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dispositivo de proteção

características

A coleção Ribcap foi pensada para proteger a 
cabeça de possíveis quedas ou de outro tipo de 
ferimentos. Todos os produtos foram testados, 
certificados e recomendados por várias 
associações de neurologia, destacando-se, por 
isso, como uma solução única no mercado. 
É ideal para: crianças ativas, adultos e seniores 
com as seguintes patologias:
• Autismo;
• Diabetes;
• Epilepsia;
• Mobilidade reduzida;
• Oncologia;
• Paralisia cerebral;
• Parkinson;
• Transtorno de défice de atenção e 

hiperatividade (TDAH);

• Vítimas de traumatismo crânio-encefálico 
(TCE).

Os artigos da Ribcap possuem as seguintes 
características:

• Estão disponíveis em várias cores, tamanhos 
e acabamentos (bonés, gorros, etc.);

• São laváveis à mão;
• Estão equipados com umas tiras de 

segurança, facilmente amovíveis;
• Contêm espuma anti-impacto – um 

material altamente suave e amortecedor de 
choques;

• Primam pelo design discreto e flexível;
• Contêm tecido coolmax – que se destaca 

por ser respirável e de rápida absorção, 
garantindo o conforto do utilizador, em 
todo o tipo de ambientes e atividades.

O chapéu de proteção com sentido estético, para manter um estilo de vida ativo.
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dispositivo de proteção
Modelos e tamanhos

criança

Adulto

Bieber Capacete extra protetor Lenny
Cores disponíveis:

Baseball Helmet Hat Fox Lenny

Cores disponíveis:

Hardy Iggy

Cores disponíveis: Cores disponíveis:

Cores disponíveis: Cores disponíveis:

Billie

Cores disponíveis:Cores disponíveis:

Cores disponíveis:
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Adutor de joelhoAlmofada em formato
de ferradura

Almofada lateral

Apoios de braço Apoios de cotovelo

Apoios de pé em caixa

Cobertura tubular para 
apoios de braço 

Cobertura para 
manípulos

Apoios de cotovelo fixos 

Apoios de cotovelo 
protetores

Apoios de cotovelo 
protetores

Plataforma para patins

Proteção para cinto de 
segurança

Poteção de encosto

Protetores de joelho

Protetores de perna

Punhos protetores

Suportes para perna

Tubos protetores 
de joelho

Almofada oval

gel ovations
Os produtos Gel Ovations são desenvolvidos especificamente para:
• Melhorar o conforto;
• Aliviar a pressão;
• Reduzir as sensações de desgaste e inflamação.
Os artigos Gel Ovations podem ser aplicados em qualquer equipamento de apoio, graças ao gel 
tridimensional. Este material foi engenhosamente desenvolvido para ajudar a reduzir a sensação 
de desconforto do utilizador e proteger a integridade da pele nas zonas de pressão.

 Desporto e lazer


