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Banho e Higiene

splashy

Descrição
A Splashy é uma cadeira de banho portátil para crianças com necessidades especiais. A sua
principal função passa por facilitar a tarefa da higienização, tornando-a, ao mesmo tempo, mais
divertida.
É um equipamento leve e compacto, desenvolvido para ser posicionado no fundo da banheira,
possibilitando banhos de imersão, com mais espaço para eventuais brincadeiras e com um
consumo muito menor de água.

Características
•
•
•
•
•
•

Não precisa de estar permanentemente instalada na banheira, podendo ser armazenada;
Possui um cinto de segurança ajustável de cinco pontos, que pode, quando necessário, ser
alterado para três pontos;
Contém laterais de espuma que podem ser usadas como apoio lateral para a cabeça;
Tem guias de anca;
A superfície é de secagem rápida;
Está disponível em dois tamanhos: Splashy e Splashy Big.

Banho e Higiene

145

splashy big

Características
A Splahy Big possui todos os recursos e benefícios da Splashy, diferenciando-se apenas no
intervalo da faixa etária. Este equipamento destina-se a utilizadores mais robustos, dos oito
aos 16 anos.

combinações de cores disponíveis

Splashy
Rosa e Amarelo

Splashy
Azul e Rosa

especificações técnicas
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Splashy
Verde e Azul

Splashy Big
Azul e Vermelho

Splashy Big
Azul e Verde

Splashy

Splashy Big

Idade

1 ano aos 8 anos

8 anos aos 16 anos

Peso máximo do utilizador

30 kg

55 kg

Banho e Higiene

flamingo

cadeira flamingo

Características
A Flamingo é uma cadeira sanitária e de banho, ajustável em altura. Pode ser colocada sobre
a sanita ou fazer uso do recipiente sanitário (um dos acessórios), sem precisar de transferir o
utilizador de local.
Pontos-chave:
• Permite a basculação do assento e a reclinação do encosto, para fornecer conforto e
posicionar corretamente;
• Os acessórios são facilmente intercambiáveis;
• Ajusta-se à altura do prestador de cuidados;
• Assegura um apoio e posicionamento corretos, devido aos pés ajustáveis.

especificações técnicas

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Tamanho 4

Largura do assento

24 cm

28 cm

32 cm

34 cm

Profundidade do assento

25 cm

29 cm

35 cm

40 cm

Peso máximo do utilizador

35 kg

50 kg

60 kg

70 kg

Peso total: assento + base

13 kg

16 kg

18 kg

19,5 kg

Cores disponíveis
Banho e Higiene
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flamingo high-low

cadeira flamingo
high-low

Características
A Flamingo High-low é uma cadeira moderna, de altura ajustável. Esta característica permite
que os cuidadores realizem todo o género de tarefas de higiene, numa posição corporal
adequada e otimizada.
Pontos-chave:
• Adapta-se às condições do ambiente envolvente, facilitando a transferência de/para a cadeira;
• Oferece funções de basculação do assento e reclinação do encosto simples;
• Os manípulos das funções (basculação e elevação) estão equipados com um sistema de
segurança, para uma proteção adicional.

especificações técnicas

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Tamanho 4

Largura do assento

24 cm

28 cm

32 cm

34 cm

Profundidade do assento

25 cm

29 cm

35 cm

40 cm

Peso máximo do utilizador

35 kg

50 kg

60 kg

70 kg

Peso total: assento + base

16,5 kg

17,5 kg

20,5 kg

21,5 kg

Cores disponíveis
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flamingo/Flamingo high-low
Acessórios

Apoio de cabeça

Apoios de braço

Apoios laterais de tronco

Cinto pélvico de neoprene

Colete

Cunhas laterais almofadadas

Revestimento com laterais largas

Extensão de encosto

Tampa para almofada

Sistema anti-salpicos baixo

Sistema anti-salpicos alto

Hardware para montagem sanitária

Recipiente sanitário

Pote sanitário

Kit de reforço traseiro

Base potty frame

Faixa para gémeos

Tabuleiro

Punhos de empurrar

Ventosas

Rodas (100 mm)
Banho e Higiene
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heron

cadeira Heron

Características
A Heron é uma cadeira sanitária e de banho, que contém múltiplas funcionalidades. Os rodízios
de 125 mm, com bloqueadores, melhoram o seu manuseamento e facilitam a sua deslocação.
Além do modelo standard, está disponível em versão elétrica.
Pontos-chave:
• Devido à diversa gama de acessórios, a Heron pode ser adaptada consoante as necessidades
do utilizador e cuidador;
• O sistema hidráulico permite um ajuste que vai dos 51 cm aos 78 cm em altura.

especificações técnicas
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Hidráulica

Elétrica

Largura do assento

55 cm

55 cm

Profundidade do assento

45 cm

45 cm

Altura dianteira do assento

51 a 78 cm

56 a 78 cm

Ângulo do encosto

90º a 120º

90º a 120º

Ângulo plano do encosto

-5º a 25º

-5º a 25º

Largura

67 cm

67 cm

Comprimento

71 cm

71 cm

Peso máximo do utilizador

100 kg

130 kg

Peso total

28 kg

31 kg

Banho e Higiene

heron

Acessórios

Apoio de cabeça

Apoios de braço

Apoios laterais swing-away

Apoios de ombro almofadados

Guias de anca

Colete

Punhos de empurrar

Faixa para gémeos

Apoios de calcanhar

Recipiente sanitário

Sistema anti-salpicos baixo

Sistema anti-salpicos alto

Acolchoado para apoios de pé

Tabuleiro

Kit versão elétrica

Banho e Higiene
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Manatee
Características
A cadeira de banho Manatee possui
um revestimento em rede suave e
uma base em alumínio. Aliando estas
particularidades à possibilidade de
ajustar a profundidade do assento,
de forma a abraçar o crescimento do
utilizador, obtemos o guia completo
para o cuidado diário.
Pontos-chave:
• Durante o banho, com a ajuda das
almofadas de apoio do tronco e da
cabeça, proporciona segurança e
conforto;
• Permite o ajuste do encosto e
amparo da parte inferior das
pernas, através da faixa ou botão
incorporados.

especificações técnicas da base

especificações técnicas
do assento

Base de
banho

Largura

59 cm

43,5 cm

Comprimento

98 cm

99 cm a 110 cm

Altura

76 cm a 90 cm

27 cm

Peso máximo
do utilizador

75 kg

75 kg

Peso total

8 kg

2 kg

Tamanho 0

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Largura do assento

33 cm

33 cm

33 cm

40 cm

Profundidade do assento

22 cm a 25 cm

30 cm a 37 cm

39 cm a 46 cm

40 cm a 47 cm

Altura do encosto

43 cm

43 cm

58 cm

64 cm

Largura

42 cm

42 cm

42 cm

49 cm

Comprimento

103 cm a 110 cm

110 cm a 117 cm

136 cm a 143 cm

140 cm a 151 cm

Peso máximo do utilizador

50 kg

50 kg

60 kg

75 kg

Peso total

5,5 kg

5,5 kg

6 kg

7 kg

Cores disponíveis
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Base de
duche

Banho e Higiene

manatee
Acessórios

Almofadas para apoio
de cabeça lateral

Cinto de tronco

Cinto de segurança

Bloco abdutor

Faixa para pernas

Base standard

Base com altura ajustável

Rede para objetos

Banho e Higiene
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gottago

cadeira Gottago

Características

acessórios

A GottaGo é uma cadeira sanitária extremamente
intuitiva, revelando-se uma solução prática,
leve e portátil, para crianças dos dois aos nove
anos. Além disso, combina perfeitamente com
os planos no exterior, uma vez que se adapta a
qualquer ambiente fora da residência.
Pontos-chave:
• A profundidade do assento é ajustável,
permitindo
o
acompanhamento
do
crescimento do utilizador;
• É fácil de configurar, montar, guardar e
transportar;
• Os materiais ajustam-se à temperatura
corporal, tornando a experiência de utilização
confortável.

especificações técnicas
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Alça de assento

Recipiente sanitário

Faixa de segurança
para pés

Saco para transporte

Tamanho 1

Tamanho 2

Idade

2 aos 5 anos

4 aos 9 anos

Profundidade mínima do assento

22 cm

29 cm

Peso máximo do utilizador

30 kg

30 kg

Peso total

5,8 kg

6,1 kg

Banho e Higiene

otter

Características

acessórios

O sistema de banho Otter foi criado para
dar suporte postural, no banho ou no
chuveiro.
Pontos-chave:
• Sistema de banho com assento e encosto
ajustáveis em ângulo;
• Possui suportes laterais, para facilitar
o posicionamento do utilizador em
segurança;
• A superfície é fácil de limpar;
• O tecido do assento pode ser retirado;
• Todos os ajustes podem ser realizados
com o utilizador sentado na cadeira;
• É compatível com base de banheira ou
base com rodas;
• É dobrável, para facilitar o seu
armazenamento;
• Encontra-se disponível em três tamanhos:
pequeno, médio e grande.

Base rodada

Base de banheira

Banho e Higiene
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cadeiras de rodas
dinâmicas
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Cadeiras de Rodas Dinâmicas

x:panda

assento x:panda

características
O modelo x:Panda é um assento multiajustável. Possui um encosto dinâmico que facilita
a extensão e a reclinação do mesmo, com uma suave e relativa resistência, possibilitando a
recuperação da posição desejada de forma natural.
Está disponível em quatro tamanhos e encontra-se preparado para configurar soluções de
sentar complexas e individuais.
Pontos-chave:
• Possui encosto dinâmico e singular que absorve a energia de extensão;
• O crescimento do encosto em largura, profundidade e altura – prolonga a durabilidade do assento;
• Oferece o potencial máximo de crescimento acoplado com o posicionamento individual da perna;
• Pode ser utilizado em qualquer chassi disponível no mercado;
• O ponto de rotação (reclinação do encosto) situa-se junto à linha das ancas, promovendo,
deste modo, a posição corporal correta e minimizando o efeito tesoura.

especificações técnicas
Largura do assento

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Tamanho 4

16 cm, 20 cm e 24 cm 20 cm, 24 cm e 28 cm 26 cm, 31 cm e 36 cm 34 cm, 40 cm e 46 cm

Profundidade do assento

16 cm a 26 cm

22 cm a 33 cm

26 cm a 39 cm

38 cm a 53 cm

Peso máximo do utilizador

30 kg

30 kg

60 kg

80 kg

Peso total

6,5 kg

8,5 kg

11 kg

13 kg

Cores disponíveis

Cadeiras de Rodas Dinâmicas
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x:panda

Acessórios
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Apoio de cabeça

Apoios laterais fixos

Apoios laterais de tronco
swing-away

Kit de ajuste para
apoios de braço

Colete

Estabilizadores de ombro

Estabilizadores de cotovelo

Bloco abdutor

Bloco abdutor de joelhos

Guias de anca

Capota para o sol

Tabuleiro

Almofadado para tabuleiro

Barra frontal para tabuleiro

Barra de atividades

Cadeiras de Rodas Dinâmicas

Bases Compatíveis com o x:Panda
High-low:xo frame

Versão exterior

Versão interior

características
A High-low:xo Frame é uma base para cadeira de rodas, utilizada em unidades de assento
personalizáveis (no assento x:Panda ou no carrinho de transporte Stingray, por exemplo). Por
ser ajustável em altura, permite que o utilizador seja posicionado de forma precisa e rápida,
adaptando-se, perfeitamente, a qualquer ambiente ou atividade.
Pontos-chave:
• Permite a basculação do assento desde os -10º aos 30º;
• Encontra-se disponível em duas versões: na versão elétrica ou manual, para interior e para
exterior, em três tamanhos distintos.

especificações técnicas

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Largura

66 cm

70 cm

62 cm

Comprimento

107 cm

117 cm

83 cm

Altura dianteira do assento

30 cm a 72 cm

34,5 cm a 72 cm

30 cm a 60 cm

Basculação do assento

-10 º a 30º

-10 º a 30º

-10 º a 30º

Altura

104,5 cm

104,5 cm

113 cm a 117 cm

Peso máximo do utilizador

70 kg

75 kg

aprox. 100 kg

Peso total

aprox. 18 kg

aprox. 21 kg

aprox. 19 kg

Cadeiras de Rodas Dinâmicas
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Bases Compatíveis com o x:Panda
Strong base

características
É uma base simples, estável e forte para unidades de assento grandes - como a Panda Futura e a
x:Panda 4. Estas podem ser montadas diretamente na Strong Base ou através de um adaptador,
para facilitar a troca para outros suportes.
Pontos-chave:
• Permite ajustar a altura;
• É fácil de movimentar;
• Se for utilizada na unidade x:Panda, devido à superfície do assento, é possível a transferência
da posição de pé para a sentada;
• Está equipada, em todas as rodas, com estabilizadores direcionais e travões.

especificações técnicas
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Tamanho 1

Tamanho 2

Largura

60 cm

60 cm

Comprimento

70 cm

70 cm

Altura dianteira do assento

42 cm a 67 cm

42 cm a 63 cm

Ângulo de superfície do assento

-10º a 25º

-10º a 25º

Altura

30 cm a 55 cm

30 cm a 51 cm

Peso máximo do utilizador

120 kg

120 kg

Peso total

14 kg

15,5 kg

Cadeiras de Rodas Dinâmicas

seating dynamics
01

02

Apoio de Cabeça Dinâmico

Encosto Dinâmico

03

Patins Dinâmicos

visão pormenorizada

1 - Apoio de Cabeça Dinâmico

2 - Encosto Dinâmico

3 - Patins Dinâmicos

Cadeiras de Rodas Dinâmicas
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seating dynamics

Flip Dinâmica

Focus Dinâmica

Apoio de cabeça dinâmico:

Fornece um movimento eficiente e suave, sendo capaz de acomodar a hiperextensão da cabeça,
enquanto difunde e absorve a força para proteger o utilizador. Devido à crescente dificuldade em
permanecer numa posição neutra, este apoio é altamente ajustável, atendendo às necessidades
individuais de movimento, sem deslizar.
Pode ser usado individualmente ou em combinação com o Encosto Dinâmico e/ou com os
Patins Dinâmicos.

Encosto dinâmico:

Vem instalado nos tubos do encosto, conseguindo, deste modo, acompanhar o movimento do
encosto em extensão e absorver a força resultante, enquanto auxilia o utilizador a voltar à posição
inicial. Por possuir um sistema de amortecimento por sinoblocos, consegue absorver, eficazmente,
os movimentos espásticos. Além disso, possui um sistema de bloqueio regulável, o que ajuda a travar
os padrões involuntários de extensão. Esta supervisão consegue evitar lesões, proteger os sistemas
de posicionamento e o chassi do equipamento.
Pode ser usado individualmente ou em combinação com o Apoio de Cabeça Dinâmico e/ou
com os Patins Dinâmicos.

Patins dinâmicos:

Potenciam a amplitude dos movimentos, absorvendo a energia transmitida pelo utilizador,
enquanto o protegem de eventuais lesões. A par disso, possibilitam três movimentos distintos:
flexão, extensão e movimento telescópico para absorção de energia.
Os patins das cadeiras de rodas tradicionais proporcionam apenas um suporte para pés sendo
que, quando são submetidos a forças mais significativas, podem ficar danificados. Na tentativa
de evitar que isso aconteça, os Patins Dinâmicos, ao responderem de forma ativa ao movimento,
conseguem dissipar a força da ação, protegendo o utilizador e o sistema de assento contra
possíveis danos.
Podem ser usados individualmente ou em combinação com o Apoio de Cabeça Dinâmico e/ou
com o Encosto Dinâmico.
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Aktivline

Aktivline Basic

características
A gama de cadeiras Aktivline é pioneira nos sistemas de posicionamento dinâmicos. Foi criada
para acompanhar os movimentos involuntários dos utilizadores, permitindo, em simultâneo,
que estes se sentem de forma correta e anatómica.
Pontos-chave Aktivline Basic:
• Foi desenvolvida para acompanhar os movimentos involuntários dos utilizadores;
• Encontra-se disponível em três tamanhos pediátricos;
• O chassi é em alumínio de alta qualidade, característica que lhe confere uma robustez extrema;
• A unidade de assento é extraível e o chassi é dobrável para transporte.

especificações técnicas
Aktivline Basic

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Largura do assento

18 cm a 24 cm

24 cm a 30 cm

30 cm a 36 cm

Profundidade do assento

20 cm a 25 cm

27 cm a 32 cm

34 cm a 39 cm

Altura do encosto

33 cm a 38 cm

38 cm a 43 cm

43 cm a 48 cm

Peso máximo do utilizador

60 kg

60 kg

60 kg

Cadeiras de Rodas Dinâmicas
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Aktivline

Aktivline Standard

Aktivline Carbon

características
Pontos-chave Aktivline Standard e Aktivline Carbon:
• Destacam-se pelo sistema de posicionamento dinâmico;
• Acompanham os movimentos involuntários dos utilizadores com espasticidade significativa,
minimizando padrões de extensão muito elevados;
• Estão disponíveis em seis tamanhos diferentes até à idade adulta;
• Ambas as estruturas são compatíveis com uma grande variedade de adaptações.

especificações técnicas
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Aktivline Standard e Carbon

Tam. 1

Tam. 2

Tam. 3

Tam. 4

Tam. 5

Tam. 6

Largura do assento

20 cm
a 25 cm

25 cm
a 30 cm

35 cm
a 40 cm

35 cm
a 40 cm

40 cm
a 45 cm

45 cm
a 50 cm

Profundidade do assento

25 cm
a 30 cm

30 cm
a 35 cm

35 cm
a 40 cm

40 cm
a 45 cm

45 cm
a 50 cm

50 cm
a 55 cm

Altura do encosto

40 cm

45 cm

50 cm

55 cm

60 cm

65 cm

Peso máximo do utilizador

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

Cadeiras de Rodas Dinâmicas

skippy

características
Pequena, leve e robusta!
A Skippy é compacta e leve, inovando, assim, os padrões de utilização. Trata-se de um
sistema de assento ajustável e dinâmico, com um chassi de interior que possui as seguintes
configurações:
•
•
•
•
•
•
•
•

A unidade de assento pode ser ajustada, mesmo quando o utilizador estiver sentado sobre
a mesma;
Possui um mecanismo que permite ajustar a inclinação;
A altura do assento é ajustável;
Os rodízios de 75mm estão munidos com um dispositivo de bloqueio direcional;
Encontra-se disponível em dois tamanhos, com ou sem apoio para os pés;
Possui barra de empurrar ajustável;
Pode ser conjugada com uma vasta gama de acessórios;
Medidas máximas: 52 cm de largura; 52 cm de comprimento.

Cadeiras de Rodas Dinâmicas
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