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Focus cr

Características

especificações técnicas

Evolucionária e revolucionária!
A Focus CR é uma cadeira de posicionamento que
se diferencia por múltiplas razões. Isto deve-se ao
facto de ter sido alvo de um trabalho massivo, com
muito entusiasmo à mistura. Este equipamento
incorpora um sistema rotacional complexo, que
utiliza duas guias de controlo, com dois centros de
rotação diferentes, para minimizar os problemas
resultantes do desalinhamento inevitável, entre o
centro de gravidade do sistema e o ponto de rotação.
Distingue-se pelo sistema de basculação do assento,
com um dos melhores desempenhos do mercado, e
pela robustez insuperável.
Agora, este modelo encontra-se disponível numa
nova versão: a HEAVY DUTY (HD), indicada para
os casos que exijam uma estrutura reforçada e um
aumento da capacidade de carga, ou para utilizadores
que exerçam muita força na cadeira.

Focus CR

Largura do assento

36 cm a 61 cm

Profundidade do assento

36 cm a 56 cm

Altura do assento

34 cm a 52 cm

Basculação do assento

-5º a 50º

Peso máximo do utilizador

136 kg

Peso máximo do
utilizador versão HD

180 kg

Peso de transporte*

14,97 kg

Homologação
de transporte

Sim

*Peso calculado com um chassi de 41 cm x 41 cm, com manípulos
traseiros. As rodas traseiras e os apoios de pé foram removidos.

Saiba que...
A Focus CR tem cinco anos de garantia sobre o chassi,
os apoios de perna, o sistema de basculação do assento
(incluindo rolamentos) e os eixos de desbloqueio rápido,
contra defeitos de materiais e de fabrico.

Especificações

Facilidade de ajustes

Sistema anti-volteio

Basculação rotacional única
Posicionamento
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Flip

Características
Parece uma cadeira de transporte, mas funciona
como uma cadeira de rodas avançada — atrevemo-nos
a afirmar que é a melhor do seu segmento!
A Flip é fabricada com materiais duradouros, possuindo
uma estrutura rígida, o que lhe confere robustez. Esta
cadeira de posicionamento progressista, principalmente
nos domínios da basculação, encarta através do seu eixo
traseiro, facilitando o seu transporte em bagageiras com
menor capacidade de carga, uma vez que ocupa pouco
espaço.
Com o intuito de suprir as mais variadas necessidades
do utilizador, a Flip possibilita várias opções de ajustes
e configurações. Além disso, pode conjugar duas cores
diferentes no chassi, de forma a otimizar a sua estética.
Encontra-se disponível num variado leque de cores, em
acabamento mate ou brilhante.

basculação do assento
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especificações técnicas

Flip

Largura do assento

25 cm a 46 cm

Profundidade do assento

30 cm a 51 cm

Altura do assento

34 cm a 51 cm

Basculação do assento

-10º a 45º

Peso máximo do utilizador

75 kg

Peso de transporte*

9,53 kg

Homologação
de transporte

Sim

*Peso calculado com um chassi de 36 cm x 36 cm, com travões
para acompanhante. Os apoios de braço, as rodas traseiras e os
apoios de pé foram removidos.

Saiba que...
A Flip tem cinco anos de garantia sobre o chassi e
os eixos de desbloqueio rápido, contra defeitos de
materiais e de fabrico.

flip

Muito resistente e fácil de encartar

Rodas anti-volteio rebatíveis

Travão de tambor

Travão de pé

Travões para acompanhante

Estrutura fechada
Posicionamento
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arc

Características
A Arc é uma cadeira de rodas inovadora que possui
uma base rígida, ajustável em largura e profundidade,
e um sistema de encarte por cruzeta. É intuitiva e
extremamente compacta, destacando-se como a
solução ideal para uma família em movimento. Foi
minuciosamente desenhada com materiais leves e
resistentes, de forma a tornar-se num equipamento
que resistisse à utilização e à passagem do tempo.
A basculação do assento (de 0º a 45º) possui uma
compensação do centro de gravidade, sendo
realizado por um sistema duplo de hidráulicos e
calha deslizante, num formato em arco. Deste modo,
o reposicionamento do utilizador é realizado de
maneira mais rápida, intuitiva e sem esforço.
É totalmente personalizável, estando disponível
numa variada combinação de cores.

especificações técnicas

Arc

Largura do assento

25 cm a 46 cm

Profundidade do assento

30 cm a 51 cm

Altura do assento

37 cm a 48 cm

Basculação do assento

0º a 45º

Peso máximo do utilizador

75 kg

Peso de transporte*

9,3 kg

Homologação de transporte

Sim

*Peso calculado com um chassi de 36 cm x 36 cm, com travões
para acompanhante. Os apoios de braço, as rodas traseiras e os
apoios de pé foram removidos.

Saiba que...
A Arc tem cinco anos de garantia sobre o chassi e
os eixos de desbloqueio rápido, contra defeitos de
materiais e de fabrico.

Basculação do assento

Sistema de basculação em arco

Travão de tambor

Travão para acompanhante

Barra de reforço dobrável

Estrutura traseira dobrável
e reclinável

Capota para o sol

Estrutura fechada
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Liberty ft

Características
Liberty FT é independência!
A cadeira de rodas portátil que promove a propulsão independente e oferece os benefícios da
basculação.
A Liberty FT foi projetada para permitir uma mobilidade independente, especialmente
aquela que é concedida através da propulsão. Graças às suas configurações especiais, a altura
dianteira do assento mantém-se inalterada, independentemente do ângulo de basculação. A
par disso, o seu design modular, intuitivo e regulável torna possível o ajuste do sistema, para
um reposicionamento do utilizador sem esforço.
Esta cadeira com basculação pode ser encartada, para facilitar o seu transporte.
Para um volume ainda menor, basta escolher a opção com o encosto rebatível. O peso de
transporte é inferior a 12 kg.
Pode ser configurada, para possibilitar a propulsão com os pés.

especificações técnicas

Liberty FT

Largura do assento

36 cm a 56 cm

Profundidade do assento

36 cm a 51 cm

Altura do assento

33 cm a 51 cm

Basculação do assento

0º a 20º

Peso máximo do utilizador

113 kg

Peso de transporte*

11,7 kg

Homologação de transporte

Sim

facilmente transportável

*Peso calculado com um chassi de 41 cm x 41 cm. Os apoios de braço, as rodas
traseiras e os apoios de pé foram removidos.

Saiba que...
A Liberty FT tem cinco anos de garantia sobre a estrutura, a
cruzeta, os apoios de perna e os eixos de desbloqueio rápido,
contra defeitos de materiais e de fabrico.

Posicionamento
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apresentação spex

descrição
O sistema de posicionamento Spex* rege-se pelo princípio orientador de que a forma segue
a funcionalidade. Graças a essa característica, o seu nome destaca-se no mercado, sendo
recomendado por diversos especialistas e peritos da área da reabilitação.
O mote “Shapping Better Lives” (“Moldar Vidas para Melhor”) resume na perfeição a missão da gama
Spex. Esta foi estrategicamente desenvolvida para oferecer o contorno desejado e dar resposta a
casos moderados, até aos mais complexos, de suporte postural, enquanto otimiza o posicionamento.
Os materiais usados em cada equipamento são fruto de um minucioso trabalho de investigação,
que segue os padrões mais elevados da engenharia clínica. Consequentemente, estes
permitem-nos traçar a solução de posicionamento ideal, à medida de cada caso analisado.
Em suma, a Spex adapta-se às mais variadas necessidades, oferecendo inúmeras soluções
de customização, nas quais o conforto, o alto suporte, o design inteligente e a estética
são aliados-chave. Neste universo, as possibilidades de adaptação são infinitas, porque as
necessidades posturais são diversas.
É mais do que um produto; é uma experiência.
*Compatível com a maioria dos chassis e cadeiras de rodas.
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NOVAS CORES
SPEX!
A LINHA SPEX
ESTÁ MAIS
COMPLETA
Descubra a
diversa gama de
cores disponível!

encostos

almofadas

Posicionamento
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almofadas spex
apresentação

Standard Contour

As almofadas Spex são a solução ideal para
utilizadores que necessitem de mudanças
posturais, ao longo do tempo. Existem
modelos para posturas simétricas ou
assimétricas e contornos específicos de
suporte postural, com menor ou maior
contorno adutor e/ou abdutor.
O principal objetivo destas almofadas é
suprir as necessidades dos casos mais
exigentes de posicionamento, de forma
a proporcionar um apoio de excelência.
Graças ao seu contorno mais acentuado,
o modelo SuperHigh Contour destaca-se
nesta última característica.

High Contour

Em suma, as propriedades das almofadas
Spex, combinadas com o seu design,
garantem uma estabilidade pélvica de
sucesso, sem comprometer a postura ou
a integridade da pele, independentemente
dos movimentos do utilizador. Além de
todas as customizações que nos permitem
efetuar – contorno abdutor mais alto,
recorte para dismetrias, inserção extra de
favos de gel (SupraCor), etc. –, estas contam
com uma base composta por cunhas
modulares, que ajudam a posicionar
rotações e obliquidades pélvicas.

SuperHigh Contour

especificações

Base de posicionamento
ajustável

Permite variações do
alinhamento da anca

Contorno para imersão
pélvica profunda

Pode ser totalmente
configurável

Espuma 100% respirável
e envolvente

Capas laváveis e duradouras

Vários tamanhos disponíveis

Diversas opções de cor
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almofadas spex
Standard Contour

01

Capa protetora e respirável

02

Capa impermeável e lavável

03

Espuma com baixo contorno para imersão e conforto

04

Cunhas modulares de posicionamento

High Contour

01
02
03

Capa protetora e respirável

Capa impermeável e lavável

Espuma com contorno adutor e abdutor
acentuado para controlo e suporte postural

04

Cunhas modulares de posicionamento

SuperHigh Contour

01

Capa protetora e respirável

02

Capa impermeável e lavável

03

Espuma com contorno adutor e abdutor super
acentuado para controlo e suporte postural

04

Placa lateral de reforço adutor

05

Cunhas modulares de posicionamento

Posicionamento

105

almofadas spex
Customizações

Contornos para
“rajadas de vento”

Espaço para cinto pélvico

Contorno abdutor

Contorno frontal ou traseiro

Contorno lateral para
assimetrias

Extenções para apoio lateral
para a coxa

Contorno para elevação
da coxa

Contorno para discrepância
de comprimento de pernas

Características
Pontos-chave das três bases de contorno:
• O formato com contorno cria a base pélvica ideal, para o utilizador que pretenda uma
imersão adicional da pélvis e da anca;
• O modelo Standard Contour fornece um contorno adutor e abdutor médio;
• O modelo High Contour fornece um contorno adutor e abdutor alto;
• O modelo SuperHigh Contour fornece um contorno adutor e abdutor super;
• O recorte sacral/concavidade pélvica em material de espuma, com a inserção de gel, reduz
a temperatura, promovendo, ao mesmo tempo, o alinhamento postural;
• A base de cunhas modulares permite retirar ou adicionar elementos para contornar
deformidades existentes, alcançando uma superfície de contacto uniforme;
• As guias laterais rígidas promovem o alinhamento pélvico;
• São adequadas para chassis de cadeiras de rodas de posicionamento.

especificações técnicas

Standard Contour

High Contour

SuperHigh Contour

Largura*

20 cm a 60 cm

20 cm a 60 cm

20 cm a 50 cm

Comprimento*

20 cm a 60 cm

20 cm a 60 cm

20 cm a 55 cm

Cores disponíveis
*Os valores mencionados são standard, representando o mínimo e o máximo. Caso seja necessário, os tamanhos podem ser personalizados.
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almofada Flex
01

Imersão pélvica extremamente profunda para alívio da pressão e conforto

02

Contorno específico para flexão de anca simétrica ou assimétrica

03

Camadas de espuma que garantem a distribuição
da pressão em toda a superfície de assento

04

Cunhas modulares de posicionamento que
oferecem personalizações completas no local

Características
Como o seu próprio nome denuncia, esta almofada é flexível, implementando uma abordagem
verdadeiramente adaptável e intuitiva, até mesmo para os casos mais complexos de solucionar.
O seu design possui uma divisão central que permite modular o efeito que pretendemos, desde
promover uma elevação maior num dos membros, até a desvios para compensação postural.
Através das cunhas niveladoras de posicionamento, é capaz de acomodar e/ou corrigir
deformidades. A superfície de contacto é em espuma viscoelástica de alta qualidade, com várias
densidades, para uma boa distribuição da pressão. As guias laterais rígidas e a capa dupla, à
semelhança das restantes características, ajudam a destacar esta almofada Spex.

especificações
Possibilita customizações no local

Acomoda a flexão assimétrica e limitada da anca

Acomoda a flexão simétrica e limitada da anca

Acomoda a obliquidade pélvica

especificações técnicas

Acomoda a flexão e extensão da anca limitadas

Acomoda casos de “rajadas de vento”

Flex

Largura*

30 cm a 50 cm

Comprimento*

35 cm a 50 cm

Cores disponíveis
*Os valores mencionados são standard, representando o mínimo e o máximo. Caso seja necessário, os tamanhos podem ser personalizados.
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almofada vigour
Standard Contour
01

Capa protetora e respirável

02

Capa impermeável e lavável

03

Espuma que redistribui a pressão corporal

High Contour

01
02
03

Capa protetora e respirável

Capa impermeável e lavável

Espuma com contorno mais acentuado que redistribui a pressão corporal

Características
Vigour Standard e Vigour High Contour
A linha de almofadas Vigour foi desenhada para fornecer estabilização da pélvis, proporcionando,
ao mesmo tempo, conforto. O seu interior é composto por espuma de várias densidades, que
foram estrategicamente combinadas, de forma a fornecerem uma boa distribuição da pressão.
Para quem passa muitas horas na posição sentada, este produto revela-se a solução ideal, uma
vez que ajuda a reduzir a fadiga e a aliviar as zonas de pressão.
A versão Standard fornece bons resultados aos utilizadores ativos, já a opção High Contour
evidencia um maior contorno ergonómico, para exigências posturais superiores.
Fornecida com duas capas em tecido 3D respirável, que auxilia na redução da humidade e
temperatura, esta almofada proporciona uma maior prevenção de úlceras por pressão (UPP),
bem como forças de cisalhamento. A capa interior, com fecho autovedante, é impermeável,
sendo apropriada para incontinência.
As almofadas Vigour também podem ser customizadas, de acordo com as exigências posturais
do utilizador, como a maioria dos produtos Spex.

especificações técnicas

Standard Contour

High Contour

Largura*

20 cm a 60 cm

20 cm a 60 cm

Comprimento*

20 cm a 55 cm

20 cm a 55 cm

Cores disponíveis
*Os valores mencionados são standard, representando o mínimo e o máximo. Caso seja necessário, os tamanhos podem ser personalizados.

108

Posicionamento

Encosto comfi

Especificações

Características
O Spex Comfi foi desenvolvido para fornecer
uma abordagem simples às necessidades básicas
de contorno, dando resposta a casos que tenham
propensão a desenvolver úlceras de pressão,
enquanto aumenta o fluxo de ar.
Como a degradação da pele é, geralmente,
causada por fatores extrínsecos, tais como a
pressão, o cisalhamento e a humidade, a imersão
instantânea que o Spex Comfi oferece, graças
à fusão de espumas com a tecnologia air-flow,
garante que estes sejam ultrapassados.
A combinação entre a espuma termossensível,
na camada superficial, e a tecnologia de cubo,
na camada anterior, permite acomodar,
eficazmente, as proeminências ósseas, aliviando
a pressão, as manchas na pele e outras lesões.
Esta tecnologia assenta, basicamente, no sistema
de moldes sem resistência às flexões côncavas ou
convexas.

especificações técnicas

Comfi

Largura*

25 cm a 50 cm

Altura*

30 cm a 58 cm

Cores disponíveis
*Os valores mencionados são standard, representando o mínimo e o máximo. Caso
seja necessário, os tamanhos podem ser personalizados.

Superfície com
contorno suave

Proporciona conforto e
reduz a pressão

Tecnologia de cubos com
espuma destacável

Capa anti-cisalhamento

Saiba que...
A tecnologia air-flow reduz a humidade que se vai
acumulando no encosto. Deste modo, a vida útil da espuma
é prolongada.

Posicionamento
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encosto spex classic

Características
O Spex Classic é um encosto rígido de construção modular, com células independentes e
totalmente reajustáveis. Este produto inovador possui uma matriz posicionadora, que nos
possibilita colocar, estrategicamente, cunhas de densidades distintas, de forma a criar o
contorno ideal.
É manufaturado com espuma de lã merino, de alta qualidade e de origem neozelandesa, que
promove uma boa regulação da temperatura corporal. Esta pode ter diferentes densidades:
as que possuem uma alta densidade oferecem mais suporte, sendo que as que possuem uma
menor densidade oferecem mais conforto.
O Spex Classic foi desenvolvido para deformidades – existentes ou propensas a existir –
que requeiram uma maior necessidade de resposta, tais como: escolioses, cifoses, lordoses,
entre outras.

Especificações

Capa externa com
camada dupla
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Células amovíveis
de espuma

Estrutura ventilada

Permite um contorno
instantâneo

encosto spex classic
matriz posicionadora*
A espuma é compartimentada em “bolsas”,
de forma a evitar que se desloque. Deste
modo, ao adicionarmos e ao removermos
estes compartimentos, conseguimos
estruturar o contorno mais indicado,
suprindo todo o tipo de necessidades
posturais, ao longo da utilização. Além
disso, este pode ser ajustado a qualquer
momento, evitando que o utilizador fique
sem apoio ou suporte, sempre que existir
um desenvolvimento, ou uma adaptação,
do seu estado clínico.
*Este conceito é patenteado pelo fabricante.

Possibilidades de utilização

Para proeminências ósseas moderadas

especificações técnicas

Para imersão

Para assimetrias

Spex Classic

Largura*

25 cm a 50 cm

Altura*

30 cm a 58 cm

Cores disponíveis
*Os valores mencionados são standard, representando o mínimo e o máximo. Caso seja necessário, os tamanhos podem ser personalizados.
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encosto supershape

Características
O Supershape é um encosto de posicionamento modular, totalmente reajustável, que
revolucionou o mercado global. Os recursos que existiam, até então, eram limitados e
exigiam soluções que, muitas vezes, se revelavam ineficazes, porque a postura tem uma
tendência para se deteriorar, quando não existe qualquer tipo de intervenção. Este sistema
veio, precisamente, contrariar essa realidade, aumentando a capacidade de resposta para as
necessidades mais complexas.
Este encosto, ao manter-se fiel aos princípios do modelo Spex Classic, oferece uma superforma,
com três camadas posicionadoras, sendo capaz de criar uma base de contorno e, ao mesmo
tempo, uma imersão total.

Especificações

Espuma de contorno com
três camadas
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Capa em tecido expansivo
para o máximo conforto

Duas densidades de espuma
disponíveis para criar o
suporte ideal

Tecnologia de posicionamento
avançada

encosto Supershape
Posicionamento avançado
É a solução ideal para utilizadores que possuam
assimetrias significativas, na coluna vertebral e
no tronco, proporcionando a total integridade
postural e aliviando a pressão, enquanto confere
conforto e reduz a dor. Ao mesmo tempo, é capaz
de proporcionar estabilidade, acomodar as
proeminências ósseas e os desvios acentuados.

Saiba que...
O Supershape é fornecido com uma capa em tecido expansivo: este estica
e não provoca qualquer ponto de pressão, permitindo uma adaptação
excecional, mesmo em casos de deformidades salientes.

Possibilidades de utilização

Permite criar áreas de
contorno e suporte distintas

Contorna quaisquer
necessidades posturais

especificações técnicas

Permite customizações
no local

Proporciona conforto e
imersão total

Supershape

Largura*

25 cm a 50 cm

Altura*

30 cm a 58 cm

Cores disponíveis
*Os valores mencionados são standard, representando o mínimo e o máximo. Caso seja necessário, os tamanhos podem ser personalizados.
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encosto ajustável em altura

Características
Este encosto mantém todas as características
leves, porém robustas, dos encostos das
linhas Vigour e Spex, incorporando um
sistema de ajuste de crescimento embutido na
estrutura — o que o torna na solução ideal paa
posicionamento pediátrico.
Este modelo permite um crescimento adicional
até 10 cm. Assim, aquando da configuração
inicial da cadeira de rodas, os prescritores
dos produtos de apoio têm a garantia de que
este encosto acompanhará o crescimento do
utilizador, sem precisar de ser substituído por
outro tamanho.

Especificações

Ajuste de altura no local

Diversas opções
de configuração

A estrutura acompanha
os ajustes em altura

Revestimento anatómico

Pode ser configurado com as espumas utilizadas
no modelo Vigour, ou com o enchimento de
matriz posicionadora Spex, se for necessário
fornecer um maior apoio postural.

especificações técnicas

Ajustável em Altura

Largura*

25 cm a 45 cm

Altura*

30 cm a 68 cm

Cores disponíveis
*Os valores mencionados são standard, representando o mínimo e o máximo.
Caso seja necessário, os tamanhos podem ser personalizados.
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encosto classic Surface

Especificações

Características
O encosto Surface foi desenvolvido para
resolver, com facilidade, as necessidades de
posicionamento da parte superior do tronco.
Mantendo-se fiel à matriz posicionadora
do Spex Classic, este modelo permite
customizações de contorno sem esforço, de
forma a proporcionar conforto e estabilidade
ao utilizador.
Ao conceder um maior equilíbrio ao tronco, o
Surface permite que os movimentos da cabeça
e do pescoço sejam aprimorados, enquanto
ajuda a redistribuir a pressão corporal.
Torna-se uma solução especialmente útil
para cadeiras de rodas com basculação, por
possibilitar uma maior superfície de contacto
aos ombros e à região pélvica.

especificações técnicas

Configurações
sem esforço

Suporte de ombros e
suporte pélvico

Estrutura ventilada

Capa com camada dupla

Surface

Largura*

25 cm a 50 cm

Altura*

30 cm a 58 cm

Cores disponíveis
*Os valores mencionados são standard, representando o mínimo e o máximo.
Caso seja necessário, os tamanhos podem ser personalizados.

Posicionamento

115

encosto classic t-shape

Especificações

Características
O nome deste encosto denuncia o seu
formato em T. Ao incorporar o mesmo
sistema de células de espuma fixas que o Spex
Classic, este modelo promove uma excelente
estabilidade do tronco, enquanto fornece
um suporte acrescido aos ombros e à parte
superior do tronco.
A par disso, permite que os movimentos da
cabeça e do pescoço do utilizador sejam
aprimorados, enquanto ajuda a redistribuir
a pressão corporal. Torna-se uma solução
especialmente útil para cadeiras de rodas
com basculação, por possibilitar uma maior
superfície de contacto aos ombros e ao tronco.

especificações técnicas

T-Shape

Largura*

25 cm a 50 cm

Altura*

30 cm a 58 cm

Configurações no local

Apoio superior dos ombros
e do tronco

Estrutura ventilada

Capa com camada dupla

Cores disponíveis
*Os valores mencionados são standard, representando o mínimo e o máximo.
Caso seja necessário, os tamanhos podem ser personalizados.
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encosto adapta
adapta2

adapta3

Este encosto fornece suporte a casos
posturais
complexos
—
lordoses,
desvios pélvicos e proeminências ósseas
acentuadas, etc. —, através do inovador
sistema de curvatura com perfil adaptativo,
que contorna, eficazmente, o tronco do
utilizador.

A funcionalidade deste encosto mantém-se
fiel à do modelo Adapta2. Tal como o nome
indica, este produto incorpora um sistema
de curvatura com perfil adaptativo, que
contorna e fornece apoio ao tronco do
utilizador. Foi desenvolvido para casos
posturais complexos, tais como desvios
pélvicos, lordoses e cifoses, etc.
• Possui uma superfície contornada, que
não necessita de ser preenchida com tanta
espuma, o que melhora o fluxo de ar;
• O suporte pode ser aprimorado, através
da adição de cunhas de posicionamento;

•

•
•

Possui uma superfície contornada, que
não necessita de ser preenchida com tanta
espuma, o que melhora o fluxo de ar;
O suporte pode ser otimizado, através
da adição de cunhas de posicionamento;

•

Fornece apoio e estabilidade à pélvis e à
coluna vertebral.

Apresenta uma estrutura anterior ajustável
em altura (que pode crescer mais 5cm),
adaptando-se às necessidades do utilizador.

Especificações

Ajustável no local

Fornece posicionamento
adicional facilmente

especificações técnicas

Menos espuma, menos calor,
mais conforto

Posiciona com menos
complexidade

Adapta2

Adapta3

Largura*

35 cm a 50 cm

35 cm a 50 cm**

Altura*

30 cm a 43 cm

40 cm a 50 cm**

Cores disponíveis
*Os valores mencionados são standard, representando o mínimo e o máximo. Caso seja necessário, os tamanhos podem ser personalizados.
**O modelo Adapta3 possibilita um ajuste de altura adicional de cerca de 5 cm.
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encosto vigour

Características
Este modelo de encosto rígido permite inúmeras possibilidades de ajuste. A sua estrutura é
em alumínio, o que lhe confere leveza e robustez, e o seu interior é composto por espuma
viscoelástica de alta qualidade, atendendo às demandas do utilizador.
O Vigour adapta-se, facilmente, a qualquer cadeira de rodas e, à semelhança do que acontece
em toda a linha de encostos Spex, possui vários hardwares de fixação a chassis — sempre com
quatro pontos de fixação —, de forma a promover a máxima resistência e a redução da vibração.
Vem equipado com um kit de posicionamento adicional, que inclui cunhas de estabilidade
lateral e de suporte lombar, para potenciar o efeito desejado. Além disso, a sua qualidade é
complementada, graças ao revestimento da capa em lycra bielástica.
Encontra-se disponível em quatro versões:
• Vigour Lo;
• Vigour Mid;
• Vigour Hi;
• Vigour Hi Ajustável em Altura.

especificações técnicas

Lo

Mid

Hi

Hi Ajustável em Altura

Largura*

25 cm a 50 cm

25 cm a 50 cm

25 cm a 50 cm

25 cm a 45 cm

Altura*

15 cm a 28 cm

25 cm a 43 cm

30 cm a 58 cm

30 cm a 68 cm

Cores disponíveis
*Os valores mencionados são standard, representando o mínimo e o máximo. Caso seja necessário, os tamanhos podem ser personalizados.
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encosto vigour
Vigour Lo
Vigour Lo – nível de suporte baixo
Confere um suporte adicional à parte inferior do tronco,
sendo indicado para utilizadores ativos. Proporciona conforto,
estabilidade postural e facilita a autopropulsão.

Vigour Mid

Vigour Mid – nível de suporte médio
Possui um recorte escapular, para possibilitar o movimento
dos braços e promover a autopropulsão. Este modelo permite
colocar suportes de tronco fixos e rebatíveis.

Vigour Hi

Vigour Hi – nível de suporte alto
Concebido para utilizadores ativos que requeiram um apoio
total do tronco e dos ombros. Ao adicionar suportes de tronco,
o resultado será maximizado.

Vigour Hi Ajustável em Altura

Vigour Hi Ajustável em Altura – nível de suporte alto com
crescimento extra
Fornece o mesmo apoio que a versão Vigour Hi, sendo que a
principal diferença está no crescimento extra em altura da
estrutura rígida.

Posicionamento
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encosto Zygo
Zygo Active Contour Lo

Zygo Deep Contour Lo

Zygo Active Contour Mid

Zygo Deep Contour Mid

Características
O Zygo foi desenhado para utilizadores ativos que, por norma, se deslocam em cadeiras de
rodas autopropulsáveis e não querem descurar da autonomia, sem comprometer a postura.
Este produto veio suprir essa necessidade, elevando a sua performance diária.
Trata-se de um encosto com laterais embutidas, extremamente leve, ajustável, personalizável e
fácil de instalar e remover, no qual a estética minimalista e funcional convive harmoniosamente.
Está disponível em tamanhos e alturas diferentes — Mid e Lo —, possuindo, ainda, dois
contornos distintos: o Active Contour, que se destina a utilizadores com uma boa estabilidade
do tronco, e o Deep Contour para os que precisarem de uma envolvência extra, devido aos
movimentos limitados do tronco.

Especificações

Compatível com diversas
cadeiras de rodas

Confere suporte e conforto

Estética minimalista e
funcional

Fácil de montar e remover

Active Contour
Lo

Deep Contour
Lo

Active Contour
Mid

Deep Contour
Mid

Largura*

27 cm a 47 cm

27 cm a 47 cm

22 cm a 48 cm

22 cm a 48 cm

Altura*

20 cm a 29 cm

18 cm a 27 cm

23 cm a 44 cm

23 cm a 44 cm

especificações técnicas

Cor disponível
*Os valores mencionados são standard, representando o mínimo e o máximo. Caso seja necessário, os tamanhos podem ser personalizados.
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encosto manta

Características
O encosto Spex Manta possui uma estrutura rígida, com suportes laterais embutidos, que são
ajustáveis em largura, altura e ângulo, de forma a proporcionar uma excelente estabilidade
de tronco.
É indicado para utilizadores que possuam alguma firmeza postural, mas que necessitam de um
suporte mínimo a moderado, capaz de otimizar o seu posicionamento pélvico e/ou do tronco.
Caso seja necessário, o Spex Manta pode ser alvo de melhorias posturais adicionais, ao longo
do tempo, através do seu kit de posicionamento, ou complementado com outras opções de
suporte postural.

Especificações

Equipado com suportes
laterais embutidos com
profundidade ajustável

Possui suportes laterais com
altura ajustável

especificações técnicas

Fornece suporte e segurança
à coluna e ao tronco

Pode ser complementado com
outros suportes posturais

Manta

Largura*

30 cm a 50 cm

Altura*

35 cm a 50 cm

Cores disponíveis
*Os valores mencionados são standard, representando o mínimo e o máximo. Caso seja necessário, os tamanhos podem ser personalizados.
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suportes de tronco
Suporte de Tronco Fixo
A sua estrutura em alumínio inclui ranhuras para ajustes, tanto
em largura, como em profundidade, facilitando a instalação
na cadeira de rodas. O material com que foi fabricado é de
alta qualidade e, por isso, não é um suporte que se danifique
com facilidade ou que saia do local de instalação, oferecendo
resistência e durabilidade, sem comprometer o suporte postural.

Encontra-se disponível em vários tamanhos e formatos de
almofadas laterais diferentes, para que seja possível alcançar um
posicionamento preciso e independente. Caso seja necessário,
podem ser definidos tamanhos distintos no par.

Suporte de Tronco Swing-Away
Contém todas as particularidades dos suportes de tronco fixos,
sendo que, neste caso, pode ser rebatido para trás, facilitando
as transferências do utilizador. Pode ser ajustado em altura,
largura, profundidade e ângulo, para uma correta orientação
do tronco, melhorando o equilíbrio e a postura.

Para este suporte, pode ser escolhida uma capa de conforto,
com uma presilha de ajuste, a Comfy Covers, que possibilita a
proteção dos braços e, ao mesmo tempo, esconde o alumínio e
os parafusos visíveis do encaixe.

Suporte de Tronco Axial
O sistema de rotação mecânico permite que a almofada
lateral gire, alinhando-se, de forma correta, com a orientação
do tronco desejável. É totalmente ajustável em altura, largura,
profundidade e múltiplos ângulos. Esta ajustabilidade molda-se
ao tronco e às especificidades de cada exigência postural.

É compatível com várias almofadas laterais Spex e com a capa
Comfy Covers.

Suporte de Tronco Axial Biangular
Este suporte oferece uma qualidade de topo no posicionamento
do tronco. Foi desenhado para dar um apoio aperfeiçoado,
especialmente a utilizadores com deformidades acentuadas
(escoliose, cifoescoliose, entre outros desvios do tronco), podendo
ser ajustado em diversas posições, nas quais o encaixe perfeito
estará sempre garantido.

Pode ser selecionado numa versão de “pressure reduction”
(redução da pressão), que contém uma camada adicional de
espuma, com a finalidade de otimizar o conforto e reduzir o
desconforto causado pela dor.
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suportes de tronco
Suporte de Tronco Quick-Release
Este suporte possui um mecanismo de libertação rápida
(“quick-release”), característica que o torna ideal para
utilizadores que pretendem removê-lo facilmente, de forma
temporária, para facilitar as suas transferências. O conforto e o
apoio do tronco estarão sempre garantidos.

Está disponível numa grande variedade de tamanhos,
adequando-se aos vários encostos Spex para cadeiras de rodas.

Suporte de Tronco Pediátrico
As componentes técnicas deste suporte, aliadas ao design
funcional, permitem uma instalação mais intuitiva em cadeiras
de rodas pediátricas. Normalmente, o espaço extra nestes
equipamentos é limitado, para serem adicionados acessórios
posturais. Este veio acrescentar uma solução ao mercado do
posicionamento complexo, suprindo os requisitos posturais
dos utilizadores mais jovens.

É compatível com várias almofadas laterais Spex.

Suporte de Tronco Cane Mount

Este suporte de tronco não necessita de ser instalado no
encosto. Graças ao seu sistema de montagem, pode ser fixado,
diretamente, nos tubos da cadeira de rodas.

Pode ser configurado para se adaptar a um ou a ambos os
lados do equipamento, caso seja necessário.
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APOIOS DE CABEÇA
Apoio de Cabeça Circular
O apoio de cabeça Circular (“Circle”) tem um formato minimalista e discreto,
sendo ideal para utilizadores que possuam um bom controlo da cabeça.
Além disso, as suas características promovem um elevado grau de conforto.
Está disponível em dois tamanhos: Circle 150 e Circle 250.

Apoio de Cabeça Lateral Ajustável

Este apoio oferece flexibilidade e ajustabilidade. Devido às suas almofadas
laterais, que podem ser configuradas individualmente, as transferências
de e para a cadeira de rodas tornar-se-ão mais fáceis. É indicado para
utilizadores que possuam um controlo da cabeça limitado.
Está disponível em dois tamanhos: Lateral Ajustável 150 e Lateral Ajustável 250.

Apoio de Cabeça Comfort
Possui um contorno que proporciona conforto, revelando-se uma solução
para utilizadores com um controlo moderado da cabeça, que necessitem,
sobretudo, de estabilidade e imersão.
Está disponível em dois tamanhos: Comfort 250 e Comfort 350.

Apoio de Cabeça Lateral Standard
É a solução para necessidades moderadas de posicionamento da
cabeça. Este apoio é composto por uma almofada que abrange a área
suboccipital, para fornecer um bom suporte, sem negligenciar o conforto.
Está disponível em dois tamanhos: Standard e Pediátrico.

Apoio de Cabeça Lateral Extended
Está preparado para dar resposta às necessidades complexas de posicionamento,
especialmente aos utilizadores que possuam um controlo mais limitado da
cabeça. Incorpora uma almofada que se estende sobre a área suboccipital.
Está disponível em dois tamanhos: Standard e Pediátrico.

Apoio de Cabeça com Contorno
Foi desenhado para proporcionar conforto, através do seu aprimorado
contorno para as áreas occipital e suboccipital, revelando-se uma
solução para casos onde o controlo da cabeça é limitado.
Está disponível em dois tamanhos: Contour 250 e Contour 350.
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barra ajustável stylo
stylo 160

stylo 260

Características
Ajustabilidade infinita para as situações mais complexas!
O mecanismo Stylo foi projetado, para oferecer possibilidades de ajustes únicas e incomparáveis,
com o intuito de atender as necessidades mais complexas de posicionamento da cabeça. Com um
design simples e intuitivo, este sistema traz simplicidade aos casos mais distintos. Encontra-se
disponível em duas versões: Stylo 160 e Stylo 260. Ambas fazem uma utilização inteligente das
duas juntas esféricas, possibilitando que a almofada de cabeça possa ser orientada, para onde
o suporte é necessário, através dos 45° de inclinação disponíveis. Além disso, as duas juntas
(dobradiças) oferecem infinitos ajustes ascendentes e descendentes; para a frente e para trás.
Encontra-se disponível na opção flip-back, para facilitar as transferências do utilizador.
As barras para apoio de cabeça Stylo estão aprovadas para o transporte em veículos adaptados.

Especificações stylo 160

especificações stylo 260

Posicionamento
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almofadas star cushion
almofada star

A almofada de ar da Star Cushion está disponível
em 5 cm e 10 cm de altura. Vem equipada com uma
forra, bomba manual e kit de reparação.

As células suaves e flexíveis são feitas de neoprene —
sem látex e de alta qualidade — e estão disponíveis
desde os tamanhos pediátricos aos bariátricos.

almofada starlock
A almofada de ar da Star Cushion está disponível em 5 cm, 7,5
cm, 10 cm e 13 cm de altura. Ao contrário das almofadas de ar
convencionais, a Starlock não se encontra dividida em 1, 2 ou 4
válvulas, mas possui regulação individual de cada uma das células.

O seu sistema patenteado garante que seja a única almofada
com esta particularidade no mundo. Aliando este facto às
excelentes características de prevenção de úlceras de pressão,
a Starlock é a opção de eleição para os casos mais complexos.

almofada stabil-air
A Stabil-Air é resultado da mistura das almofadas pneumática e
de espuma. Em cada uma das suas células, possui um perfil de
espuma que fornece o contorno necessário para cada utilizador.

Distingue-se como um produto que maximiza o conforto,
assegurando a distribuição da pressão e concedendo, ao
mesmo tempo, uma excelente estabilidade.
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almofadas axiom

Axiom G

Axiom SP Visco

Axiom P

Axiom S

Axiom SP Fuid

apresentação
A linha de almofadas Axiom foi sustentada nos princípios elementares da redução da tensão
superficial e da carga direta, recorrendo ao uso de formas pré-contornadas, desenvolvidas com
materiais de excelência, nos quais os acabamentos cuidados e o design superior se destacam.
Ao recorrer à espuma de poliuretano de alta qualidade para fabricar as almofadas Axiom, a
Ki Mobility desenvolveu um produto inovador e extremamente eficaz. A estabilidade e a boa
redistribuição da pressão corporal são as características que predominam, aliando a imersão
à estabilidade.
Assim, subjugados à ergonomia e à antropometria do corpo humano, foram fabricados
cinco modelos de almofadas distintos. Em todos eles, vislumbramos a consistência e o rigor
que os distinguem, nos mercados da reabilitação e do posicionamento, como a envolvência,
a durabilidade e o conforto. Estes, além de altamente funcionais, conseguem complementar
qualquer cadeira de rodas, indo ao encontro das exigências posturais do utilizador.

Saiba que...
Para a projeção de almofadas com formas pré-contornadas, a Ki Mobility cooperou com o Instituto de Tecnologia da Geórgia (Georgia Tech),
de forma a aprofundar o estudo da antropometria (parte da antropologia que estuda as medidas do corpo humano). Deste modo, conseguiu
desenvolver uma ampla gama de produtos, para tamanhos e necessidades distintas.
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almofadas axiom G|P|s
01

Formas de espuma hexagonais exclusivas que
reduzem a tensão superficial e aumentam o
envolvimento ao redor do ísquio e do cóccix.

04

O fecho resistente à água simplifica a
colocação e a remoção da capa e, ao
mesmo tempo, a proteção da espuma.

02

03

A capa possui uma camada superior resistente
à água. Esta é responsável pela redução da
tensão da superfície, proporcionando uma
melhor imersão corporal nas formas de
espuma hexagonais.

A alça frontal de fácil alcance vem com presilhas
que possibilitam pendurar acessórios.

Axiom G

Axiom P

Axiom S

Almofada
premium
de
utilização
geral. Graças à forma pré-contornada,
garante a redução da tensão superficial
e, devido aos materiais e à espuma de
alta qualidade, torna-se num produto
resistente e durável.

Oferece todas as vantagens do modelo
Axiom G, garantindo uma melhor
estabilidade medial e lateral. Com recursos
de posicionamento superiores, enquanto
reduz a tensão da superfície no centro, este
modelo prova que pode ser confortável,
enquanto fornece estabilidade.

Almofada de proteção para a pele que,
além de fornecer as garantias do modelo
Axiom G, presta um maior apoio à área que
distribui a pressão, ao redor dos tecidos
que suportam as proeminências ósseas.
As formas hexagonais mais profundas
permitem uma maior imersão, com um
melhor envolvimento, tornando-a numa
almofada de excelência.
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Axiom G

Axiom P

Axiom S

Largura

35,5 cm a 55,9 cm

35,5 cm a 55,9 cm

35,5 cm a 55,9 cm

Altura

7,6 cm

8,9 cm

7,6 cm

Profundidade

35,5 cm a 55,9 cm

35,5 cm a 55,9 cm

35,5 cm a 55,9 cm

Peso máximo do utilizador

158 kg

158 kg

158 kg
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almofada axiom sp visco | SP Fluid
Axiom sp visco

Axiom sp fluid

01

01
02

02
03

03

04

04

05

01

A capa externa de lycra, com elasticidade e com quatro
vias, reduz a pressão superficial.

01

A capa externa de lycra, com elasticidade e com quatro
vias, reduz a pressão superficial.

02

A capa possui uma camada de tecido microclimático,
com um formato em ferradura ao redor da cavidade
pélvica, para redução da pressão.

02

A capa contém uma camada de tecido espaçador,
com um formato em ferradura, que promove o
fluxo de ar microclimático, ao longo da redução de
camada, sobre a bolsa de fluido Hydrolite.

03

A capa interna é resistente à água e é fácil de limpar.

03

04

A base de espuma de poliuretano, com densidade
dupla, oferece um suporte firme na camada inferior,
garantindo, ao mesmo tempo, conforto.

A bolsa de fluido Hydrolite foi projetada para ficar por
cima da cobertura interna à prova de água, reduzindo,
deste modo, a tensão superficial e maximizando o
envolvimento do ísquio e do cóccix.

05

A espuma viscoelástica de formato hexagonal
exclusivo aumenta o envolvimento, reduzindo a
tensão à volta do ísquio e do cóccix.

04

A base de espuma de poliuretano, com densidade
dupla, oferece um suporte firme na camada inferior,
garantindo, ao mesmo tempo, uma camada de
conforto, na parte superior.

O modelo Axiom SP Visco foi criado para fornecer uma
maior imersão, permitindo que os trocânteres suportem
uma carga efetiva. Ao reduzir a carga do tecido que
suporta as tuberosidades isquiáticas, a estabilidade será
melhorada. Além disso, esta almofada contém uma secção
espessa de espuma viscoelástica, especialmente projetada
para envolver as tuberosidades isquiáticas. Tendo por
base um desenho antropométrico, esta secção, também,
apresenta duas pequenas áreas, onde a espuma foi
removida, sob as tuberosidades isquiáticas, para facilitar
a imersão do utilizador.

especificações técnicas

Assim como o Axiom SP Visco, o modelo Axiom SP Fluid foi
criado para fornecer uma maior imersão aos trocânteres,
alargando a base de suporte e reduzindo a carga das
tuberosidades isquiáticas. No entanto, este é composto
por uma bolsa de fluido Hydrolite, em vez de recorrer à
espuma viscoelástica. Esta bolsa repousa diretamente
sob a cobertura externa, adaptando-se aos tecidos que
sustentam as tuberosidades isquiáticas. A par disso, esta
substância é incrivelmente leve, eliminando a “penalidade
de peso”, quando comparada com os fluidos de outras
almofadas do género.

Axiom SP Visco

Axiom SP Fluid

Largura

35,5 cm a 55,9 cm

35,5 cm a 55,9 cm

Altura

11,4 cm

11,4 cm

Profundidade

35,5 cm a 55,9 cm

35,5 cm a 55,9 cm

Peso máximo do utilizador

158 kg

158 kg
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encostos axiom

características
A gama de encostos Axiom, assinada pela Ki Mobility, distingue-se pela sua instalação fácil e
precisa. Graças ao seu inovador e prático hardware de montagem, todos os ajustes podem ser
realizados apenas com uma ferramenta, aliando a praticidade à funcionalidade.
Tal como a gama de almofadas Axiom, foram utilizados dados antropométricos para perceber
como os contornos se alteram, à medida que a altura e a largura são ajustadas, de forma a oferecer
o melhor apoio possível. Estes encostos possuem uma estrutura em alumínio extremamente
leve, que resulta em quatro tipos de contorno diferentes e em três opções de nível de suporte,
de forma a fornecer uma ótima estabilidade de tronco e ajustes personalizados.

especificações técnicas
Largura

30,5 cm a 56 cm

Altura

20,3 cm a 55,9 cm

Cores disponíveis (mate)
Cores disponíveis (brilhante)
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Axiom

encostos axiom
especificações

Compatibilidade Universal
Os encostos Axiom possuem um hardware adaptável, compatível com
a maioria das cadeiras de rodas do mercado. Estes são incrivelmente
intuitivos e ocupam menos espaço nos tubos do encosto, quando
comparados com outros modelos. Agora, a adaptabilidade é um conceito
universal, estando ao alcance de todos.

Aplicação Intuitiva

Esta linha de encostos destaca-se pela sua praticidade de instalação
e remoção. Basta pressionar as patilhas de extração rápida, levantar o
encosto e removê-lo da cadeira de rodas, sempre que for necessário.

Ajustabilidade Infinita
Este encosto possibilita ajustes independentes em altura, profundidade
e ângulo, sem que a braçadeira, instalada nos tubos do mesmo, precise
de ser movida. Todos os ajustes podem ser realizados no local, apenas
com recurso a uma ferramenta, sem que o utilizador necessite de sair da
cadeira de rodas.

Construção de Excelência

Este produto foi desenvolvido para não comprometer a durabilidade
e o conforto. Desta forma, possui uma espuma de alta qualidade e um
tecido revolucionário, conhecido por Darlexx, que se distingue pela sua
elasticidade, proporcionada pela membrana monolítica elástica, que o
torna respirável e à prova de água.
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encosto tarta original
características
O Tarta Original é um encosto postural adaptável,
capaz de acomodar múltiplas necessidades. A sua
estrutura modular permite infinitas modificações e
ajustes milimétricos, que garantem uma adaptação
perfeita às formas e necessidades do utilizador. O seu
formato acompanha a anatomia do corpo humano,
através das vértebras ajustáveis em ângulo, que se
adequam aos contornos e necessidades do utilizador.
A par disso, se necessário, este modelo pode acomodar
casos de escoliose ou lordose.
Pontos-chave:
• Estrutura modular que permite o ajuste da altura
do encosto;
• Permite a personalização extrema, para satisfazer
as necessidades dos utilizadores;
• Os espaços entre as almofadas de cada vértebra
evitam a acumulação de calor e sudação, diminuindo
os problemas associados a esses fatores;
• Cada almofada contém uma capa lavável;
• Espuma suave e respirável, para máximo conforto.

encosto tarta original
altura

4 vértebras

5 vértebras

tamanho

6 vértebras

contorno

S - M - L - XL

4 vértebras - 29 cm

S - 28 cm a 35 cm de largura

5 vértebras - 35 cm

M - 35 cm a 40 cm de largura

Encosto modular com
contorno

L - 38 cm a 43 cm de largura

Mínimo - 5,5 cm

XL - 40 cm a 45 cm largura

Máximo - 15,8 cm

6 vértebras - 42 cm
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encosto tarta emys
altura

3 vértebras

tamanho

4 vértebras

5 vértebras

M

L

XL

3 vértebras - 27 cm

M - 35 cm a 40 cm de largura

4 vértebras - 35 cm

L - 38 cm a 43 cm de largura

5 vértebras - 43 cm

XL - 40 cm a 45 cm largura

características

contorno

Standard

Contour

Contorno Profundo

Standard - 5,5 cm
Contour - 9 cm
Contorno Profundo - 14,5 cm

Ergonómico, flexível e compacto, o encosto
Emys, da Tarta, apresenta um design
exclusivo. Foi concebido de forma modular
e promove a fluidez e a liberdade do
movimento, enquanto proporciona conforto
e suporte postural. A sua forma, que assenta
em componentes exclusivas e simples,
realçam a sua praticidade e versatilidade.
Graças aos novos materiais reflexivos da
Tarta, a visibilidade do utilizador estará
sempre garantida, mesmo com pouca
luminosidade.

Especificações

Ajustável a cadeiras rígidas

Ajustável a cadeiras dobráveis

Almofadas superiores

Pontos de balanço

Capas altamente respiráveis

Personalizável

Posicionamento
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bodypoint
Estabilização pélvica
Maximizam a estabilidade e a segurança.

Cinto pélvico de dois pontos
Tam. S, M, L, XL

Cinto pélvico de quatro pontos
Tam. S, M, L, XL

Cinto EvoFlex
Tam. XS, M, L

Estabilização do tronco
Fornecem ao utilizador um melhor equilíbrio e um posicionamento adequado do tronco.
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Cinto de ombros em H
Tam. S, M, L, XL

Colete de tronco masculino
Tam. XS, S, M, L, XL

Colete de tronco feminino
Tam. M, L e XL

Cinto de ombros PivoFit
Tam. XXS, XS, S, M, L e XL

Posicionamento

bodypoint
Estabilização dos membros inferiores
Atendem às necessidades de posicionamento, enquanto oferecem conforto.

Apoio de gémeos
almofadado

Faixas abdutoras

Fixadores de tornozelos

Manípulos para cadeiras de rodas elétricas
Manípulos compatíveis com joysticks convencionais de cadeiras de rodas elétricas.

Manípulo Bola

Manípulo Cogumelo com
cobertura em alumínio

Manípulo Cogumelo

Manípulo Cúpula

Manípulo em U

Manípulo Vareta

Posicionamento

135

cunhas posicionadoras

Características
Esta gama de suportes macios, coloridos e confortáveis está disponível em vários tamanhos
e formatos, adaptando-se aos ambientes lúdicos ou a tratamentos terapêuticos específicos.
Todos os equipamentos são impermeáveis, estando revestidos com tecido PU – material que
contém agentes antimicrobianos. Esta característica torna a linha de produtos de terapia Jenx
higiénica, fácil de limpar e agradável de usar.

Rolos

cunhas

•

Podem ser usadas para manter o utilizador nas
posições decúbito dorsal ou decúbito ventral;

•

As capas de tecido são muito resistentes;

•

Melhoram o controlo postural e a estabilidade;

•

Está disponível em três tamanhos.

•

Está disponível em cinco tamanhos.

Cores disponíveis:
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Cores disponíveis:

