opções e acessórios em
redor da cama

Trusted Solutions,
Passionate People®

Cabeceiras de camas

VibekeNG

Camila

Susanne

Victoria

Para cama Alegio™NG cor
de cerejeira.
Compatíveis com
guardas laterais Verso II.

Para camas Alegio™ NG .
Compatíveis com
guardas laterais Lisa
(Alegio™ NG).

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.

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.

Sophie

Emma

Anita

Painéis Select

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

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

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

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

Verso II

Britt V

Line

Line extensíveis

Guardas laterais tubulares
pintadas. Para camas
Alegio™NG , SB755 90 e
120, Medley Ergo. Cores
disponíveis Marfim ou
Cinza. Em conformidade
com a norma 60601-252. 1554348-1015 (para
Alegio™NG , 1554518-0154
(SB755 90 / 120, e Medley
Ergo)

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.

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

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

Guardas Laterais
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Guardas Laterais e barras de apoio

Lisa

Guardas Laterais Diana

Barra de apoio laterais

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

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

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

Extensão em altura
+150mm
para guarda laterais Line
Faia (1538345-0125,
unidade), para guarda
Britt V e Bella (15384200125, unidade)

Pendural e Suporte de Soro

2000 - 2200 mm

1250, 1340,
ou 1430 mm
450 mm

1250 2250 mm

700 mm
1200 mm

Pendural

Porteo

Pendural

Suporte de Soro

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

Suporte de soro com
rodízios. Ref. 935431

Para camas Alegio™NG ,
SB755 90 e 120.

Para montar na base do
estrado da cama.

Mesas de cabeceira e Mesas de Leito
630 mm
400 mm
325 mm

400 mm

400 mm
600 mm

720 - 1160 mm

605 mm

de 760
à 1550 mm
100 mm
400 mm

Tabuleiro

Sonnet Dual

De madeira para camas
Mesa de cabeceira cor
Alegio™NG, Medley Ergo e de faia. Mesa de refeição
SB® 755 90. Cor faia.
lado direito regulável
em altura e inclinável em
ângulo.
385 mm
765 mm

Kauma
710 - 1135 mm

100 mm
700 mm
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390 mm

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

660 mm

Sonnet Combi

Pausa

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

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

Outros acessórios e produtos de apoio em redor da cama

330 mm

560 mm
360 mm

466 mm

630 mm

Invacare Infilio D102

Statio

Areste

Para calçar mais
facilmente meias e
collants. Permite subir
meias e collants sem ter
de se abaixar.
• Calça meias
individual D102

Arco de cama em metal
pintado epoxy.
Ref. L871

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

Proteção em Nylon

Proteção em vinyl

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

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

Ultra personalizável e muito
Trusted Solutions,
confortável!
Passionate People®

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

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.

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.

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.

9 cm

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

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
Comando intuitivo e discreto
colocado à direita. O comando encosto sem ter que afastar a poltrona da parede.
integrado é acoplado com
uma entrada USB para
permitir carregar o telemóvel
ou conectar a qualquer
dispositivo com entrada USB.
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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

Base com comando
Base com comando, 2
integrado e entrada USB motores, Napa Cinza
na lateral. 1 motor, Napa taupe
Cinza taupe

Ref. 1650207

Ref. 1650206

Ref. 1650205

Set de almofadas à escolha

EasyClean
Amarelo

EasyClean
Azul

EasyClean
Cinza Taupe

Ref. 1650210

Ref. 1650211

Ref. 1650212

Tecido Étnico
Ref. 1650213

Napa Cinza
Taupe

Microfibra Cinza
Taupe

Ref. 1650209

Ref. 1650208

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°
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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°

Características e opções

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.

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

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

1 Motor

u

u

2 Motores

u

u

Altura
total

Posição de
descanso

Continuidade Profundidade Altura de Largura de
entre assento
de Assento
assento/
assento
e apoio de
chão
pernas

u

Inclinação
máxima do
encosto

u

450 ou
540 mm

480 mm

450 ou
530 mm

120°

u

450 ou
540 mm

480 mm

450 ou
530 mm

135°

Largura Profunidade Profunidade Afastamento
Altura
total
total
total
da parede
apoio de
poltrona
poltrona
para
braço /
posição
toda
reclinação
chão
sentada
reclinada
máxima do
encosto

Peso
Peso da
máximo poltrona
utilizador

Densidade da
espuma

kg
TOTAL PRODUCT WEIGHT

1.

1 Motor

1050
mm

770 1 /
800
mm

2 Motores

1050
mm

770 1 /
800
mm

910 mm

910 mm

1520 mm

1720 mm

90 mm

640 1 /
700 mm

460 mm

640 1 /
700 mm

125 kg

125 kg

57 kg

Unidade de
assento
28kg/m3
Apoios de
braços 18kg/m3

57 kg

Unidade de
assento
28kg/m3
Apoios de
braços 18kg/m3

Sem revestimentos de apoios de braços
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Fino, Faro, Douro & PortoNG

Encontre uma gama de poltronas
ainda mais completa

Invacare® Fino, Invacare® Faro
ção
ar a posi
Para ativ
l,
ta
to
x
de Rela
oo
necessári na
apenas é
ltro
o
p
a
d
nto
afastame e em 9 cm .
da pared

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.

Fino
Posição Relax
Microfibra Camel

Faro
Posição Sentada
Microfibra Camel

Faro
Posição elevação
Napa Preta

Faro
Posição Relax
Microfibra Camel

Características

Apoio de cabeça para
Comando com 2 botões
melhor posicionamento e simples de uso e
maior conforto.
ergonómico.

Cores
Microfibra camel

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

Códigos
Napa preta

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
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Invacare® Douro
ção
ar a posi
Para ativ
l,
ta
to
x
de Rela
oo
necessári na
apenas é
ltro
o
p
a
d
nto
afastame
cm .
e em 10
da pared

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 viceversa. 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.

Posição sentada
Microfibra Camel

Posição de elevação
Microfibra Vermelha

Posição Relax
Napa Cinza Taupe

Posição sentada
Napa Castanha

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).

Características

Apoios laterais de
tronco/cabeça.

Cores
Microfibra Camel
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Códigos
Microfibra
vermelho rubi

Napa Cinza Taupe

Napa Castanho
Chocolate

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

Invacare® PortoNG

ção
ar a posi
Para ativ
nas é
e
p
a
l,
tota
ento
de Relax
m
a
st
o o afa
necessári da parede em
a
n
da poltro
otor)
rsão 1 m
5 cm (ve

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 PortoNG garante um conforto otimizado. Graças às suas
dimensões reduzidas e vários tipos de tecidos, inclusivamente
um acabamento debruado a branco nas versões em microfibra, a
PortoNG vai facilmente integrar-se em qualquer tipo ambientes.
Diferentes versões disponíveis
A poltrona PortoNG existe 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
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.

Posição de elevação
Napa Chocolate

Posição sentada
Microfibra Camel com
debrum branco

Posição Relax
Napa chocolate

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

Características

Tecido Microfibra com
acabamento debruado a
branco.

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

Cores
Napa Cinza Taupe

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

Bolsa lateral para
colocação de comando
ou outros objetos.

Códigos
Microfibra Camel
debruado a
branco

Napa Castanho
Chocolate

Microfibra Cinza
debruado a
branco

1608133

Porto NG 1 motor Microfibra Camel Debrum
branco

1608134

Porto NG 1 motor Napa Chocolate

1608135

Porto NG 2 motores Microfibra Cinza Debrum
branco

1608136

Porto NG 2 motores Napa Cinza Taupe
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Tabela de características
Cores

Posição
Relax

Posição de Posição de Continuidade Profundidade Altura de
elevação
descanso entre assento de assento
assento/
e apoio de
chão
pernas

Largura
de
assento

Versão elétrica 1 motor
Microfibra
Camel

u

u

Microfibra
Camel

u

u

1608091

Napa
Preta

u

u

1608094

Microfibra
Camel

u

u

u

1608095

Microfibra
Vermelho

u

u

u

Napa
Cinza
Taupe

u

u

u

1608097

Napa
castanho
chocolate

u

u

1608133

Microfibra
Camel
com
debrum
branco

u

Napa
castanho
chocolate

u

1644969

Fino

1608090
Faro

1608096

Douro

Porto NG
1608134

450 mm

470 mm

450 mm

540 mm

460 mm

530 mm

540 mm

470 mm

530 mm

540 mm

470 mm

530 mm

u

540 mm

470 mm

530 mm

u

u

540 mm

450 mm

530 mm

u

u

540 mm

450 mm

530 mm

Versão elétrica 2 motores

1608135
Porto NG
1608136

Microfibra
Cinza com
debrum
branco

u

u

u

u

540 mm

450 mm

530 mm

Napa
Cinza
Taupe

u

u

u

u

540 mm

450 mm

530 mm

540 mm

440 mm

530 mm

540 mm

470 mm

530 mm

Versão manual
1608089

Faro

Napa
preta

u

1608093

Douro

Napa
castanho
chocolate

u

u

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

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

Posição de
descanso:
Posição deitada

Reclinação
máxima
do
encosto

Altura
total

Largura
total

Profundidade Profundidade Afastamento
total
total,
da parede
poltrona
para
reclinada
reclinação
totalmente
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
780 mm

1520 mm

90 mm

670 mm

125 kg

53 kg

Assento 28kg/m3
Encosto 18kg/m3
Apoios de braços 28kg/m3

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

120°

1080
740 mm
mm

860 mm

1580 mm

100 mm

640 mm

125 kg

57 kg

Assento 28kg/m3
Encosto 28kg/m3
Apoios de braços 28kg/m3

120°

1020
790 mm
mm

910 mm

1670 mm

50 mm

600 mm

125 kg

52 kg

Assento 28kg/m3
Encosto 18kg/m3
Apoios de braços 28kg/m3

1000
730 mm
mm

Fino

120°

Faro

120°

1110
mm

Douro
Porto
NG

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
790 mm
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
770 mm
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
740 mm
mm

860 mm

1580 mm

220 mm

640 mm

125 kg

57 kg

Assento 28kg/m3
Encosto 28kg/m3
Apoios de braços 28kg/m3

Opções / Acessórios
Para modelos elétricos:
1577640
1577638

Kit Bateria + cabo
Transformador + cabo de alimentação

Para modelos com 1 motor:
SP1604803
SP1604806

te Kit de
e co m e s z a r a
Sabia qu
li
oderá uti lugar,
Bateria p
r
e
u
lq
a
em qu
e
Poltrona
sidade d
s
e
c
e
n
r
e
nte?
e
sem hav
rr
o
c
à
da
estar liga

Motor
Comando 2 botões

Para modelos com 2 motores:
SP1604804
SP1604805
SP1604807

Motor função elevação e regulação apoios de
pernas combinadas
Motor de encosto
Comando 4 botões, com cabo

Para o modelo Fino:
SP1606656

Revestimento para os apoios de braços (par)
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Cadeiras sanitárias de
Interior, de quarto

Trusted Solutions,
Passionate People®

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.

Invacare Omega Clássica H450 1471163, 1471164
480 mm

250 mm
510 mm

220 mm

460 mm
500 mm
890 mm

Cor Azul
Código 1471164
480 mm
620 mm

Ø 25 mm

•
•
•

635 mm
Cor lavanda
Código 1471163

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

Invacare Omega Eco

•
•
•
•

470 mm
430 mm

450 mm

405-585 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

580 mm
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Invacare Omega Dobrável H407 1471027, 1471010
440 mm

250 mm

460 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

440 mm

910 mm

420 mm

450 mm
Ø 22 mm
560 mm

Cor Azul
Código 1471027

580 mm

Características técnicas
H450

Omega Eco

H407

Peso (kg)

8,3

7,5

8,5

Peso Máximo utilizador (kg)

130

140

80

2

2

2

Garantia (anos)
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Invacare Cascata 1525770, H720T4C
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

Invacare Cascata H720T 1525770

270 mm

450 mm

13

270 mm

490 mm
Min. 370 mm
Max. 460 mm

15

•

Recorte do assento furado: 250 x 220 mm

•

Assento destacável sem ferramentas

•

2 rodízios com travão traseiros

•

Epoxy Cinza

12

620
mm

820 mm

11

560 mm

Invacare Cascata H720T4C

310 mm

450 mm

13

240 mm

520 mm
Min. 440 mm
Max. 530 mm

15

•

Recorte do assento furado: 270 x 200 mm

•

Assento e apoios de braços almofadados

•

4 rodízios com travão

•

Epoxy antracite

12

620
mm

Características técnicas

930 mm

11

H720T4C

585 mm

Peso (kg)
Peso Máximo utilizador (kg)
Garantia (anos)

H720T

18

17

130

135

2

2
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Colchões e sobre-colchões
preventivos de úlceras de
pressão

Trusted Solutions,
Passionate People®
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Guia de seleção Colchões preventivos Invacare
Minimizar os pontos de pressão e as forças de cisalhamento
Descrição breve do colchão

Mecanismo de deslize
Glide

Solução hibrida
estática/dinâmica

Espuma Visco
Elástica

Os recortes no colchão
em formato de gomos
reduzem a tensão da
espuma. Isto permite
que o utilizador fique
imerso, maximizando
o contacto com a área
do corpo e otimizando
a redistribuição da
pressão. A forma
única dos recortes
da espuma permite
que se movam com
o corpo, reduzindo
significativamente
os efeitos de
cisalhamento e de
fricção.

O mecanismo de
deslize único e
patenteado Glide
permite que o
colchão se adpate
simultaneamente
ao utilizador e à
estrutura da cama,
otimizando as funções
da articulação do
estrado e protegendo
significativamente o
utilizador das forças
de cisalhamento e
fricção principlamente
nas zonas mais
vulneráveis.

A bolsa de ar
com dois circuitos
alternados a
cada 10min, pode
ser facilmente
utilizada e de forma
rápida através
de uma ligação a
um compressor
de ar. Elimina
questões manuais
de manutenção
relacionadas com
transferências de
utilizadores para
outras soluções
dinâmicas
tradicionais.

A espuma visco
elástica é de
alta densidade
e sensível à
temperatura,
ambientando-se
às necessidades
do utilizador,
aumentando
ainda a área
de contacto
com o corpo
do utilizador
e facilitando a
redistribuição
da pressão.

Colchão hibrido de design único.
Colchão de espuma recortada na
parte superior (Dens. 40 kgm3),
base rígida de elevada resiliência.
Incorpora uma bolsa de ar que a
qualquer momento poderá ser ligada
a um compressor para permitir
alternância dos pontos de pressão.
Peso máximo utilizador 247 kg.

4

4

4

Colchão com camada superior de
espuma recortada (Dens. 40 kgm3),
dividida da base em U de espuma
rigida. Sistema de deslize patenteado
que protege significativamente o
utilizador dos pontos de pressão e
das forças de deslizamento/fricção.
Peso máximo utilizador : 247kg

4

4

Aplicação Clínica

Softform
Premier
Active 2 RX

Softform
Premier
MaxiGlide

Softform
Premier
Visco

Softform
Excel

Essential
Care

Essential
Visco
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Recorte da Espuma

Colchão que incorpora uma camada
de espuma superior em espuma
viscoelástica (55 kg/m3), camada de
espuma intermédia densidade média,
e base em U de espuma de elevada
resiliência. Peso máximo utilizador
247 kg.

4

Colchão de espuma superior
recortada e base rigida de elevada
resiliência. Peso máximo utilizador
140 kg

4

Colchão de espuma recortada. Peso
máximo utilizador 110/140kg

4

Colchão de espuma com camada
superior em visco-elástico +/- 50
kg/m3 e base inferior de espuma
de média densidade. Peso máximo
utilizador 110/140kg

4

Guia de seleção Colchões preventivos Invacare
Controlar infeções

Maximizar a produtividade dos prestadores de cuidados

Maximizar a independência do utilizador

Costuras soldadas de alta
frequência

Sem necessidade de
rotação

Pegas de transporte

Estrutura moldada em U

As costuras soldadas de
alta frequência reduzem
significativamente o risco
de entrada de fluido,
contribuindo para um
excelente controlo de
infeção. Os colchões com
costuras soldadas de alta
frequência também têm
um fecho coberto em
todo o comprimento para
maior redução do risco de
entrada de fluido.

O colchão não precisa
de ser virado, portanto
reduz a necessidade de
manutenção e manuseio
pelo cuidador.

As pegas (opcionais) estão
nas laterais da capa com
a intenção de facilitar o
transporte do colchão por
uma pessoa só.

Facilita as transferências
do utilizador oferecendo
uma estabilidade e
resistência lateral efetiva.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Pelo facto desta estrutura
ser fabricada a partir de
um único bloco de espuma
ao invês de secções
coladas, a resistência
e durabilidade estão
garantidas.

Espuma HR (Elevada
Resiliência) de qualidade
Utilizadores com
mobilidade reduzida
encontram nas espumas
de elevada resiliência
maior facilidade de
movimentação do que
em certas espumas visco
elásticas

4

4

4

4

4

4

Legenda de cor - Risco de desenvolver úlceras de pressão:
Baixo a Elevado risco
-10 / 15+

Elevado a Muito Elevado Risco
15+ / 20+

Muito Elevado risco
20+
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Softform®
Premier Active 2
com compressor Active 2 RX

A solução mais completa
FÁCIL DE USAR | COMPRESSOR DIGITAL | CONSTRUÇÃO MODULAR

Um colchão estático

que rapidamente se transforma
em dinâmico
Foi com o objetivo de proporcionar aos
profissionais de saúde uma superfície de apoio
terapêutico - oferecendo vários níveis de alívio de
pressão - adicionamos o Compressor
Active 2 RX ao colchão líder Softform Premier
para criar o Softform Premier Active 2.
Ao conectar o compressor ao colchão, o utilizador
mantem-se numa superfície de apoio adequada e
fica com um nível de proteção aumentado.
Ao trabalhar em conjunto com o colchão de
espuma recortada Softform Premier, as células
de ar que vão-se enchendo e esvaziando
alternadamente para garantir um alivio de
pressão maior, estimulando também a circulação
sanguínea.

Superfície estática "risco muito elevado"
A camada superior de espuma recortada ajuda à
gestão do microclima e redistribuição da pressão,
oferecendo conforto e efetiva redistribuição da
pressão para utilizadores em "muito elevado risco"
de desenvolver úlceras por pressão. A proteção
da superfície de apoio estática é facilmente
aumentada com a adição do compressor
Active2 RX que vai ajudar na prevenção e/ou
tratamento de situações de úlceras por pressão
mais severas.

Uma solução completa
centrada no utilizador
O Softform Premier Active 2 combina as qualidades
de redistribuição da pressão da espuma recortada e
das células de ar inferiores que podem ser ativadas
consoante as necessidades, para proporcionar uma
terapia ativa.
Esta construção assegura que o utilizador está
sempre suportado por uma espuma superior
envolvente, quer o compressor (a alimentar as células
de ar) esteja ligado ou desligado. A espuma superior
confortável proporciona efetiva redistribuição da
pressão e assegura um conforto permanente.
*(NICE Clinical Guideline 179, September 2014)
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Softform Premier Active 2

5
1

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS
Desde a construção modular
do colchão ao compressor...

Superfície estática
com espuma superior

Em caso de falha de energia,
o utilizador que continua com
elevado risco de desenvolver
úlceras por pressão, fica
na mesma numa superfície
preventiva.

Plug‘n’Play

2 Compressor digital
Uma interface de utilização
intuitiva torna-o fácil de
configurar e usar.
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Trusted Solutions,
Passionate People®

3

Poupança graças à
Construção modular

Todos os componentes são facilmente
substituíveis, tornando o investimento
interessante a longo prazo.

4

Reduz as forças
de cisalhamento
com o mecanismo
de deslize

A película deslizante existente na parte
inferior da camada da espuma recortada
reduz significativamente as forças de
cisalhamento habitualmente provocadas
pela articulação do estrado da cama
elétrica. A EPUAP sugere que evite a
exposição da pele tanto à pressão como
às forças de cisalhamento, pois são os
fatores que mais contribuem para o
desenvolvimento das úlceras por pressão
(EPUAP, 2014).

5

Sistema
de auto-ajuste

Não são necessários ajustes de
pressão, o compressor Active 2RX
adapta-se às necessidades do
utilizador.
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Softform Premier Active 2

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

kg

Largura

Colchão Premier
Active 2

830-900mm
(intervalos de
10mm)

Comprimento

1810-2100mm
(intervalos de
10mm)

Altura

152 mm

Peso total de
produto

Peso máx.
utilizador

14 kg

247 kg

Temperatura
máx. lavagem

80°

To be
kg

Profundidade

Compressor
Active 2 RX

Cor

105 mm

Largura

275 mm

Altura

Peso

155 mm

1.75 kg

Dados
regulamentares
Colchão fabricado de acordo com:
European Standard: BS EN 597-1 Cig
European Standard: BS EN 597-2 Match
BS7177:1996 Crib 5.

Outras info
u
u

u

Clinicamente comprovado para todas as categorias
de úlceras por pressão
Adequado para utilizadores com elevado e muito
elevado risco
Peso máximo de utilizador 247 kg

u

Vários tamanhos disponíveis

u

u

Azul
Por favor tenha em
atenção que a cor
pode variar da acima
apresentada.

Compressor:
Nível de ruído: ≤ 24 dB
Ciclos: 10 minutos (1 em 2 ciclos)
Norma de regulamentos de incêndio:
BS7177:2008

Superfície de espuma superior recortada aos cubos
Suporte ativo quando necessário

Os cuidados de enfermagem são essenciais na
prevenção de úlceras por pressão. Este colchão vai
contribuir positivamente para o resultado do plano de
prevenção das úlceras por pressão.
A educação, julgamento clínico e ações com base
no planeamento sobre a vulnerabilidade são fatores
fundamentais na prevenção de úlceras por pressão.
Pode ser usada uma escala de avaliações como
método formal de risco de desenvolvimento de
úlceras por pressão, e deve ser usada em conjunto
com uma avaliação informal (julgamento informal de
enfermagem).
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Softform Premier
MaxiGlide

Colchão preventivo de úlceras por
Trusted Solutions,
pressão indicado para utilizadores
Passionatecom
People®
muito elevado risco

O colchão Invacare Softform Maxi Glide é um colchão
para camas hospitalares com estrado elétrico que oferece
uma redução de pressão excecional e excelente conforto
ao utilizador. Quando a cama é articulada para responder
da melhor forma à ergonomia do utilizador, o mecanismo
de deslize patenteado do colchão Softform Maxi Glide
oferece proteção ao utilizador adaptando a camada superior
ao utilizador enquanto a camada inferior acompanha os
movimentos do estrado. Desta forma o utilizador não sofre
danos na pele resultantes de forças de fricção e deslizamento,
mais particularmente nas áreas mais vulneráveis de
aparecimento de úlceras.
Indicado para utilizadores com muito elevado risco de
aparecimento de úlceras de pressão ou igual a 20+ na escala
de Waterlow.

Características
Um mecanismo de deslize único
O mecanismo de deslize
patenteado Glide permite que o
colchão se adapte na perfeição ao
utilizador e ao estrado da cama,
otimizando as vantagens de uma
cama articulada elétrica.
Fecho protegido

Capa bi-elástica

As costuras do fecho
soldadas em vez de
cosidas assim como
a capa superior que
cobre o fecho a toda
a volta reduz o risco
de infiltrações de
líquidos.

Macia, maleável e de
elevada resistência.
A bi-elasticidade da
capa reduz os efeitos
de fricção.

Em adição ao
mecanismo
patenteado de deslize
Glide, a superfície
recortada aos
cubos oferece uma
excecional redução
dos pontos de
pressão e previne o
desenvolvimento de
úlceras de pressão.

Alivia de uma forma eficaz os
efeitos de fricção e pressões,
mais significativamente nos
calcanhares e no sacro, onde em
geral se desenvolvem úlceras com
mais frequência.

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

Temperatura
máxima de
lavagem

Normas standards europeias :

80°
Softform
Premier
MaxiGlide

247 kg

Espuma interior: BS 5852 Crib 5,
Capa: BS 7175 Crib 5

80°

Cor
Azul
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Softform Premier Visco

Colchão composto de uma camada
Trusted Solutions,
superior de espuma viscoelástica
para
Passionate
People®
máximo conforto

O Softform Premier Visco destaca-se pela camada superior de espuma viscoelástica de elevada
densidade e sensível à temperatura que permite uma perfeita adaptabilidade ao corpo do
utilizador. Oferece um conforto excecional e minimiza as forças de pressão.
Indicado para utilizadores com elevado risco de aparecimento de úlceras de pressão ou igual a
15+ na escala de Waterlow.
Prevenção de UP’s

Ótimo posicionamento e conforto

A camada de espuma visco-elástica
55 kg/m3, sensível à temperatura,
adapta-se rapidamente ao corpo do
utilizador, garantindo uma área de
contacto uniforme e uma redução
das pressões significativa.

A elevada qualidade da espuma
visco-elástica com um nível de
firmeza adequado e a base em U
de espuma de elevada resiliência
garante conforto e posicionamento
otimizado assim como permite a
boa mobilidade do utilizador na
posição deitada ou durante as
transferências de ou para a cama.

A capa bi elástica e permeável aos
vapores também ajuda na prevenção
de úlceras reduzindo os efeitos de
fricção e sudação.

Características

Capa bi-elástica resistente aos líquidos e
permeável aos vapores
Com costuras do fecho soldadas para impedir
as infiltrações de líquidos. A base da capa é
em PU para maior longevidade.

Construção modular
Facilmente poderão ser
substituídas partes do colchão.

Não existe
necessidade de virar
o colchão.

Dados técnicos
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Largura 1

Cumprimento 1

Altura

Peso total

Peso max
utilizador

80°

kg
Softform
Premier Visco

669 mm até
1525 mm

1410 mm até
2080 mm

152 mm

1.

Cor

TOTAL PRODUCT WEIGHT

13 kg

Temperatura
máxima de
lavagem

247.6 kg

80°

2 Medidas standards disponíveis

Colchão produzido conforme :
Normas standards europeias : BS EN 597-1 Cig
Normas standards europeias : BS EN 597-2 Match
BS7177:1996 Crib 5

Fuschia
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Softform Excel

Colchão de espuma recortada para boa
Trusted Solutions,
imersão do corpo do utilizador
Passionate People®

O colchão Invacare Softform Excel oferece um elevado nível de conforto. É indicado para
utilizadores com risco moderado de desenvolver úlceras.
A espuma recortada permite maior distribuição do peso do utilizador e uma "re"distribuição
das pressões. A espuma recortada associada à capa bi-elástica ajuda à redução das forças de
fricção.A base do colchão caracteriza-se por uma camada de espuma de elevada resistência e
durabilidade que oferece um excelente apoio.
Indicado para utentes com baixo a médio risco de aparecimento de úlceras de pressão ou igual
a 10+ na escala de Waterlow.
Prevenção de úlceras garantida

Capa impermeável em PU

Os recortes da espuma arredondados, que foram
estudados para deixar circular o ar sem interrupção
pelo colchão todo, e para que cada célula se mova
independentemente para melhor distribuição do peso do
utilizador, permitem eficazmente a prevenção das úlceras
de pressão.

A capa é impermeável aos líquídos,
permeável aos vapores e é muito maleável
por ser bi-elástica. Oferece muito conforto ao
utilizador e protege-o contra o aparecimento
de úlceras visto que as forças de deslizamento
e fricção são minimizadas.

Características

Abertura do fecho
em 3 lados
Facilita a inspeção da
espuma.

Rotação

Construção durável

O colchão pode ser
virado para maior
longevidade.

O Softform Excel é o colchão de prevenção de escaras
mais recomendado por profissionais de saúde, em toda
a Europa, para utilizadores com risco moderado de
aparecimento de úlceras.

Dados técnicos
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Temperatura
Largura 1

Comprimento 1

Altura

Peso total

Peso max
utilizador

80°

kg
Softform Excel

800, 855, 880,
900 mm
1.

1950 mm

152 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

10 kg

máxima de
lavagem

140 kg

80°

Só medidas standards disponíveis. É favor consultar

Produzido em conformidade com norma
BS7177 : Crib 5

Cor
Azul
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Colchão Essential Care
O colchão Essential Care é uma superfície
de apoio com uma boa relação preço/
qualidade desenvolvido para cuidados
domiciliários e institucionais. Minimiza
os riscos de aparecimento de úlceras
graças à espuma recortada que permite
uma boa imersão do corpo do utilizador,
oferecendo conforto e boa distribuição
dos pontos de pressão.
Indicado para utilizadores com baixo a
elevado risco de aparecimento de úlceras
por pressão ou com valor até a 15+ na
escala de Waterlow.
•
•
•
•

Espuma recortada
Capa em poliuretano multi-elástica
permeável aos vapores, resistente à
água.
Fecho com abertura em 3 lados para
facilitar a inspeção e a limpeza
Ignifuga

Dimensões

Densidades (kg/m3)

Temperatura lavagem à
máquina

Peso máx. utilizador

Códigos

195 x 88 x 15cm

140kg

1626731

32-34

80°

195 x 88 x 12cm

110kg

1626721

32-34

80°

Espuma recortada para melhorar
o conforto e ajudar na distribuição
da pressão

Colchão preventivo com superfície
Trusted Solutions,
recortada & de espuma visco
elástica
Passionate
People®

Colchão Essential Visco
O colchão Essential Visco é uma
superfície de apoio com uma boa relação
preço/qualidade desenvolvido para
cuidados domiciliários e institucionais.
Minimiza os riscos de aparecimento de
úlceras de pressão graças à espuma
viscoelástica que permite uma boa
imersão do corpo do utilizador, uma boa
distribuição dos pontos de pressão e
oferece ainda máximo conforto.
Indicado para utentes com baixo a
elevado risco de aparecimento de úlceras
por pressão ou com valor até a 15+ na
escala de Waterlow.
•
•
•
•
•

Camada superior de espuma visco
elástica com 40 mm de altura.
Base inferior de espuma de elevada
resiliência para melhor suporte da
espuma superior e do utilizador.
Capa em poliuretano multi-elástica
permeável aos vapores, resistente à
água.
Fecho com abertura em 3 lados para
facilitar a inspeção e a limpeza
Ignifuga

Peso máx. utilizador

Códigos

Densidades (kg/m3)

Temperatura lavagem à
máquina

195 x 88 x 15cm

140kg

1626726

32-34
Camada em visco 48-52

80°

195 x 88 x 12cm

110kg

1626715

32-34
Camada em visco 48-52

80°

Dimensões

Camada superior em espuma visco elástica para maior
conforto do utilizador.

351

Sobre-colchão Softform
Propad Visco

Trusted Solutions,
Passionate People®

Invacare Propad Visco

O sobre-colchão Invacare Propad
Visco é composto por uma
camada de espuma superior
viscoelástica, de alta densidade e
sensível à temperatura do corpo.
Facilita desta forma a redução das
úlceras garantindo um máximo
de conforto. A base inferior de
espuma de elevada resiliência
oferece maior estabilidade e
melhor posicionamento do
utilizador assim como amenta a
longevidade do sobre-colchão. A
capa é impermeável aos líquidos e
permeável aos vapores.
Indicado para utentes com médio
a elevado risco de aparecimento
de úlceras por pressão ou igual a
15+ na escala de Waterlow.

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

Comprimento

Altura

Peso total

Peso max
utilizador

71°

kg
Sobre Colchão
Propad Visco

800, 855,
880, 876 mm

1875 mm

85 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

7.1 kg

Temperatura
máxima de
lavagem

108 kg

71 ºC

35 mm superior
espuma Visco
elástica 55 kg/m3
50 mm inferior
espuma alta
densidade
35 kg/m3

Cor
Fuschia
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Invacare Sobre-colchão Liber & Eskal

70 mm

140 mm

1940 mm

890 mm

270 mm
150 mm

Para uma situação transitória, pode ser adaptado este sobre-colchão de pressão alterna por cima de um
colchão qualquer que não ofereça características preventivas de úlceras.
O Sobre colchão Eskal é composto de dois circuitos de ar independentes que o enchem de maneira
alternada com a ajuda de um compressor de forma a aliviar os pontos de pressão.

Invacare Liber L803 / Eskal L839
O compressor Liber acompanha o sobre colchão para assim
poder regular o fluxo de ar segundo a necessidade do utilizador.
• O movimento do colchão favorece a circulação de ar
• Compressor muito silencioso
• Fluxo do ar regulável

Disponibilizamos colchões
hospitalares inteiros ou tripartidos
(CLIN OU CLTR) ideias para utilizar em
conjunto com este conjunto de sobre
colchão Liber + compressor Eskal.

Peças
Interruptor
L803-MA04A
Botões de regulação
L803-MA05A
Botões de regulação
L803-MA01A
Fusível L803-MA02A
Bomba de ar
L803-MA03A
Placa eletrónica
L803-MA06A
Distribuidor de ar com motor L803-MA07A

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

Peso max
utilizador

Garantia

Cor

kg
L839
L803
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TOTAL PRODUCT WEIGHT

2 kg

0.4 kg

100 kg

2 anos

Bege

2 anos

Cinza

Invacare Acessórios posicionamento deitado

Apoio de perna Propad

Almofada universal Flexipad

•
•

Composto de espuma de densidade 40kg/m3
Liberta os pontos de pressão ao nível do
calcanhar aumentando a zona de apoio nos
gémeos.
Ref. : MLT/S, MLT/M,MLT/L

•
•

Apoio de calcanhares Softform duplo ou simples

Apoio de perna em cunha Softform Wedge

•

•

Compostos de espuma HR de densidade
40 kg/m3 e de gel visco fluído
• Minimiza as zonas de pressão ao nível dos
maléolos e dos calcanhares graças ao aumento
dos pontos de apoio.
• Utilizados em conjunto com o apoio de perna
em cunha Softform Wedge ou sós.
Ref. : HP50 / HP100

Disponível com ou sem fita de fixação
Composto de espuma visco elástica de 55 kg/m3
e de gel visco fluído de alta qualidade.
• Evita pressões em várias zonas sensíveis à escara
Ref. : FGP75/FGP75/S

Permite obter uma dobra dos joelhos em camas
elétricas bipartidas.
Ref. : OSW100

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

Largura

Peso total

máxima de
lavagem

Densidade
Espuma

kg
MLT/S

510 mm

260 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

0.75 kg

71 ºC

38 - 40 kg/m3

MLT/M

610 mm

280 mm

0.75 kg

71 ºC

38 - 40 kg/m3

MLT/L

660 mm

300 mm

0.8 kg

71 ºC

38 - 40 kg/m3

FGP75

330 mm

220 mm

1 kg

71 ºC

39 - 42 + 55 kg/m3

FGP75/S

330 mm

220 mm

1.02 kg

71 ºC

39 - 42 + 55 kg/m3

HP50

480 mm

320 mm

1.44 kg

Toalhetes

32 - 34 kg/m3

HP100

480 mm

620 mm

3.58 kg

Toalhetes

32 - 34 kg/m3

OSW100

865 mm

570 mm

2.5 kg

Toalhetes

32 - 34 kg/m3
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Elevadores de Transferência
e Cestas

Trusted Solutions,
Passionate People®
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Birdie EVO
®

Design otimizado para transferências
seguras
SLOW’R®

SMARTLOCK®

GANCHOS COM NOVO DESIGN

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.
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Birdie EVO

NOVO

OPÇÕES E CARACTERÍSTICAS
EXCLUSIVAS
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)

Slow’R®
Amortecedor
integrado suaviza
as descidas
e minimiza o
movimento de
balanço. (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.

Outras características
NOVAS
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.
2

3
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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.

3 inovações chave
Do braço à barra de fixação da cesta
Slow’R® PATENTEADO
Reduz o movimento de balanço
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)

PATENTEADO
SMARTLOCK®
Fixação da barra da cesta simples e
segura

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)

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.
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Birdie EVO

Apresentamos a
família Birdie EVO
A gama de elevadores desenvolvida sempre a pensar nos
utilizadores e nos cuidadores.

Birdie EVO

Birdie EVO COMPACT

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.

Reg. em altura

415 - 1660 mm

530 - 1590 mm

415 - 1660 mm

Peso max. utilizador

180 kg

150 kg

180 kg

Raio de viragem

1400 mm

1070 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.
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Birdie EVO Versão premium

Dados técnicos
Para mais informações sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o nosso
website em www.invacare.pt

kg

Comprimento
da base

Largura da
base

Birdie EVO

1220 mm

640 mm

Birdie

EVO COMPACT

1080 mm

Birdie

EVO PREMIUM

1235 mm

Largura interior
(pernas abertas)

Regulação
em altura

Peso total
40 kg

Peso máximo
de utilizador
180 kg

1020 mm

415 - 1660 mm

520 mm

815 mm

530 - 1590 mm

31 kg

150 kg

640 mm

1020 mm

415 - 1660 mm

41 kg

180 kg

To be

Altura da
base

Distância do
chão

Altura quando
encartado

Raio de
viragem

*Capacidade
da bateria

Birdie EVO

115 mm

35 mm

455 mm

1400 mm

40 ciclos

Birdie EVO COMPACT

115 mm

35 mm

455 mm

1070 mm

40 ciclos

Birdie

115 mm

35 mm

470 mm

1400 mm

40 ciclos

EVO PREMIUM

Todas as medidas são tiradas com rodízios de 100 mm e barra de suporte de 2 pontos.

Informação regulamentar

Cinza antracite:
base (pernas) e
pega

RAL: 7035

RAL: 7016

Y

TI F I E

10535:2006

RO
DUC

P

C

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

ER

T

13485:2016

OM
PAN

C

TI F I E

D

ER

D

C

Cor do chassis

*Com a bateria entre os 100% e 50%

Atenção: as cores podem variar ligeiramente
das cores acima apresentadas
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Jasmine

Flexibilidade e comodidade - uma
Trusted Solutions,
solução ideal para instituições
Passionate People®

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.

Características e opções

Haste 4 pontos

Balança

Jumbo Care

para maior espaço e
conforto.

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

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

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

Largura
total pernas
fechadas

Largura
interior pernas
abertas

Regulação em
altura

Altura da base

Diâmetro de
giro

Peso max
utilizador

Peso total

kg
Invacare Jasmine

1340 mm

690 mm

1050 mm

540 - 1920 mm

120 mm

1530 mm

200 kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

43 kg

Número de
ciclos

Invacare Jasmine

40 ciclos

Cores
Branco creme

Azul
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Reliant 350

Transferências mais dinâmicas

Trusted Solutions,
Passionate People®

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.
Fácil de utilizar

Segurança e fiabilidade

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.

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.

Opções de Cestas e Características

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.

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

Altura mínima

Cumprimento
total da base

Largura entre
rodas (pernas
abertas)

Largura entre
rodas (pernas
fechadas)

Altura da base

Número de
ciclos

Peso total

kg
Invacare
Reliant 350

1670 mm

1020 mm

900 mm

940 mm

660 mm

110 mm

100 - 200
ciclos

TOTAL PRODUCT WEIGHT

49 kg

Peso max
utilizador

Cor
Beige
Invacare
Reliant 350

158 kg

Garantia
Motor Linak:
Chassis:
Bateria:

2 anos
2 anos
1 ano

367

Cestas de Transferência

Melhor posicionamento e facilidade
Trusted Solutions,
de colocação
Passionate People®

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 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.
A

B

C

D

S

Tamanhos

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

S

1478411

1485882

Conforto
1485363

M

1478412

1485883

1485364

L

1478413

1485884

1485365

XL

1478414

1485885

1485366

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.
Tamanhos
XS
S
M
L
XL

Tamanhos
XS
S
M
L
XL

A
1040
1080
1420
1550
1680

Rede
1485950
1485951
1485952
1485953
1485954

B
740
840
1000
1100
1150

C
610
730
830
920
920

Códigos/Tipo de tecido
Espesso
1483776
1483777
1483778
1483779
1485949

D
340
380
400
510
550

Conforto
1485955
1485956
1485957
1485958
1485959
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Cesta Invacare Standard com apoio de cabeça
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.
Tamanhos
S

A

B

C

D

1380

840

880

340

M

1510

950

930

450

L

1580

1100

970

560

XL

1590

1190

970

630

Códigos/Tipo de tecido
Tamanhos

Rede

Espesso

Conforto

S

1517761

1485960

1517894

M

1517762

1485961

1518021

L

1517892

1485962

1518022

XL

1485963

Cesta Invacare Hamac Conforto e Cesta Invacare Hamac Conforto com rasgo
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.
Tamanhos

A

B

C

D

1040

970

510

960

S

1150

1050

550

1020

M

1395

1170

610

1160

L

1445

1290

675

1280

XL

1460

1330

745

1470

XS

Códigos/Tipo de tecido
Hamac Conforto
Tamanhos
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Hamac Conforto com
rasgo

Rede

Conforto

Rede

XS

1485967

1485948

1451096

Espesso
1451091

S

1485968

1485554

1451097

1451092

M

1485969

1485777

1451098

1451093

L

1485970

1485778

1451099

1451094

XL

1485947

1451090

1451100

1451095

Cesta Invacare Hamac Conforto de fácil colocação
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.
Tamanhos
XS

A

B

C

D

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

Conforto

XS

1451101

1451106

S

1451102

1451107

M

1451103

1451108

L

1451104

1451109

XL

1451105

1451110

Cesta Invacare Toilette
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.
Tamanhos
S

A

B

C

D

870

710

200

430

M

950

800

230

490

L

1020

900

230

600

XL

1100

1080

270

760

Tamanhos
S

A

B

C

D

E

870

710

200

400

430

M

950

800

230

470

490

L

1020

900

230

470

600

Códigos/Tipo de tecido
Espesso

Espesso

Sem apoio de cabeça

Com apoio de cabeça

S

1478440

1478444

M

1478441

1478445

L

1478442

1478446

XL

1478443

Tamanhos
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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

•
•
•
•
•
•

Tamanhos
S

A

B

C

260

840

950

M

330

895

1170

L

360

950

1270

XL

360

1020

1810

Códigos/Tipo de tecido
Tamanhos

Espesso

S

1484685

M

1484686

L

1484687

XL

1484688

Tamanhos

A

B

C

S

860

840

240

M

1020

895

260

L

1180

950

330

XL

1230

1020

350

Códigos/Tipo de tecido
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Tamanhos

Espesso

S

1484689

M

1484690

L

1484691

XL

1485117

Tecidos disponíveis
Modelos de Cestas

Rede

Espesso

Tamanhos disponíveis

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

Tipo de tecidos

Espesso

Rede

Conforto

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

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

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

Amostras de tecido disponíveis.é favor solicitá-las junto do nosso serviço de clientes.

Escolha do tamanho
Peso do paciente (kg)

XS

S

M

L

XL

25 - 30 kg

25 - 50 kg

40 - 90 kg

80 - 130 kg

120 - 250 kg

250
150
100
75
50
25

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

Temperatura
máxima de
lavagem

Não usar lixívia

Não secar à
máquina

Garantia

95°
Sangles

200 kg1

95°

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
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Zona Centro Sul/Lisboa/Grande Lisboa/Sul :
Comercial :
Luis Monge
Assistente :
Susana Costa

Fax :

E-mail :

225 105 739

jccalvar@invacare.com

225 105 739

iqueiroz@invacare.com

961 328 088

225 105 739

lmonge@invacare.com

225 193 374

225 105 739

scmcosta@invacare.com

Zona Lisboa e Ilhas:
Comercial :
Eduardo Brandão
Assistente :
Susana Costa

965 029 443

225 105 739

ebrandao@invacare.com

225 193 374

225 105 739

scmcosta@invacare.com

Responsável Serviço Clientes :
Ana Leite

225 193 375

225 105 739

aleite@invacare.com

Telefone :

Fax :

E-mail :

967 003 946

225 105 739

nmachado@invacare.com

962 027 135

225 105 739

gneves@invacare.com

22 5193360

22 5105739

acarvalh@invacare.com

961 328 057

225 105 739

info@joaocorreia.com

Telefone :

Fax :

E-mail :

225 193 376

225 105 020

mpfreita@invacare.com

225 193 376

225 105 020

pbfonsec@invacare.com

DEPARTAMENTO COMERCIAL - MARKETING
Gestor de Produto - Posicionamento/Mobilidade :
Nuno Machado
Gestão de Produto - Posicionamento deitado/
Atividades da vida diária/Oxigenoterapia :
Graça Neves
Assistente de Marketing :
Ana Isabel Carvalho
Prospector e Técnico Especialista Cadeiras de
Desporto (Top End) :
João Correia
SERVIÇO PÓS VENDA
Responsável Ass. Técnica :
Marcio Freitas
Assistente Serviço Pós Venda:
Beatriz Fonseca

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
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DEPARTAMENTO COMERCIAL - VENDAS E SERVIÇO A CLIENTES
Telefone :
Zona Norte/Centro Norte:
Comercial :
José Carlos Calvar
966 088 341
Assistente :
Isabel Queiroz
225 193 372

