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Sobre a Rehapoint

Identidade Corporativa
Nascemos, em 2012, com o propósito de fornecer
soluções específicas e adequadas a clientes com
necessidades especiais. Estabelecemos a Rehapoint
na cidade do Porto, na qual alocamos a sede principal,
colocando ao dispor, de quem nos procura, um
escritório, showroom e armazém. Mais tarde, para
aprimorarmos a nossa capacidade de resposta,
estendemos as nossas instalações até à zona da
Amadora, em Lisboa.
Hoje, somos uma empresa que se distingue dentro do
domínio onde atua. Continuamos a nortear a nossa missão
para a distribuição de produtos de apoio configurados,
que promovam a mobilidade, a reabilitação e o suporte
postural, de forma a suprir as necessidades específicas
de cada caso que analisamos.
Prestamos serviços em todo o território nacional, através
da importação e distribuição de equipamentos de topo,
oriundos dos mercados mais competitivos, avançados e
nos quais marcamos presença de forma assídua.

Filosofia de Mercado
Com uma postura pautada pela seriedade, transparência
e idoneidade, procuramos as soluções mais adequadas,
onde a qualidade e a proximidade, entre o cliente e a
nossa equipa multidisciplinar, prevalecem.
Nos quadros profissionais, com o objetivo de
fortificarmos as nossas valências, integramos
técnicos altamente qualificados e especializados em
terapia ocupacional, fisioterapia, ortoprotesia e com
experiência comercial nos setores da reabilitação, dos
produtos de apoio e da mobilidade.

Contamos com uma seleção prestigiada e diversificada
de fornecedores, que nos permitem alimentar as
diversas exigências do setor. Temos consciência
de que todas as necessidades são particulares e,
para serem minoradas, é fundamental existirem
respostas heterogéneas. Deste modo, procuramos
continuamente o aperfeiçoamento, investindo em
formações técnicas, enquanto nos sintonizamos às
mais recentes novidades do meio.

Missão, Visão e Valores
A nossa ambição assenta no contínuo exercício de definição
de metas que alarguem os nossos limites, estimulem
a nossa vitalidade e reforcem as nossas convicções. Ao
estabelecermos os objetivos com clareza, conseguimos
obter respostas multifacetadas e encarar os desafios.
Somos movidos pela vontade de colocar à prova
as nossas competências, sempre com uma atitude
arrojada e empreendedora. Por isso, a inovação é
uma das palavras-chave do quotidiano corporativo da
Rehapoint. Sabemos que só é possível crescer, de forma
sustentada, se nos reinventarmos.
O nosso sentido de compromisso anda de mãos dadas
com a atividade profissional, mas também com a
responsabilidade ambiental e social. Desta forma,
somos encorajados a defender a manutenção de
parcerias sustentáveis, nas áreas da acessibilidade e
mobilidade, não só para expandir as possibilidades,
como para transformar vidas.
Acreditamos que a inclusão, a todos os níveis, só será
plena se a reivindicarmos em conjunto. É esta exigência,
marcada pela determinação em prestar um serviço de
excelência coeso, que nos faz progredir e manter a
chama da singularidade institucional acesa.
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Medifab
22 Detroit Drive,
Rolleston 7675;
www.spexseating.com

New Zeland

Almofada Flex
Pág. 105

Almofadas Vigour
Pág. 106

Almofadas Spex
Pág. 102

Encosto Manta
Pág. 119

Encostos Vigour
Pág. 116

Encostos Zygo
Pág. 118

Encostos Spex Classic
Pág. 108

Encostos Classic
T-Shape e Surface
Pág. 113

Encosto Comfi
Pág. 107

Encosto Ajustável em Altura
Pág. 112

Encosto Supershape
Pág. 110

Encosto Adapta
Pág. 115

Suportes de Tronco Spex Apoios de Cabeça Spex
Pág. 120
Pág. 122

Barra ajustável Stylo
Pág. 123
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Ki Mobility
5201 Woodward Drive,
Stevens Point, Wisconsin 54481;
United States of America

www.kimobility.com

Flip
Pág. 96

Arc
Pág. 98

Focus CR
Pág. 95

Liberty FT
Pág. 99

Clik
Pág. 165

Rogue XP
Pág. 166

Ethos
Pág. 169

Rogue
Pág. 167

Tsunami ALX
Pág. 168

Catalyst 5
Pág. 171

Catalyst 5Ti
Pág. 170

Catalyst 5Vx
Pág. 172

Almofadas Axiom
Pág. 125

Encostos Axiom
Pág. 128
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TA SERVICE A/S
Centervej Syd 2,
4733 Tappernøje;
www.meyragroup.com

TA iQ MWD
Pág. 187

TA iQ FWD
Pág. 186

TA iQ RWD
Pág. 188

TA iQ Stand-Up
Pág. 210

TA Mini Wave
Pág. 189
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Denmark
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MEYRA GROUP GmbH
Meyra-Ring 2,
32689 Kalletal-Kalldorf;
Germany

www.meyragroup.com

Smart F
Pág. 174

Avanti
Pág. 175

Nano X
Pág. 176

Nano
Pág. 177

Nano C
Pág. 178

Hurricane Everyday
Pág. 179

Flash
Pág. 180

iChair Meylife
Pág. 190

iChair Orbit
Pág. 191

iChair MC3
Pág. 192

iChair MC Front
Pág. 193

iChair MC2
Pág. 194

iChair MC2 RS
Pág. 195

iChair MC S
Pág. 196

iChair MC1 Light
Pág. 197

iChair XXL
Pág. 198

Optimus 2
Pág. 199

iTravel
Pág. 200

Micro-Electro-Mobil
Pág. 201

iChair Sky
Pág. 211

Hurricane Sport
Pág. 264

Hurricane Pro
Pág. 265
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Levo AG
Anglikerstrasse 20,
CH-5610 Wohlen;
Switzerland

www.levo.ch

12

Levo C3
Pág. 212

Levo Summit EL
Pág. 214

Levo LAE
Pág. 215

Levo LCEV
Pág. 216

Levo Kid
Pág. 217

Levo Junior
Pág. 217
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HomeBrace Germany UG
Konrad-Hornschuch-Str. 67, Halle 24, C1
73660 Urbach;
Germany

www.homebrace.com

Condução com o olhar (MyEcc and MyArm)
Pág. 204

Óculos (MyEcc Pupil)
Pág. 204

Controlo ambiental (MyEnvi)
Pág. 204
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Rehadapt Engineering GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Str. 104,
34123 Kassel;
www.rehadapt.com

Suporte M3D
Pág. 207

Suporte H3D
Pág. 207

Suporte L3D
Pág. 207
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Germany

Kvistberga Group AB
Lancashirevägen 5C,
SE-730 60 Ramnäs;
Sweden

www.kvistberga.se

Rampas U
Pág. 256

Rampas de carga
Pág. 257

Rampas fixas
Pág. 258

Rampas modulares
Pág. 258
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Klaxon Mobility GmbH
Industriestrasse 1,
9601 Arnoldstein;
en.klaxon-klick.com
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Austria

Klick Carbon Standard
Pág. 220

Klick Electric Standard
Pág. 221

Klick Power
Pág. 222

Klick Race
Pág. 224

Klick Monster
Pág. 226

Klick Hybrid Standard
Pág. 266
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Benoit Systemes
7 Rue du Pont,
21450 Billy-les-Chanceaux;
France

www.benoitsystemes.com

Light Drive 2.1
Pág. 228

Light Assist 2.1
Pág. 229
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Star Cushion Products, Inc.
5 Commerce Drive Freeburg,
IL 62243;
United States of America

www.etac.com

Star
Pág. 124

Starlock
Pág. 124

Stabil-Air
Pág. 124
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Tarta Design S.r.l
Via Cotonificio, 56,
Pasian di Prato, 33037 Udine;
Italy

www.tartadesign.it

Tarta Original
Pág. 130

Tarta Emys
Pág. 131

Tarta Kid
Pág. 80

Tarta Kid Pro
Pág. 81
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Hernik GmbH

Herni
www.hernik.de

83064 Raubling;
Germany

Kidsflex
Pág. 136

Ipai NXT
Pág. 138

Ipai LGT
Pág. 139

Starlight NXT
Pág. 140

Hero NXT
Pág. 141
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Auf der Groeb 2 c,

Marcas e Fornecedores

Timoteos
Palorannantie 40,
28660 Pori;
Finland

www.timoteos.fi

Ella
Pág. 252

ODE
Pág. 65
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Jenx Limited
Wardsend Road,
Sheffield - S6 1RQ;
www.jenx.com

22

England/ United Kingdom

Abelha
Pág. 58

Macaco
Pág. 242

Canguru
Pág. 243

Atom
Pág. 64

Junior Plus
Pág. 60

Multiseat
Pág. 62

Standz
Pág. 248

Standz 2
Pág. 250

Dreama
Pág. 56

Cunhas Posicionadoras
Pág. 134

Corner Seat
Pág. 90

Marquesa Lateral
Pág. 92

Banco de Terapia
Pág. 91

Mesa de Creche
Pág. 93
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Krabat AS
Ravnsborgveien 56,
1395 Hvalstad;
Norway

www.krabat.com

Sheriff
Pág. 45

Sheriff Plus
Pág. 45

Jockey
Pág. 46

Jockey Plus
Pág. 46

Pilot
Pág. 48

Pirat
Pág. 49

Marcas e Fornecedores

23

R82 A/S
Parallelvej 3,
8751 Gedved;
www.etac.com

Mustang
Pág. 232

Rabbit Up
Pág. 246

Crocodile
Pág. 236

Pony
Pág. 234

Meerkat
Pág. 244

x:Panda
Pág. 155

Stingray
Pág. 68

Cricket
Pág. 66

Flamingo
Pág. 145

Flamingo High-low
Pág. 146

Heron
Pág. 148

Manatee
Pág. 150

Scallop
Pág. 88
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Denmark

Marcas e Fornecedores

Wombat Living
Pág. 86

Tendercare Ldt
Unit 10, Minster Court, Courtwick Ln, Wick,
Littlehampton BN17 7RN;
England/United Kingdom

Tendercare
www.tendercareltd.com

Snappi
Pág. 76

Snazzi
Pág. 77
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Convaid Products, Inc
2830 California Street,
Torrance, California 90503;
United States of America

www.etac.com

Cruiser
Pág. 70

Ez Rider
Pág. 72

Rodeo
Pág. 74
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Specialised Orthotic Services Ldt
126-127, Fauld Industrial Park, Fauld Lane,
Tutbury, Staffordshire DE 13 9HS;
England/United Kingdom

www.specialisedorthoticservices.co.uk

P Pod
Pág. 54
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Theraplay Ltd
Middleton House,
22 Hawbank Road, East Kilbride;
www.theraplay.co.uk

28

Scotland/ United Kingdom

IMP
Pág. 50

Terrier
Pág. 50

TMX
Pág. 50

Tracker
Pág. 50

Marcas e Fornecedores

Huka B.V.
Münsterstraat 13,
7575 ED Oldenzaal;
Países Baixos

www.huka.nl

Copilot
Pág. 52

Copilot 3
Pág. 53

Cortes
Pág. 267

Orthros
Pág. 268

Duet
Pág. 269

Pendel
Pág. 230
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®

Vipamat
3 Rue Gustave Eiffel,
56270 Ploemeur;

www.vipamat.com

30

France

Hippocampe Todo-o-terreno
Pág. 271

Hippocampe Praia
Pág. 270

Hippocampe Piscina
Pág. 272

Hippocampe Marathon
Pág. 273
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Netti
Alu Rehab AS, Bedriftsveien 23,
4353 Klepp stasjon;
Norway

www.my-netti.com

Netti 4U CE
Pág. 182

Netti 4U CE Plus
Pág. 182

Netti 4U Base
Pág. 183
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interco GmbH
Im Auel 50,
53783 Eitorf;
www.interco.gmbh
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Germany

Aktivline Basic
Pág. 161

Aktivline Standard
Pág. 162

Aktivline Carbon
Pág. 162

Skippy
Pág. 163
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Gel Ovations Europe Ldt
Charlton Road 3,
Bristol BS10 6NF;
England/United Kingdom

www.gelovationseurope.com

Protetor de Encosto
em Gel
Pág. 262

Apoios de Braço
em Gel
Pág. 262

Apoios para Cotovelo
em Gel
Pág. 262

Cotoveleiras Fixas
em Gel
Pág. 262

Cotoveleiras Protetoras
em Gel
Pág. 262

Faixa para Gémeos
em Gel
Pág. 262

Punhos Protetores
em Gel
Pág. 262

Cobertura Tubular para
Apoios de Braço em Gel
Pág. 262

Cobertura para
Manípulos em Gel
Pág. 262

Proteção para Cinto de
Segurança em Gel
Pág. 262

Almofada Lateral
em Gel
Pág. 262

Almofada Oval
em Gel
Pág. 262

Almofada em formato
de Ferradura em Gel
Pág. 262

Adutores de Joelho
em Gel
Pág. 262

Tubo Protetor de
Joelhos em Gel
Pág. 262

Protetores de Joelho
em Gel
Pág. 262

Protetores de Perna
em Gel
Pág. 262

Suportes para Pernas
em Gel
Pág. 262

Apoio para Pés em
Caixa em Gel
Pág. 262

Plataforma para Patins
em Gel
Pág. 262
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Ribcap
Zwaarveld 34,
9220 Hamme;
www.ribcap.com
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Belgium

Baseball Helmet Hat
Pág. 260

Bieber
Pág. 260

Hardy
Pág. 260

Iggy
Pág. 260

Lenny
Pág. 260

Fox
Pág. 260

Capacete Extra Protetor
Pág. 260

Billie
Pág. 260
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Firefly Friends Ldt
19c Ballinderry Road,
Lisburn, BT28 2SA - Belfast;
Northern Ireland/United Kingdom

www.fireflyfriends.com

GoTo
Pág. 82

Splashy
Pág. 143

Splashy Big
Pág. 144

Upsee
Pág. 83

Scooot
Pág. 84

Playpak
Pág. 85

GottaGo
Pág. 152
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Wimed divisione MOVI S.p.A
Via Dione Cassio 15,
I-20138 Milano;
www.wimed.it

Rocket Kid
Pág. 203

Rocket 4
Pág. 202

Active Boy
Pág. 181

Active Girl
Pág. 181

ETA
Pág. 79
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Italy

Marcas e Fornecedores

Seating Dynamics
7297 S. Revere Parkway,
Centennial, CO 80112-3928
United States of America

www.seatingdynamics.com

Apoio de Cabeça Dinâmico
Pág. 159

Encosto Dinâmico
Pág. 159

Patins Dinâmicos
Pág. 159
Marcas e Fornecedores
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Drive Medical
99 Seaview Blvd
Port Washington, NY 11050;
www.drivemedical.com

Otter
Pág. 153

Nimbo
Pág. 240

Trekker
Pág. 240
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United States of America

Ormesa
Via A. Da Sangallo, 1
06034 Foligno (PG);
Italy

www.ormesa.com

Dondolino
Pág. 241

Grillo
Pág. 238

Mini Standy
Pág. 253

Standy
Pág. 254
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Bodypoint Inc.
558 1st Avenue South,
Suite 300, Seattle, WA 98104;
www.bodypoint.com

40

United States of America

Estabilização do Tronco
Pág. 132

Estabilização Pélvica
Pág. 132

Estabilização dos Membros Inferiores
Pág. 133

Manípulos para Cadeiras de Rodas Elétricas
Pág. 133

Marcas e Fornecedores

Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga;
Vizcaya, Basque; Spain

www.sunrisemedical.com

RGK Octane Sub4
Pág. 173

RGK Tiga Sub4
Pág. 173

Marcas e Fornecedores
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Desporto e Lazer
Produtos de Desporto e Lazer*
*Temos disponíveis, sob consulta, os equipamentos, abaixo, ilustrados.

42

Cadeira de rodas para ténis
RGK Grand Slam

Cadeira de rodas desportiva
Top End Pro-2

Cadeira de rodas para basquetebol
RGK Elite X

Cadeira de rodas para ténis e basquetebol
Top End Pro BB e Ténis

Cadeira de rodas de competição
Top End Preliminator

Handbike para alta competição
Shark RS Attack

Marcas e Fornecedores

Vida diária
Produtos de vida diária*
*Temos disponíveis, sob consulta, os equipamentos, abaixo, ilustrados.

Cadeira de banho
Lima

Cadeira sanitária e de banho
Atlantic ABS

Elevador de transferência
Birdie Evo

Cama articulada elétrica
Medley Ergo

Colchão
Softform Maxiglide

Cadeirão
Cosy Up

Cadeira de rodas de conforto
Rea Clematis Pro

Cadeira de rodas elétrica
Oceania

Scooter
S700

Marcas e Fornecedores
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Personalizações*
*Alguns dos produtos de apoio, reabilitação e posicionamento podem ser personalizados com cores
e/ou temas. Abaixo, estão representados alguns exemplos.

44

Personalizações

Personalizações*
*Alguns dos produtos de apoio, reabilitação e posicionamento podem ser personalizados com cores
e/ou temas. Abaixo, estão representados alguns exemplos.

Personalizações
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Pediatria
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Pediatria

sheriff
Características
Liberdade de movimentos e estabilidade!
Posicionar a pélvis de maneira neutra, centrar
corretamente os membros inferiores, fortalecer o
tónus muscular e prevenir as contraturas, dores
e as subluxações da anca, ao longo do tempo, são
tudo benefícios fisiológicos promovidos por um
assento em sela. A Sheriff foi estrategicamente
desenvolvida com esse detalhe, estando apta para
ser usada no interior ou no exterior.
Pontos-chave:
• Assento em sela;
• Encosto envolvente;
• Locomoção livre e segura;
• Compatível com sistema de posicionamento.
Sheriff
Tamanho 1

Sheriff
Tamanho 2

Sheriff Plus
Tamanho 1

Sheriff Plus
Tamanho 2

Largura

52 cm a 60 cm

56 cm a 64 cm

52 cm a 60 cm

56 cm a 64 cm

Profundidade do assento

máx. 25 cm

máx. 32 cm

máx. 25 cm

máx. 32 cm

Altura do encosto

26 cm a 31 cm

36 cm a 41 cm

34 cm a 39 cm

46 cm a 51 cm

Altura do assento ao chão

45 cm a 49 cm

47,5 cm a 52,5 cm

45 cm a 49 cm

47,5 cm a 52,5 cm

Basculação do assento

- 15º a 15º

- 15º a 15º

- 15º a 15º

- 15º a 15º

Peso máximo do utilizador

60 kg

60 kg

60 kg

60 kg

especificações técnicas

Cores disponíveis

acessórios

Apoio de cabeça

Encosto plus

Faixa adutora

Almofada em gel

Barra de empurrar

Protetores de raios

Protetores de roupa

Rodas anti-volteio
Pediatria
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jockey

cadeira jockey

Jockey

Características
Posicionamento versátil que se adequa a qualquer ambiente.
A cadeira Jockey possui um assento especial em sela:
característica que oferece mais conforto e tolerância ao
utilizador, enquanto está sentado. Além disso, é ideal para os
ambientes pedagógicos, uma vez que fomenta a postura ativa.
Pontos-chave:
• Assento em sela;
• Encosto envolvente;
• Chassi para atividades de interior;
• Basculação do assento manual;
• Elevação elétrica ou manual do assento.

especificações técnicas

Jockey
Tamanho 1

Jockey
Tamanho 2

Jockey
Tamanho 3

Jockey Plus
Tamanho 1

Jockey Plus
Tamanho 2

Largura

87 cm

96 cm

120 cm

63 cm

66 cm

Profundidade do assento

28 cm

34 cm

42 cm

26 cm

34 cm

Altura do encosto

33 cm a 38 cm

38 cm a 43 cm

41 cm a 46 cm

34 cm a 39 cm

46 cm a 51 cm

Altura do assento ao chão

45 cm a 57 cm

45 cm a 57 cm

57 cm a 75 cm

39 cm a 79 cm

40 cm a 80 cm

Basculação do assento

-15º a 0º

-15º a 0º

-15º a 0º

-20º a 20º

-20º a 20º

Reclinação do encosto

90º

90º

90º

90º

90º

Peso máximo do utilizador

80 kg

80 kg

100 kg

65 kg

65 kg

Cores disponíveis

48

Jockey Plus

Pediatria

jockey

Acessórios

Apoio de cabeça ajustável

Suportes de tronco envolventes

Colete neoprene

Almofada em gel

Elevação elétrica do assento

Tabuleiro

Patim único com faixas de tornozelo

Saco para transporte

Pediatria
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Pilot

acessórios

Características
O primeiro apoio para os primeiros passos.
O Pilot fornece uma ajuda inovadora ao utilizador,
enquanto este gatinha. Os apoios tradicionais não
possibilitam uma assistência ativa o suficiente,
capaz de incentivar o levantamento da anca. No
caso do Pilot, este movimento não só é facilitado,
como também é fomentado.
O movimento de elevação fornecido é dinâmico e
versátil, mudando constantemente à medida que o
utilizador vai explorando.
Pontos-chave:
• Gatinhador com altura e ângulo ajustáveis;
• É fácil de utilizar, devido ao design ergonómico;
• Possui prancha ajustável e estofo almofadado.

especificações técnicas

50

Almofada traseira

Faixa de anca

Cinto pélvico

Tamanho Único

Idade

A partir dos 9 meses

Altura

14 cm

Peso máximo do utilizador

25 kg

Pediatria

Almofada frontal

Base

Joelheiras co-pilot

Almofada

Cores disponíveis

Pirat

acessórios

Características
O melhor companheiro aquático!
Esta ajuda flutuadora dá às crianças novas
oportunidades de serem independentes e
ativas, nas atividades aquáticas.
Pontos-chave:
• Fortalece o tronco e os membros
superiores e inferiores;
• Incentiva a liberdade dos movimentos
e não exige a presença constante do
cuidador;
• É adequado para todas as crianças,
independentemente
do
nível
de
incapacidade.

especificações técnicas

Apoio de cabeça

Calção abdutor
tamanho 1

Calção abdutor
tamanho 2

Faixa de tronco

Prancha
tamanho 1

Prancha
tamanho 2

Faixas de coxa
tamanho 1

Faixas de coxa
tamanho 2

Saco para
transporte

Tamanho 1

Tamanho 2

Idade

Aprox. dos 2 aos 8 anos

Aprox. dos 8 aos 18 anos

Largura da prancha

23 cm

28 cm

Comprimento da prancha

25 cm

35 cm

Peso máximo do utilizador

70 kg

70 kg

Peso total

2,8 kg

3 kg

Pediatria
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triciclos
Características
Triciclos adaptados para utilizadores a
partir dos dois anos e meio de idade.
Os triciclos da Theraplay foram projetados
para pilotos com necessidades especiais.
Todos os modelos são intuitivos e fáceis de
pedalar, possibilitando, caso seja necessário,
inúmeras configurações, assim como ajustes
no assento e no guiador, para acomodar todo
o tipo de necessidades.
Pontos-chave:
• Possibilitam diferentes configurações;
• Garantem a segurança e o posicionamento
do utilizador;
• Têm opção de condução com acompanhante;
• São desmontáveis, para facilitar o
transporte em veículos automóveis;
• Podem ser acoplados a bicicletas
convencionais.

modelos

IMP

a partir dos 2,5 anos
Cores disponíveis:

Cores disponíveis:

TMX

a partir dos 8 anos
Cores disponíveis:
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TERRIER

a partir dos 4,5 anos

TRACKER

para adolescentes e adultos
Cores disponíveis:

Triciclos
Acessórios

Apoio de cabeça
ajustável

Suporte de tronco

Suporte de tronco
ajustável

Encosto almofadado
ajustável

Assento estilo trator

Assento com
contorno

Assento de conforto

Guiador aberto

Guiador estilo loop

Cinto pélvico
acolchoado

Suportes de joelho

Estabilizador de pedal

Sandálias com poleia

Luvas auxiliares de
condução

Barra de direção
dianteira

Barra de
direção traseira

Cesto para objetos

Pneus anti-furo

Gancho para
acoplagem

Sistema de encarte para
transporte

Pediatria
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copilot

triciclo copilot

Características
Com o Copilot qualquer passeio pode ser adaptado em conjunto. Ao possibilitar que o piloto
principal do triciclo fique no assento de trás, enquanto pedala e supervisiona o copiloto à frente,
o controlo da direção e da velocidade estará sempre garantido. Dependendo das necessidades
do passageiro, a roda do equipamento pode ser ajustada, para determinar a sua participação
nas pedaladas.
Pontos-chave:
•
•
•
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Pode ser configurado, de acordo com as exigências e preferências do utilizador;
Caso seja necessário um impulso extra, pode ser adquirido em versão elétrica;
Está disponível em dois modelos: uma versão para dois adultos e outra para um adulto e
uma criança (a partir dos quatro anos de idade).

Pediatria

copilot 3

triciclo copilot 3

Características
A diferença principal deste modelo, quando comparado com o modelo Copilot, é a estabilidade
extra. Deste modo, o Copilot 3 é especialmente adequado para passageiros que tendem a
movimentar-se mais, durante o passeio, ou que possuam um senso de equilíbrio reduzido.
Graças à terceira roda, os dois pilotos conseguem permanecer sentados no triciclo, mesmo
quando este estiver parado. Nesta versão, apenas o supervisor pode pedalar, mas o copiloto
possui um guiador para se segurar.
Pontos-chave:
•
•
•

O quadro frontal é removível, tornando mais fácil subir e sair do veículo;
Caso seja necessário um impulso extra, pode ser adquirido em versão elétrica;
Está disponível em dois modelos: uma versão para dois adultos e outra para um adulto e
uma criança (a partir dos quatro anos de idade).

Pediatria
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p pod
Características
O P Pod é uma unidade de assento
domiciliária, capaz de oferecer todos os
benefícios clínicos aos utilizadores. Além de
permitir a participação ativa das crianças
no seio familiar, a aparência aconchegante,
dinâmica e envolvente oferece suporte e
conforto posicional. Trata-se de um sistema
de posicionamento camaleónico, que se
adequa a qualquer ambiente e faixa etária.

Saiba que...
O P Pod ganhou a distinção Naidex Style Award — que galardoa
produtos que não são apenas funcionais, mas, também,
esteticamente atrativos —, devido à sua configuração simétrica
e confortável.

unidade de assento P Pod
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01

Está revestido com uma camada
de espuma moldada com abdução

04

Encontra-se disponível numa
grande variedade de tamanhos

Pediatria

02

05

O tecido que o envolve permite
regular a temperatura corporal

A cunha posicionadora em U permite
uma ligeira inclinação para alívio da
pressão

03

Pode ser adquirido em tecido Dartex — que
possibilita uma limpeza eficaz

06

A base é constituída por um saco que
se assemelha a um feijão, garantindo a
comodidade do utilizador

p pod

Acessórios

Apoio de cabeça

Camada de crescimento

Almofada para pés

Tabuleiro

Tabuleiro de colo

Barra de atividades

Standard

Base móvel

Personalizável com o nome do
utilizador

Dartex

Cores disponíveis

Pediatria
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Dreama
Depois

Antes

Posicionamento 24 horas

Características
O Dreama é um sistema de posicionamento
que permite a redução da pressão, sendo
adequado para crianças e adultos. Nos
últimos anos, a importância de um
bom posicionamento 24 horas tem sido
amplamente reconhecida, uma vez que a
manutenção de uma boa postura, durante
os períodos diurno e noturno, melhora o
desenvolvimento esquelético e incrementa
a qualidade de vida.

especificações técnicas
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Principais benefícios:
• Melhora o sono e o descanso do utilizador;
• Oferece um bom contorno corporal;
• Permite uma boa ventilação entre o corpo
do utilizador e as almofadas redutoras de
pressão, reduzindo o desconforto causado
pelo calor;
• É de fácil manutenção;
• A sua montagem é fácil e rápida;
• Contém uma gama de acessórios completa.

Berço

Cama de berço

Cama de solteiro

Cama extra-longa

Largura

56 cm

70 cm

90 cm

90 cm

Comprimento

120 cm

140 cm

190 cm

200 cm

Idade

9 meses aos 4 anos

9 meses aos 7 anos

Peso máximo do utilizador

80 kg

100 kg

Pediatria

9 meses à idade adulta 9 meses à idade adulta
110 kg

110 kg

dreama

Acessórios

Cobertura para almofadas

Almofada posicionadora lateral

Arco posicionador

Suporte posicionador

Suportes de tronco

Suportes para joelhos

Bloco abdutor

Rolo abdutor

Patins ajustáveis em ângulo

Pediatria
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abelha

Características
A Abelha é uma excelente opção para introduzir os
utilizadores aos assentos funcionais com suporte.
Por possuir um design atrativo, incentiva a inclusão
e a participação social dos mais pequenos.
Este sistema modular de posicionamento sentado
destaca-se pelas seguintes características:
• É bastante versátil, possuindo diferentes bases
e uma ampla gama de acessórios;
• Contém um sistema integrado de crescimento.

Combinações
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especificações técnicas

Tamanho Único

Idade

4 meses aos 5 anos

Profundidade do assento

11 cm a 35 cm

Largura de anca

18 cm a 25 cm

Reclinação do encosto

15º

Altura do encosto

26,5 cm a 36,5 cm

Ângulo dos apoios de pé

15º a 20º

Peso máximo do utilizador

25 kg

abelha

Acessórios

Apoio de cabeça
articulado

Apoio de cabeça
plano

Apoios de braço

Apoios de cotovelo

Bloco abdutor

Suporte lombar

Extensão de assento

Bloqueador
de joelhos

Botas
posicionadoras

Sandálias
posicionadoras

Almofadado para
patins

Tabuleiro

Barra de atividades

Base em madeira

Base em X

Base em Y

Pediatria
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junior plus

cadeira junior plus

características
O sistema pediátrico de posicionamento Junior Plus foi criado com base em pareceres
significativos de pais de crianças, de forma a incorporar a funcionalidade e a flexibilidade,
sem negligenciar o estilo. Esta nova versão oferece assentos de apoio altamente flexíveis, para
utilizadores entre os 18 meses e os 12 anos.
Pontos-chave:
• Contém um excelente sistema de controlo pélvico;
• Possui almofadas de controlo de pernas;
• Está munido com almofadas de poliuretano (PU) – um material flexível, fácil de limpar e
impermeável aos fluidos;
• A profundidade do assento é ajustável;
• Possui reclinação do encosto ajustável;
• Contém apoio lombar ajustável;
• O encosto permite acompanhar o crescimento do utilizador.

especificações técnicas

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Idade

18 meses aos 5 anos

3 anos aos 8 anos

5 anos aos 12 anos

Profundidade do assento

21 cm a 30,5 cm

24 cm a 35,5 cm

26 cm a 44 cm

Basculação do assento (base X e Y)

30º a 10º

30º a 10º

30º a 10º

Reclinação do encosto

15º a 15º

15º a 15º

15º a 15º

Altura do encosto

34,5 cm a 43,5 cm

34,5 cm a 43,5 cm

41 cm a 50 cm

Ângulo dos apoios de pé

5º a 35º

5º a 35º

5º a 35º

Peso máximo do utilizador

50 kg

50 kg

50 kg

Cores disponíveis
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junior plus
Acessórios

Apoio de cabeça oval

Apoio de cabeça
multiajustável

Apoios de braço

Suportes de ombro

Suportes de tronco
slim

Bloco abdutor
standard

Bloco abdutor
profundo

Adutores de perna

Bloqueadores
de joelho

Botas posicionadoras

Sandálias
posicionadoras

Apoio para pés
em caixa

Almofadado
para patins

Tabuleiro

Barra de empurrar

Barra de atividades

Base em X

Base em Y

Pediatria
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multiseat

cadeira multiseat

Características
O Multiseat foi, cuidadosamente, desenvolvido para conjugar a versatilidade, a estética e
o conforto num único sistema de assento modular. Os acabamentos atrativos conferem-lhe a
discrição certa e os contornos macios reforçam a sua eficiência no posicionamento.
Pontos-chave:
• É compatível com diversos acessórios;
• Possui sistema de basculação do assento;
• Permite a elevação do assento.

especificações técnicas

Tamanho 4

Tamanho 5

Idade

8 anos aos 14 anos

10 anos a +18 anos

Profundidade do assento

28,5 cm a 45 cm

35,5 cm a 52 cm

Basculação do assento

30º a 10º

30º a 10º

Altura do assento ao chão

33,5 cm a 57 cm

33,5 cm a 57 cm

Altura do encosto

46,5 cm a 59 cm

52,5 cm a 66 cm

Peso máximo do utilizador

100 kg

100 kg

Cores disponíveis
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multiseat
Acessórios

Apoio de cabeça oval

Apoio de cabeça
multiajustável

Apoios de braço

Colete

Suportes de tronco
slim

Suporte lombar

Bloco abdutor
profundo

Adutores de perna

Guias de anca

Guia isquiática

Sandálias
posicionadoras

Apoio para pés
em caixa

Almofadado
para patins

Tabuleiro

Almofadado para
tabuleiro

Barra de atividades

Base em Z

Capas laváveis

Pediatria
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atom
Características
Sistema de assento modular para crianças com
necessidades posturais acrescidas.
O design moderno centrado no utilizador,
combinado com uma ampla gama de acessórios,
fazem do Atom o sistema de assento ideal para
desenvolver a postura e acomodar as atividades
do quotidiano — desde as mais funcionais, como a
rotina de alimentação, até às mais didáticas, como
pintar, desenhar, brincar ou ver televisão.
Esta cadeira multifacetada foi pensada para
acompanhar o desenvolvimento de crianças até
aos cinco anos, fornecendo-lhes sempre o devido
apoio e conforto, enquanto acomoda as mudanças
e as necessidades posturais das diferentes fases do
crescimento.

cadeira atom

bases atom
Base alta em madeira

Base baixa em madeira

Base em X branca

Base em Y preta

Cores disponíveis:

Recursos e benefícios
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Ajustável em altura

Ajustes livres de ferramentas

Posicionamento da cabeça

Posicionamento das pernas

Posicionamento do tronco

Posicionamento dos pés

Pediatria

ODE

Características
Preciso, confortável e fácil de usar.
O sistema de assento ODE foi concebido para seguir a anatomia humana e os movimentos dos
membros inferiores. Deste modo, os pontos de ajuste foram desenhados de forma específica,
indo ao encontro das posições naturais do corpo.
Pontos-chave:
• É intuitivo e fácil de usar;
• É facilmente ajustável;
• Acompanha o crescimento do utilizador;
• Fornece apoio lombar e descanso rotacional;
• Contém sustentação abdutora (18º) e adutora (11º);
• Permite a flexão natural dos joelhos, tornozelos e anca;
• Está disponível com base para o interior e exterior.

especificações técnicas

Tamanho 1

Tamanho 2

Largura do assento

21 cm a 31 cm

25 cm a 37 cm

Profundidade do assento

19 cm a 28 cm

27 cm a 37 cm

Altura do encosto

33 cm a 41 cm

40 cm a 53 cm

Altura do utilizador

90 cm a 120 cm

115 cm a 145 cm

Peso máximo do utilizador

40 kg

55 kg

Cores disponíveis

Pediatria
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cricket
cadeira de transporte

características
É um carrinho leve e dobrável, idealizado para satisfazer as necessidades e promover o
bem-estar do utilizador. Destaca-se por ser extremamente compacto, o que facilita o seu
transporte e armazenamento. Encontra-se disponível em dois tamanhos.
Pontos-chave:
• Tem um encosto reclinável que permite mudar, facilmente, as posições do utilizador;
• Adapta-se e acompanha o crescimento e desenvolvimento do utilizador;
• É fácil de dobrar e de transportar;
• O apoio para os pés é ajustável em altura e ângulo.

especificações técnicas

Tamanho 1

Tamanho 2

Largura do assento

34 cm

39,5 cm

Profundidade do assento

21 cm a 31 cm

31 cm a 43 cm

Reclinação do encosto

110º a 125º

110º a 125º

Largura fechado

35,5 cm

35,5 cm

Comprimento fechado

76 cm

76 cm

Peso máximo do utilizador

35 kg

50 kg

Peso total

12,4 kg

13,4 kg

Cores disponíveis
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cricket

Acessórios

Almofada para apoio
de cabeça

Apoio de cabeça ergonómico

Apoios de braço

Cinto pélvico almofadado

Colete de neoprene

Barra frontal

Faixa para apoio de gémeos

Faixas para calcanhares

Capota para o sol

Cesto para objetos

Fixação para transporte

Tabuleiro

Pediatria
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Stingray

cadeira de transporte

características
É uma cadeira de transporte com um design futurista e elegante. A paleta de cores diversificada,
aliada à comodidade, promete adequar-se a qualquer criança. Está disponível em dois tamanhos.
Pontos-chave:
• É dobrável, facilitando uma rápida e fácil arrumação;
• Possui uma unidade de assento giratória de 180º, que permite alterar e colocar o assento
virado para a frente ou para o cuidador, mesmo com a criança sentada;
• Dispõe de basculação do assento e reclinação do encosto ajustáveis, permitindo, durante as
deslocações, o descanso do utilizador;
• Está apta para ser transportada em veículos.

especificações técnicas

Tamanho 1

Tamanho 2

Largura do assento

30 cm

35 cm

Profundidade do assento

18 cm a 30 cm

25 cm a 40 cm

Reclinação do encosto

170º

170º

Largura fechado

59 cm

59 cm

Comprimento fechado

90 cm

90 cm

Peso máximo do utilizador

40 kg

40 kg

Peso total

19 kg

20 kg

Cores disponíveis
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Stingray
Acessórios

Apoio de cabeça
standard

Apoio de cabeça
occipital

Apoio de cabeça
contour

Apoios de cabeça
laterais

Apoios laterais
de tronco

Cinto pélvico

Guias de anca

Bloco abdutor

Barra frontal

Capota para o sol

Tabuleiro

Cesto para objetos

Tabuleiro para
ventilador

Fixação para
transporte

Pediatria
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Cruiser
cadeira de transporte

características
A Cruiser é uma cadeira de transporte pediátrica com báscula fixa (30º), o que a torna prática,
leve e compacta ao encartar. Está equipada com um sistema de tensão – característica da
Convaid Self-Tension – que oferece uma maior tolerância posicional e ajuda a promover a
postura pélvica neutra. Aliado a isto, a Cruiser possui um assento com profundidade ajustável,
prolongando a durabilidade da cadeira, enquanto acompanha o crescimento do utilizador.

especificações técnicas

cx 10

cx 12

cx 14

cx 16

cx 18

Largura do assento

25,5 cm

30,5 cm

35,5 cm

40,5 cm

45,5 cm

Profundidade do assento

15,2 cm
a 29,9 cm

20 cm
a 33 cm

25,4 cm
a 38 cm

27,9 cm
a 40,6 cm

35,6 cm
a 53,3 cm

Largura

56 cm

60 cm

65 cm

70 cm

72,4 cm

Comprimento

122 cm

112 cm

124,5 cm

132 cm

140 cm

Peso máximo do utilizador

34 kg

34 kg

45,5 kg

77 kg

77 kg

Peso total

12 kg

12 kg

13 kg

14 kg

14 kg

Cores disponíveis

72

Pediatria

cruiser

Acessórios

Apoio de cabeça

Colete

Colete em H

Faixas de tronco

Cinto pélvico de
três pontos

Faixas abdutoras

Faixa adutora

Extensão de encosto

Faixa para gémeos

Faixas para pés
e tornozelos

Capota para o sol

Tabuleiro

Trepa-passeios

Fixação para transporte

Patins reguláveis
em ângulo

Cesto para objetos

Fita para união de
patins

Sistema anti-volteio

Pediatria
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ez rider
cadeira de transporte

características
A Ez Rider, uma cadeira de transporte pediátrica, com báscula fixa (10º), destaca-se pela
praticidade, leveza e forma compacta.
Pontos-chave:
• O assento com profundidade ajustável possibilita acompanhar o crescimento da criança;
• Oferece uma postura correta e uma posição corporal funcional;
• O revestimento é amovível e lavável;
• Encarta facilmente e é transportável em quase todos os veículos.

especificações técnicas

EZ 12

EZ 14

EZ 16

EZ 18

Largura do assento

30,5 cm

35,5 cm

40,5 cm

45,5 cm

Profundidade do assento

23 cm a 36 cm

28 cm a 41 cm

30,5 cm a 43 cm

37 cm a 49,5 cm

Largura

54,6 cm

54,8 cm

66 cm

66 cm

Comprimento

91,5 cm

95 cm

110,5 cm

122 cm

Peso máximo do utilizador

34 kg

45,5 kg

77 kg

114 kg

Peso total

11 kg

14 kg

14 kg

13 kg

Cores disponíveis
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ez rider
Acessórios

Apoio de cabeça

Apoios de braço

Faixas de tronco

Colete

Colete em H

Cinto pélvico de
três pontos

Faixas abdutoras

Faixa adutora

Unidade de assento
redutora

Extensão de encosto

Faixa para gémeos

Faixas para pés
e tornozelos

Patins reguláveis
em ângulo

Fita para união
de patins

Capota para o sol

Tabuleiro

Almofadado para
tabuleiro

Sistema anti-volteio

Fixação para transporte

Pediatria
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rodeo

cadeira de transporte

características
A Rodeo é uma cadeira de transporte pediátrica, muito prática e extremamente leve, com uma
basculação do assento que vai dos -5º até aos 45º. É a opção indicada para ir ao encontro das
necessidades do utilizador.
Pontos-chave:
•
•
•
•

Possui báscula ajustável do assento e reclinação do encosto, proporcionando o alívio da pressão;
O assento é ajustável em profundidade;
É leve e muito resistente;
Fomenta o posicionamento otimizado, acomodando posições de descanso funcionais e
aumentando a tolerância na posição sentada.

especificações técnicas

RD 12

RD 14

RD 16

Largura do assento

30,5 cm

35,5 cm

40,5 cm

Profundidade do assento

23 cm a 36 cm

28 cm a 41 cm

33 cm a 46 cm

Largura

58 cm

63 cm

68 cm

Comprimento

89 cm

89 cm

91 cm

Peso máximo do utilizador

34 kg

46 kg

77 kg

Peso total

15 kg

16 kg

17 kg

Cores disponíveis
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rodeo

Acessórios

Apoio de cabeça

Apoios de braço

Colete

Colete em H

Cinto pélvico de
três pontos

Faixa adutora

Extensão de encosto

Faixa para gémeos

Faixas para pés
e tornozelos

Capota para o sol

Tabuleiro

Almofadado para
tabuleiro

Cesto para objetos

Suporte para garrafa
de oxigénio

Sistema anti-volteio

Fixação para transporte

Apoios laterais com
contorno

Suportes laterais

Pediatria
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Tendercare

snappi

Características
A cadeira de transporte pediátrica que
acompanha o crescimento!
Pontos-chave:
• O assento é ajustável em profundidade e
largura;
• O encosto é ajustável em altura;
• Permite a reclinação do encosto e elevação
dos patins;
• A barra de empurrar é ajustável em altura;
• Tem sistema de encarte e fixação para o
transporte;
• Possui um vasto leque de acessórios.

especificações
técnicas

Tamanho 1

Tamanho 2

Largura do assento

17 cm a 29 cm

25 cm a 35 cm

Profundidade
do assento

19,5 cm a 31 cm

28 cm a 39 cm

Reclinação do encosto

90º a 135º

90º a 135º

Altura do encosto

50 cm a 67,5 cm

59 cm a 76 cm

0º a 40º

0º a 40º

60 cm

67,5 cm

94 cm

103 cm

40 kg

40 kg

19 kg

22 kg

Basculação do
assento
Largura
Profundidade da
cadeira
Peso máximo
do utilizador
Peso total
Cores disponíveis
Cores disponíveis
(com pesponto)

Especificações

Guias de anca
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Cesto para objetos

Fixação para transporte
dianteira/traseira

Sistema de encartar

Tendercare

snazzi

Características
A cadeira pediátrica de transporte que
posiciona!
Pontos-chave:
• É uma cadeira de rodas de transporte com
acessórios de posicionamento;
• Foi desenhada para fornecer um meio de
deslocação leve e prático;
• Possui sistema de basculação do assento;
• Encarta com unidade de assento, podendo
ser transportada em quase todos os
veículos familiares;
• Possui um vasto leque de acessórios.

especificações
técnicas
Largura do assento

Tamanho 1

Tamanho 2

19,5 cm a 28,5 cm 22,5 cm a 33,5 cm

Profundidade
do assento

21 cm a 29 cm

27 cm a 35 cm

Reclinação do encosto

90º a 95º

90º a

Altura do encosto

60 cm

67 cm

10º a 40º

10º a 40º

61 cm

67 cm

78 cm

88 cm

40 kg

40 kg

16 kg

18 kg

Basculação do
assento
Largura
Profundidade da
cadeira
Peso máximo
do utilizador
Peso total
Cores disponíveis
Cores disponíveis
(com pesponto)

Especificações

Guias de anca

Cesto para objetos

Fixação para transporte
dianteira/traseira

Sistema de encartar

Pediatria
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snappi / snazzi

Tendercare

Acessórios

80

Apoio de cabeça e colete

Apoios de tronco

Bloco abdutor

Tabuleiro de atividades

Faixas para calcanhares

Capa para a chuva

Pediatria

eta

Características
Cadeira de transporte pediátrica, prática
e confortável, com armação em alumínio.
É leve e totalmente dobrável. Graças à
sua personalização, promove a postura
correta e o bom posicionamento dos mais
pequenos.
A configuração standard inclui:
• Apoio de cabeça ajustável;
• Encosto reclinável;
• Basculação do assento;
• Cinto de cinco pontos;
• Apoios de tronco;
• Cunha abdutora;
• Redutores de assento;
• Estofos removíveis e laváveis;
• Barra frontal;
• Patins ajustáveis em altura;
• Tabuleiro;
• Cesto para objetos;
• Bloqueio unidirecional das rodas
dianteiras.

especificações técnicas

Tamanho Único

Largura

67 cm

Comprimento

89 cm

Largura do assento

30 cm a 38 cm

Altura do encosto

50 cm

Peso máximo do utilizador

45 kg

Peso total

20 kg

Cores disponíveis

acessórios

Protetores de tubo
Pediatria
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Tarta kid

Base de chão

Cadeira de interior

Cadeira de mesa

Cadeira de transporte

Características
O Tarta Kid foi desenhado para se adaptar a diferentes situações diárias. Pode ser utilizado em
casa, como assento de posicionamento; numa cadeira de alimentação; na rua, como cadeira
de transporte; na creche e, até mesmo, à mesa de um restaurante.
Encontra-se disponível apenas em tamanho único, sendo recomendado para uma intervenção
precoce a partir dos oitos meses até aos três/quatro anos de idade.
Por ser fabricado com alumínio aeronáutico moldável — material que permite um
manuseamento simples e fácil —, o Tarta Kid possibilita vários reajustes, ao longo do tempo,
adaptando-se ao crescimento do utilizador.

acessórios
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Apoio de cabeça
standard

Apoio de cabeça
occipital

Apoio de cabeça
mandibular

Cinto de peito

Suporte de peito

Cinto pélvico de
cinco pontos

Cinto pélvico

Bloco adutor

Cunha de assento

Cunha lombar

Pediatria

Tarta kid pro

Base ajustável em altura

Cadeira de transporte

Características
O Tarta Kid Pro é uma unidade de assento ergonómica completa que se pode adaptar à estrutura
de uma cadeira de exterior — o modelo Flip, da Ki Mobility, é um dos exemplos. Foi desenhado
para crianças, entre os três e os oito anos de idade, para suprir todas as necessidades posturais,
mantendo-se funcional e elegante. Encontra-se disponível em dois tamanhos.

acessórios

Apoio de cabeça standard

Apoio de cabeça mandibular

Apoios de braço

Suportes de cotovelo

Suportes de ombro

Suporte de peito

Colete de quatro pontos

Extra suporte torácico lateral

Cinto pélvico

Cunhas de posicionamento

Adaptador universal
para encosto

Regulador de extensão
de pernas

Tabuleiro

Sandálias

Patim único

Patim duplo

Pediatria
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Goto

cadeira

Características
É uma unidade de assento portátil que promove
a inclusão e a participação diária. Pode ser usada
em carrinhos de compras, na praia, em festas de
aniversário, baloiços, cadeiras de jantar, etc. O seu
principal objetivo passa por simplificar as tarefas
diárias, ao manter a criança envolvida nelas.
Para um melhor suporte, encontra-se disponível com
dois tipos de apoios de cabeça: Standard ou Contour.
Os apoios de tronco, ajustáveis em altura, permitem
que o GoTo se adapte ao crescimento da criança.
A base de assento opcional possui várias posições
de reclinação – 106º a 140º.

O GoTo está, agora, disponível numa nova
versão.
As funcionalidades mantêm-se, mas
os estofos em vinil conferem-lhe novas
características:
• Lavável;
• Duradouro;
• Toque macio;
• À prova de água;
• Nova cor vibrante.

especificações
técnicas
Idade
Suportes de cabeça
ajustáveis

Laterais ajustáveis
84
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Reclinação do encosto

Almofada de conforto

Peso máximo
do utilizador
Transporte
aéreo*
Cores
disponíveis
Cores disponíveis
Vinyl

Tamanho 1 Tamanho 2
1 aos 3 anos

3 aos 8 anos

15 kg

30 kg

Sim

Sim

*Recomenda-se a confirmação prévia com a companhia aérea em questão.

upsee

Tamanhos Disponíveis

Características
É uma revelação para muitas crianças
com alterações motoras ou transtornos
de coordenação motora, que impedem
a marcha, porque facilita a distribuição
gradual do peso, a posição de pé e a
caminhada (com a ajuda de um adulto).
O Upsee amplia as possibilidades de
explorarem o mundo, despertando-lhes
os sentidos.

XS

1 aos 2 anos

M

4 aos 6 anos

S

kit upsee

2 aos 4 anos

Fitas extensoras

Cinto

Sandálias Infantis

Sandálias Standard

L

6 aos 8 anos

Pediatria
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Scooot

Características
É um dispositivo prático e divertido para ambientes domésticos e terapêuticos.
As crianças que possuem algum problema de mobilidade podem sentir dificuldade em sentar-se.
Para facilitar esta tarefa, especialistas, designers e engenheiros juntaram-se e criaram o Scooot.
Este aparelho é capaz de fornecer uma experiência inicial de independência, incentivando as
crianças a descobrirem, enquanto desenvolvem o potencial físico e cognitivo.
O Scooot está disponível em versão 4 em 1, com opção de encosto avançado. Basta montar a que
mais se adequa ao utilizador:
1. Crawl – gatinhador;
2. Scooot – autopropulsão, através dos membros inferiores;
3. Ride – autopropulsão, através dos membros superiores;
4. Pooosh – condução por terceiros.

kit scooot

Scooot 4 em 1
1. Crawl
4. Pooosh

2. Scooot
Dos 2 aos 6 anos
Até 20Kg
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Encosto

Almofada de encosto

Suporte para
pés e rodas

Barra de empurrar

3. Ride

Playpak

Características
O Playpak facilita três posturas de intervenção precoce essenciais: sentada, supina e prona.
É adequado para a criança brincar e aprender durante as terapias ou em casa.
Algumas pesquisas científicas comprovaram que os kits de terapia de intervenção precoce,
que permitem que os terapeutas, pais e cuidadores trabalhem juntos, como o Playpak, têm um
maior impacto no desenvolvimento das crianças.
Esta espécie de centro de atividades está comprimida num saco leve. Dentro deste, desenvolvidos
por especialistas clínicos, existem rolos, cunhas e suportes que se juntam de dezenas maneiras
diferentes, incentivando a aprendizagem das primeiras posições corporais e fomentando o
desenvolvimento de habilidades posteriores.

o playpak é portátil! kit playpak

Encosto
de cabeça

Ferradura
pequena

Cinto

Ferradura
grande

Rolo grande

Rolo pequeno

Pediatria
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Wombat living
cadeira wombat living

características
A Wombat Living é uma cadeira de atividades, com crescimento incorporado e com elevação
da base do assento, idealizada para promover a atividade e a funcionalidade dos utilizadores.
Além de ser uma excelente opção para ambientes educativos e didáticos, promove a postura e
o posicionamento correto.
Este equipamento pode ser totalmente configurado com uma vasta gama de acessórios, indo ao
encontro das mais diversas necessidades. Pode ser utilizada por crianças, em idade escolar, e
por adolescentes, adaptando-se a diferentes estaturas.
É a solução perfeita para acomodar, estabilizar e dinamizar as tarefas diárias.

especificações técnicas

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Largura do assento

30 cm

37 cm

42 cm

Profundidade do assento

18 cm a 31 cm

25 cm a 38 cm

32 cm a 50 cm

Ângulo do encosto

0º a 28º

0º a 28º

0º a 28º

Largura

55 cm

55 cm

61 cm

Comprimento

60 cm

60 cm

72 cm

Peso máximo do utilizador

45 kg

45 kg

70 kg

Peso total

15,5 kg

15,5 kg

22 kg

Cores disponíveis - tecido
Cores disponíveis - base
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wombat living
Acessórios

Apoio de cabeça

Apoios de braço

Encosto com contorno

Suportes de tronco

Cunha lombar

Apoios de anca

Suporte pélvico

Bloco abdutor

Punhos de empurrar

Sistema de bloqueio central

Sistema anti-volteio

Versão elétrica

Pediatria
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Scallop

características
O Scallop foi desenhado para ajudar o
utilizador a sentar-se, fornecendo-lhe o
apoio necessário. Este oferece uma sensação
de segurança ao corpo, graças ao seu assento.
Pode ser utilizado no chão, ou fixado a uma
cadeira, de forma a promover a interação
social e a comunicação com o meio envolvente,
enquanto promove o conforto e a segurança.
Pontos-chave:
• É um produto leve, portátil e versátil e
pode ser usado por crianças, adolescentes

especificações técnicas

•

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Tamanho 4

Largura de anca

15 cm a 21 cm

21 cm a 24 cm

24 cm a 27 cm

27 cm a 38 cm

Altura do encosto

33 cm a 38 cm

38 cm a 42 cm

42 cm a 47 cm

Aprox. 47 cm

Peso máximo do utilizador

15 kg

22 kg

29 kg

70 kg

Peso total

0,60 kg

0,78 kg

1 kg

1,44 kg

Cores disponíveis

90

•

e adultos, com incapacidades ligeiras a
moderadas;
Encontra-se disponível em quatro
tamanhos e em duas cores reversíveis:
vermelho e azul, ou verde e cinzento.
Independentemente da combinação,
ambas as almofadas podem ser removidas
e lavadas na máquina a 60 graus, para
facilitar a limpeza;
É indicado para utilização em ambientes
internos ou externos.

Pediatria

Scallop

Informações
Tamanho 1 e 2

Tamanho 3 e 4

Inclui:
•
almofada reversível;
•
cintas de transporte;
•
base de assento e cinto de segurança de
três pontos.

Inclui:
•
almofada reversível;
•
cintas de transporte;
•
base de assento e cinto de segurança de
dois pontos.

utilização

Reclinação do encosto

Versátil

Leve - pesa menos de 2 kg

Pediatria
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Corner seat

Assento corner seat

Características
Suportar os mais pequenos, na posição sentada de longa duração, é a principal missão do
assento de canto Corner Seat. Além de prático, luminoso e confortável, este sistema é ajustável,
servindo de base para todo o tipo de atividades.

acessórios

Bloco abdutor

especificações técnicas

Almofadas triangulares

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Idade

6 meses aos 2 anos

1 aos 6 anos

4 aos 10 anos

Peso máximo do utilizador

25 kg

35 kg

50 kg

Cores disponíveis
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Cinto pélvico

Pediatria

banco de terapia

Tamanho 1

Tamanho 2

Características
É o recurso ideal para inserir o utilizador em diversas atividades, melhorando e fomentando a
boa postura.
Pontos-chave:
• Ajustável em altura;
• Compatível com diferentes acessórios de posicionamento;
• Disponível em dois tamanhos: com banco curto ou com banco mais largo.

acessórios

Encosto com suporte pélvico

especificações técnicas

Bloco abdutor

Bloqueador de joelhos

Tamanho 1

Tamanho 2

Largura e Profundidade

50 x 25 cm ou 100 x 25 cm

50 x 25 cm ou 100 x 25 cm

Altura

16,5 a 25 cm

23,5 a 39,5 cm

Peso máximo do utilizador

85 kg

85 kg

Pediatria
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Marquesa lateral

Características
A Marquesa Lateral é uma superfície de repouso que oferece conforto, durante as terapias e
atividades lúdicas. Trata-se de uma plataforma que incentiva a posição deitada, para ajudar a
recarregar as baterias dos utilizadores, ou para facilitar a sua integração em ambientes didáticos.
Pontos-chave:
• Plataforma para posicionamento deitado;
• Possui lateral ajustável em ângulo;
• A parte traseira pode ser inclinada, para evitar que o utilizador rode para a frente, ou para
ajustar a posição do mesmo;
• A superfície estofada é confortável e larga o suficiente, transmitindo segurança ao utilizador;
• É compatível com cunhas de posicionamento.

acessórios

Kit de posicionamento

especificações técnicas
Idade
Cores disponíveis
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Faixa de segurança

Tamanho 2

Tamanho 3

Tamanho 4

9 meses aos 4 anos

3 anos aos 9 anos

8 anos aos 18 anos

Mesa de creche

Características
A Mesa de Creche é composta por uma
superfície grande, para que o utilizador consiga
brincar, ou executar atividades terapêuticas,
com facilidade. Esta pode ser utilizada de
forma plana, inclinada e em modo cavalete.
Além disso, pode ser complementada com o
sistema de assento de canto Corner Seat, ou
com outra base de chão.
Pontos-chave:
• Pode ser facilmente ajustada em altura;
• O recorte da mesa permite que o utilizador
seja rodeado pela superfície de trabalho,
fornecendo o apoio necessário aos seus
membros;
• Fornece um ótimo suporte para
estabilização no chão;
• Possui ângulo ajustável;
• Fomenta a interação social dos
utilizadores;
• É de fácil manutenção.

utilização

•

Disponível em três tamanhos;

•

Para crianças dos nove meses até aos
seis anos;

•

Pode ser complementada com assentos
de chão.

Pediatria
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Posicionamento

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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107

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

•

•
•

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.

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.
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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.

Posicionamento
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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

132

Posicionamento

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
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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:

cadeiras auto

Cadeiras Auto
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KIDSFLEX

Herni

Características
Assento automóvel para crianças, jovens e adultos com necessidades especiais:
• Sistemas de retenção e posicionamento;
• Encosto reclinável;
• Disponível em três tamanhos (1, 2 e 2XL);
• O tamanho 2XL, com medidas de assento de 40 cm de largura e profundidade de assento
regulável entre 40 e 46 cm, é ideal para jovens/adultos;
• Basculação do assento até 20º;
• Bloco abdutor;
• Apoios de pé;
• Suportes de tronco;
• Base rotativa e tabuleiro;
• Ideal para acompanhar o crescimento do utilizador;
• Segurança testada, segundo as normas em vigor;
• Equipamento compatível com o sistema Isofix.
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Cadeiras Auto

kidsflex

Herni

Informações
Tamanhos

Tamanho 1

Tamanho 2

Acessórios
01

06

2ª guia p/ cinto de segurança

Apoio de cabeça

02

Suportes de ombro

03

Suportes de tronco

04

Adutores almofadados

05

Tamanho 2XL

Basculação do assento

especificações técnicas

07

08

Bloco abdutor

Tabuleiro

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 2XL

Largura do assento

27 ou 31 cm

31 ou 35 cm

36 ou 40 cm

Profundidade do assento

28 a 33 cm

34 a 39 cm

40 a 46 cm

Altura até à axila

26 a 36 cm

26 a 36 cm

34 a 44 cm

Largura de tronco

16 a 28 cm

19 a 32 cm

24 a 37 cm

Peso máximo do utilizador

22 kg

36 kg

75 kg

Peso total

8,2 kg

8,9 kg

12,3 kg

Cores disponíveis

Cadeiras Auto
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ipai nxt

Herni
Características
Assento automóvel pediátrico equipado com:
• resguardos laterais;
• apoio de cabeça ajustável;
• encosto regulável em ângulo;
• almofadado extra para o encosto;
• reclinação do encosto;
• cinto de segurança de cinco pontos
ajustável.
Pode ser configurado com suportes de tronco
e com outros acessórios, dependendo das
necessidades individuais de cada utilizador.
Trata-se de um equipamento compatível
com o sistema Isofix.

Acessórios
01

Apoio lateral de cabeça

02
03

Encosto almofadado

Tabuleiro

Suportes de ombro

04

Suportes de tronco

05

Assento almofadado

especificações técnicas

Tamanho base

Tamanho com minimizador

Largura do assento

31 cm

26 cm

Profundidade do assento

30 cm

27 cm

Largura do peito

14 cm a 28 cm

14 cm a 28 cm

Altura superior do tronco

20 cm a 33 cm

17 cm a 30 cm

Reclinação do encosto

85º a 160º

85º a 160º

Altura do encosto

41 cm a 54 cm

38 cm a 51 cm

Peso máximo do utilizador

36 kg

36 kg

Peso total

7 kg

7 kg

Cores disponíveis
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ipai lgt

Herni
Características
O IPAI LGT faz jus ao nome. Possui o mesmo
sistema que o IPAI NXT, mas conta com
uma configuração mais leve e simples, sem
negligenciar as necessidades básicas de
posicionamento.
Assento automóvel pediátrico equipado com:
• almofada de abdução;
• apoio de cabeça ajustável em altura;
• cinto de segurança de cinco pontos
ajustável;
• almofadas laterais de tronco;
• sistema de segurança de impacto lateral;
• estofos removíveis;
• reclinação do encosto.
Equipamento compatível com o sistema Isofix.

Acessórios
01

Tabuleiro

02

especificações técnicas

Bloco abdutor

Tamanho base

Largura do assento

31 cm

Largura do peito

14 cm a 28 cm

Profundidade do assento

30 cm

Reclinação do encosto

85º a 160º

Altura do encosto

41 cm a 54 cm

Altura superior do tronco

20 cm a 33 cm

Peso total

7 kg

Peso máximo do utilizador

36 kg

Cores disponíveis

Cadeiras Auto
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starlight nxt

Herni
Características
Assento automóvel pediátrico equipado com:
• apoio de cabeça ajustável;
• sistema de crescimento até 30 cm;
• cinto de segurança almofadado de cinco
pontos;
• almofadado extra de encosto.
Pode ser configurado com suportes de tronco
e com outros acessórios, dependendo das
necessidades individuais de cada utilizador.
Trata-se de um equipamento compatível
com o sistema Isofix.

Acessórios
01

Suportes de tronco

02

Complementos p/ cinto de segurança

04

03

Basculação do assento

Tamanho base

Kit XL

Largura do assento

30 cm

30 cm

Profundidade do assento

26 cm

32 cm

Altura do apoio de tronco

17 cm a 27 cm

25 cm a 38 cm

Altura do apoio de cabeça

51 cm a 62 cm

67 cm a 76 cm

Altura até aos ombros

27 cm a 39 cm

44 cm a 53 cm

Peso máximo utilizador

36 kg

36 kg

Peso total

8,5 kg

8,5 kg

especificações técnicas

Cores disponíveis
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Tabuleiro

Cadeiras Auto

hero nxt

Herni
Características
Cadeira auto flexível, confortável e segura para
crianças até 18 kg. Pode ser utilizada em duas posições,
de acordo com as normas de transporte em veículos:
• Voltada para trás: aconselhado para crianças
abaixo dos 15 meses, devido à frágil musculatura
do pescoço;
• Voltada para a frente: aconselhado para crianças
com um peso corporal de 9 kg ou superior.

POSSIBILIDADES DE ENCAIXE

Assento automóvel pediátrico equipado com:
• Apoio de cabeça ajustável;
• Rotação 360º - pode ser utilizado em duas posições;
• Cinto de segurança almofadado de cinco pontos.
Equipamento compatível com o sistema Isofix.

Acessórios
01

Suportes de tronco

02

Bloco abdutor

03

especificações técnicas

Tabuleiro

Tamanho base

Tamanho c/ almofadas redutoras

Largura do assento

25 cm

21 cm

Profundidade do assento

28 cm

25 cm

Altura do encosto

27 cm a 35 cm

24 cm a 34 cm

Largura do peito

12 cm a 21 cm

12 cm a 21 cm

Peso máximo utilizador

18 kg

18 kg

Cores disponíveis
Cadeiras Auto
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banho e higiene
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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
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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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Banho e Higiene

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;
•
•
•
•
•

Base rodada

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 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

158

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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cadeiras de
rodas manuais
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Cadeiras de Rodas Manuais

clik

características

especificações técnicas

Sejam bem-vindos à cadeira pediátrica mais
intuitiva que alguma vez conheceram. Graças à sua
5ª roda dinâmica, conseguimos colocá-la o mais
ativa possível, não comprometendo a segurança e
minimizando o esforço exigido do autopropulsar,
para obter uma maior agilidade na condução.
Aliando estas características ao alumínio 7000 do
chassi, que é commumente utilizado na indústria
aeronáutica, a Clik destaca-se pela resistência e
pela leveza extremas.
O seu sistema de ajuste integrado fornece opções
de crescimento fáceis e precisas. Por contar com
este método tão simples, é capaz de promover um
melhor alcance e encorajar os mais pequenos a
uma autopropulsão mais independente.
Os miúdos adoram!

Clik

Largura do assento

20 cm a 46 cm

Profundidade do assento

20 cm a 46 cm

Altura dianteira

29 cm a 51 cm

Altura traseira

29 cm a 52 cm

Peso máximo do utilizador

75 kg

Peso de transporte*

5,67 kg

Homologação de transporte

Sim

*Peso calculado com um chassi de 30 cm x 30 cm, com altura traseira
e apoios de pé ajustáveis e estofo padrão. Os apoios de braço e as
rodas traseiras foram removidos.

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

Sistema de ajuste integrado

Sistema de ajuste intuitivo

Braços swing-away

5ª roda dinâmica

Design híbrido

Totalmente personalizável

Cadeiras de Rodas Manuais
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rogue xp

características
Trata-se de uma cadeira de rodas ativa
e pediátrica, com crescimento. Além de
garantir uma execução irrepreensível,
as funções e os ajustes específicos
permitem-lhe uma resposta de condução
articulada – como o sistema anti-volteio
da 5ª roda dinâmica, que promete ajudar a
superar todos os obstáculos sem medos e
em segurança.
A estrutura da Rogue XP incorpora alumínio
7000 e, por esse motivo, esta cadeira
destaca-se pelo peso reduzido e pela
resistência à turbulência.

Profundidade ajustável

168

Apoios de braço com sistema
de ajuste eficiente
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especificações técnicas

Rogue XP

Largura do assento

25 cm a 46 cm

Profundidade do assento

25 cm a 50 cm

Altura dianteira

34 cm a 52 cm

Altura traseira

29 cm a 51 cm

Peso máximo do utilizador

90 kg

Peso de transporte*

5,26 kg

Homologação de transporte

Sim

*Peso calculado com um chassi de 36 cm x 36 cm. Os apoios de braço e as
rodas foram removidos.

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

Alumínio ultraleve
e duradouro

5ª roda dinâmica

rogue

características
É minimalista em tudo, menos na sua estrutura
tubular. Devido ao peso incrivelmente leve
(4,8 kg), a Rogue chama à atenção. Se, por
um lado, esta cadeira é capaz de conservar
a energia cinética do utilizador, por outro, o
mecanismo de encarte do encosto torna o seu
transporte muito fácil.
A estrutura em alumínio 7000 confere-lhe
um peso reduzido e uma condução que se
destaca pela suavidade.

especificações técnicas

Rogue

Largura do assento

30 cm a 51 cm

Profundidade do assento

36 cm a 51 cm

Altura dianteira

34 cm a 52 cm

Altura traseira

32 cm a 51 cm

Peso máximo do utilizador

125 kg

Peso de transporte*

4,81 kg

Homologação de transporte

Sim

*Peso calculado com um chassi de 41 cm x 41 cm, com altura traseira ajustável,
com apoios de pé tubulares e abertos e estofo padrão, em posição ativa.

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

Encosto rebatível
ergonómico

Extremamente leve

Sistema de ajuste discreto

Design rígido e responsivo
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tsunami alx

características
O sistema de ajuste do Centro de Gravidade é simples, mas engenhoso. Este é capaz de manter
o quadro lateral livre de equipamento excessivo, enquanto providencia um ajuste infinito - que,
por sua vez, permite o posicionamento do Centro de Gravidade, ao longo do quadro lateral, sem
interferir na área do encosto ou no ajuste da profundidade do assento. Com a Tsunami ALX, o
conforto tornou-se muito fácil de alcançar. Graças ao alumínio 7000 do chassi, esta cadeira de
rodas não se destaca apenas pela leveza; esta prima, também, pela condução responsiva.
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.

especificações técnicas

Tsunami ALX

Largura do assento

36 cm a 56 cm

Profundidade do assento

36 cm a 51 cm

Altura dianteira

34 cm a 52 cm

Altura traseira

34 cm a 52 cm

Peso máximo do utilizador

113 kg

Peso máximo do utilizador
versão HD
Peso de transporte*
Homologação de transporte

Estrutura de alumínio rígida

Possibilidade de
ajustes infinitos

Diversas possibilidades
de configuração

Ajuste tubular do assento

158 kg
5,8 kg
Sim

*Peso calculado com um chassi de 41 cm x 41 cm, com altura traseira
ajustável, com apoios de pé tubulares e abertos e estofo padrão. As rodas
traseiras foram removidas.

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

170

Cadeiras de Rodas Manuais

ethos

características

especificações técnicas

O caráter, a atitude e a robustez traduzem-se
numa bela expressão de movimento, elevando a
Ethos até às categorias de cadeira ativa e ultraleve.
O seu design foi concebido para proporcionar
uma sensação de alto desempenho, com uma
capacidade de resposta rápida e funcional. Ao
incorporar a tecnologia de isolamento inteligente
(ISO Tech) e alumínio 7000 no sistema de assento,
este equipamento permite que o utilizador
usufrua de uma performance de topo, sem que
as vibrações das irregularidades do terreno
prejudiquem a sua estabilidade. A condução
torna-se limpa, ágil e eficiente.
Foi idealizada por especialistas, para ser
inteiramente definida e comandada pelo
utilizador.

Ethos

Largura do assento

30 cm a 51 cm

Profundidade do assento

36 cm a 51 cm

Altura dianteira

34 cm a 52 cm

Altura traseira

34 cm a 51 cm

Peso máximo do utilizador

125 kg

Peso de transporte*

5, 26 kg

Homologação de transporte

Sim

*Peso calculado com um chassi de 41 cm x 41 cm, com altura traseira fixa,
com apoios de pé tubulares e abertos e estofo padrão. As rodas traseiras
foram removidas.

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

ACELERAÇÃO (G)

BASE

ASSENTO

TEMPO (SEGUNDOS)

Sistema de isolamento da vibração

Vibração do assento comparada com a vibração da base

Cadeiras de Rodas Manuais

171

Catalyst 5ti

características
O modelo Catalyst 5Ti não é apenas incrivelmente leve. O design patenteado da estrutura irá
proporcionar ao utilizador uma condução extremamente ágil. Trata-se de uma cadeira de rodas
em titânio dobrável, com um desempenho incomparável.
A liga de titânio usada (Ti3AL/2,5V) oferece uma relação resistência/peso duas vezes maior do
que a de alumínio da série 6061. Além disso, é altamente resistente a arranhões e à corrosão
provocada pela passagem do tempo.
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.

especificações técnicas

Catalyst 5Ti

Largura do assento

36 cm a 56 cm

Profundidade do assento

36 cm a 51 cm

Altura dianteira

38 cm a 55 cm

Altura traseira

28 cm a 50 cm

Peso máximo do utilizador

136 kg

Peso máximo do utilizador
versão HD

158 kg

Peso de transporte*

4,94 kg (mín.)

Homologação
de transporte

Sim

*Peso calculado com um chassi de 41 cm x 41 cm, com encaixe para
apoios de braço. As rodas traseiras e apoios de pé foram removidos.
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Placa de eixo multiajustável

Estrutura em titânio

Saiba que...
A Catalyst 5Ti tem cinco anos de garantia sobre o chassi, a cruzeta, os apoios de perna
e os eixos de desbloqueio rápido, contra defeitos de materiais e de fabrico.

Catalyst 5

características
Alto desempenho, peso reduzido
A Catalyst 5 redefiniu o mercado dos equipamentos
dobráveis de topo. Foi desenhada em alumínio
ultraleve da série 7000, possibilitando ainda o encarte
total da sua estrutura. A par disso, este modelo
pode ser totalmente personalizado, suprindo as
necessidades específicas do utilizador.
Placa de eixo universal
A placa de eixo universal permite que o utilizador
consiga fazer tudo. Com um design mais rígido do
que as marcas concorrentes, a Catalyst 5 permite
um melhor desempenho dentro da sua categoria.
Design inovador
A armação patenteada é construída com alumínio de
alta qualidade, com a finalidade de usar a geometria
para criar uma cadeira mais forte, mas, ao mesmo
tempo, ultraleve, resistente e com um melhor
desempenho.
Suporte com balanço
A Catalyst 5 contém um suporte para os pés com
garantia vitalícia. O seu design patenteado permite
que o utilizador usufrua de uma simplicidade de
excelência.

especificações técnicas

Catalyst 5

Largura do assento

36 cm a 56 cm

Profundidade do assento

36 cm a 51 cm

Altura dianteira

34 cm a 53 cm

Altura traseira

29 cm a 50 cm

Peso máximo do utilizador

136 kg

Peso máximo do utilizador
versão HD

158 kg

Peso de transporte*

5,80 kg

Homologação de transporte

Sim

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

Placa de eixo multiajustável

Versão HEAVY DUTY
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.
Saiba que...
A Catalyst 5 tem cinco anos de garantia sobre o chassi, a cruzeta, os apoios de
perna e os eixos de desbloqueio rápido, contra defeitos de materiais e de fabrico.

Totalmente personalizável
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catalyst 5vx

características
Esta cadeira de rodas usa a geometria de forma inteligente, através do conceito de quadro
patenteado, tornando-se significativamente forte e leve – característica que se deve ao alumínio
7000 –, com um desempenho melhorado. A Catalyst 5Vx, além de oferecer a performance
expectável da Catalyst 5, garante o ajuste do Centro de Gravidade, facilitando a autopropulsão.
Graças à sua polivalência, a otimização da condução estará sempre presente, concedendo ao
condutor o poder de envolver o mundo com a energia da mobilidade.
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.

especificações técnicas

Catalyst 5Vx

Largura do assento

36 cm a 56 cm

Profundidade do assento

36 cm a 51 cm

Altura dianteira

34 cm a 53 cm

Altura traseira

29 cm a 51 cm

Peso máximo do utilizador

136 kg

Peso máximo do utilizador
versão HD

158 kg

Peso de transporte*

6,3 kg

Homologação de transporte

Sim

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

Sistema anti-volteio ativado

Estrutura encartada

Saiba que...
A Catalyst 5Vx tem cinco anos de garantia sobre o chassi, a cruzeta, os apoios de perna e os eixos de desbloqueio rápido, contra defeitos de
materiais e de fabrico.
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rgk octane sub4

Com um peso de transporte < 4kg!

características
Armação em titânio, fabricada à medida e com tecnologia Sub4, para uma harmonia perfeita.
O modelo Octane Sub4, além de leve, combina o desenho clássico do chassi com a tecnologia
Sub4, em titânio grau 9 (o nível de titânio mais elevado, que se destaca pela durabilidade). Este
equipamento oferece uma condução muito confortável, graças à estrutura ultraleve e rígida.
Cada modelo é desenhado e fabricado de forma individual, seguindo as medidas únicas de
cada utilizador.

rgk tiga sub4

características
Leve e feita À medida.
No modelo Tiga Sub4, o chassi é feito à medida do utilizador e é fabricado com alumínio
aeroespacial de alta qualidade. Este material, além de resistente e muito leve, confere ao
equipamento um design moderno e minimalista, sem descurar do máximo rendimento.
Quanto ao peso, a Tiga Sub4 é ultraleve. Graças a este detalhe, a sua propulsão é realizada sem
esforço, proporcionando ao utilizador uma condução engenhosa e intuitiva.
Cadeiras de Rodas Manuais
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smart f
cadeira smart f

características
O modelo Smart F conjuga a leveza e a intuitividade numa estrutura única e inovadora. É
extremamente dinâmico e estável, destacando-se pelas dimensões compactas e pelo sistema
de encarte avançado. Esta cadeira de rodas foi desenvolvida para se adaptar às mudanças e
necessidades do utilizador, possibilitando a realização de configurações distintas no chassi.
Pontos-chave:
• Ideal para utilizadores extremamente ativos e energéticos;
• O chassi é ajustado de forma individual, de acordo com os requisitos do utilizador;
• Equipada com uma rotação inovadora do travão, que é feita em alumínio;
• Possibilita a remoção das rodas, para economização de espaço.

facilidade de encarte

176

Cadeiras de Rodas Manuais

especificações técnicas

Smart F

Largura

50 cm a 70 cm

Comprimento

88 cm a 130 cm

Altura dianteira do assento

44 cm a 53 cm

Altura traseira do assento

40 cm a 53 cm

Largura do assento

32 cm a 52 cm

Profundidade do assento

38 cm a 50 cm

Peso máximo do utilizador

150 kg

Peso de transporte

7,4 kg

Peso total

9,5 kg

avanti

características
A Avanti é uma cadeira de rodas dobrável ativa, de nível básico, adequada para utilizadores
com limitações físicas ligeiras, que necessitem de assistência regular na mobilidade. Pode ser
conduzida manualmente, através dos aros de propulsão, sendo o equipamento adequado para
efetuar transferências frontais, uma vez que os apoios de perna podem ser rebatidos.
Pontos-chave:
• Como possibilita a remoção das rodas motrizes, o seu transporte é facilitado;
• A travagem é feita com o auxílio de um travão de mão ou de tambor, o que oferece segurança
ao utilizador;
• O eixo da roda motriz pode ser regulado em quatro posições horizontais e nove verticais,
garantindo uma sensação de conforto ideal;
• Encontra-se disponível em três tamanhos de chassi distintos;
• Pode ser personalizada com uma vasta gama de acessórios.

especificações técnicas

Chassi compacto

Chassi médio

Chassi longo

Largura

Largura do assento + 20 cm

Comprimento

88 cm

104 cm

112 cm

Altura dianteira do assento

37 cm a 49,5 cm

37 cm a 56 cm

37 cm a 56 cm

Altura traseira do assento

40 cm a 46,5 cm

38,5 cm a 52 cm

38,5 cm a 52 cm

Largura do assento

30 cm a 36 cm

36 cm a 58 cm

36 cm a 58 cm

Profundidade do assento

33 cm a 38 cm

35 cm a 46 cm

48 cm a 53 cm

Peso máximo do utilizador

75 kg

135 kg

160 kg

Peso de transporte

8 kg

8,5 kg

9 kg

Peso total

12 kg

13 kg

14 kg

Largura do assento + 20 cm Largura do assento + 20 cm
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nano x
cadeira nano x

características
A Nano X é uma cadeira de rodas ativa
dobrável, que incorpora um design de
estrutura aberta. Este equipamento, devido às
suas características, permite uma adaptação
contínua às mudanças funcionais e às
necessidades individuais do utilizador, através
de ajustes no encosto, assento e chassi.
Por estar munida com amortecedores duplos
em cruzeta, o comportamento da direção
é extremamente responsivo. Já as peças de
alta qualidade do chassi proporcionam-lhe
estabilidade e longevidade, distinguindo-a
como uma cadeira de rodas durável.
Pontos-chave:
• Por possuir menos peças móveis na
estrutura, a Nano X é uma cadeira de rodas
muito resistente;
• O design de estrutura aberta confere-lhe um
aspeto minimalista, elegante e desportivo;
• É compacta e possui um peso reduzido;
• Pode ser configurada com inúmeros
acessórios e cores, o que significa que não
só atenderá às necessidades do utilizador,
como também irá corresponder aos seus
gostos e personalidade.
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especificações técnicas

Nano X

Largura

48 cm a 68 cm

Altura dianteira do assento

45 cm a 53 cm

Altura traseira do assento

36 cm a 51 cm

Largura do assento

32 cm a 48 cm

Profundidade do assento

38 cm a 50 cm

Peso máximo do utilizador

130 kg

Peso de transporte

6,5 kg

Peso total

9 kg

nano
cadeira nano

características
A Nano é uma cadeira de rodas rígida,
que incorpora um conceito de estrutura
aberta. Destaca-se pela aparência atrativa,
desportiva e compacta. É um equipamento
com uma estabilidade soberana, de peso
reduzido, adaptado até ao último detalhe,
capaz de oferecer uma experiência de
condução e conforto singulares. Aliando
todas estas características à facilidade de
transporte e carregamento da mesma –
basta rebater o encosto e desmontar as
rodas motrizes –, obtemos o equipamento
ideal para qualquer demanda.
Pontos-chave:
• Design minimalista e compacto;
• A estrutura rígida oferece estabilidade e
precisão na condução;
• Possibilita ajustes contínuos no encosto,
no assento e no chassi;
• Pode ser personalizada com uma vasta
palete de cores, indo ao encontro dos
gostos e preferências do utilizador.

especificações técnicas

Nano

Altura

60 cm a 97 cm

Altura dianteira do assento

45 cm a 53 cm

Altura traseira do assento

35 cm a 51 cm

Largura do assento

30 cm a 50 cm

Profundidade do assento

38 cm a 50 cm

Peso máximo do utilizador

130 kg

Peso de transporte

aprox. 6,5 kg

Peso total

9,5 kg

Cadeiras de Rodas Manuais

179

nano c
cadeira nano c

características
A Nano C impressiona pela sua leveza e
estabilidade. Estas duas características
devem-se ao facto desta cadeira de rodas ser
feita em fibra de carbono: material que, por ser
extremamente leve, beneficia a performance do
equipamento, sem comprometer a estabilidade,
a durabilidade e a qualidade do mesmo.
A estrutura da Nano C foi manufaturada numa
só peça, através do método de construção
monocoque – que usa a estrutura externa para
suportar a carga –, o que lhe confere uma rigidez
especial, tendo, também, um efeito positivo no
comportamento da condução.
Destaca-se no mercado como a cadeira de
rodas ativa, composta por monoblocos e
multiajustável, mais leve.
Pontos-chave:
• Características de condução de excelência,
devido à construção monocoque;
• É personalizável, podendo incorporar
acabamentos em adesivo reflexivo – efeito
de sinalização de segurança (opcional);
• A estrutura tem um peso extremamente
otimizado;
• Possui a largura total mais estreita do
mercado (largura do assento + 16 cm).
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especificações técnicas

Nano C

Largura

Largura do assento
+ 16 cm

Comprimento

80 cm a 98,2 cm

Altura dianteira do assento

45 cm a 53 cm

Altura traseira do assento

36 cm a 51 cm

Largura do assento

38 cm a 44 cm

Profundidade do assento

38 cm a 46 cm

Peso máximo do utilizador

100 kg

Peso de transporte

5 kg

Peso total

7,5 kg

Cores do adesivo reflexivo

hurricane Everyday

características
A Hurricane Everyday é uma cadeira de rodas ativa que se destina a utilizadores independentes,
com uma rotina dinâmica e energética. Distingue-se pela estabilidade extrema e por ser
manufaturada sob medida, adaptando-se, de forma individual e orientada, aos requisitos do
utilizador. Além disso, a robustez prodigiosa proporciona-lhe resistência e responsividade aos
movimentos da propulsão.
Pontos-chave:
• Adequa-se a ambientes internos e externos;
• Os recursos otimizados de operação permitem que o utilizador autopropulsione a cadeira
•
•
•

de rodas com os aros de mão e remova as rodas para facilitar o seu transporte;
Acabamentos de excelência, que se traduzem num design minimalista e elegante;
A estrutura é, totalmente, soldada em liga leve de alumínio de alta qualidade e tem uma
resistência adicional, devido ao tratamento térmico especial utilizado;
As proteções laterais podem ser soldadas em alumínio ou em fibra de carbono.

especificações

Condução precisa e responsiva

Acabamentos de alta
qualidade e resistentes

Estética minimalista e sóbria

Extremamente estável
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flash

cadeira flash

características
A cadeira de rodas Flash distingue-se pela sua estrutura encartável, minimalista e atraente.
Por se destinar a utilizadores jovens e ativos, possui um design ajustável, adaptando-se, desta
forma, ao crescimento e ao desenvolvimento dos mesmos.
Trata-se de um equipamento que acompanha a energia da propulsão ativa, de forma dinâmica
e incrivelmente ágil. Pode ser manuseada em espaços internos e externos.
Pontos-chave:
• Adapta-se às medidas individuais do utilizador;
• A largura e a profundidade do assento, assim como o seu comprimento, são ajustáveis;
• A estrutura é encartável, facilitando o transporte e o armazenamento;
• O comprimento dos apoios de perna e a profundidade e o ângulo dos apoios de pé são ajustáveis;
• Está equipada com duas rodas anti-volteio, conferindo estabilidade e segurança em todas
as deslocações;
• Pode ser personalizada com uma diversa gama de cores;
• Está disponível em dois tamanhos: o Midi e o Maxi.

especificações técnicas
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Midi

Maxi

Largura do assento

24 cm a 30 cm

24 cm a 40 cm

Profundidade do assento

24 cm a 30 cm

32 cm a 40 cm

Altura dianteira

36 cm a 44 cm

39 cm a 48 cm

Altura traseira

39 cm a 47 cm

39 cm a 47 cm

Altura do encosto

25 cm a 40 cm

25 cm a 40 cm

Ângulo ajustável do encosto

75º a 105º

75º a 105º

Comprimento

aproximadamente 67 cm a 75 cm

aproximadamente 86 cm a 93 cm

Peso máximo do utilizador

75 kg

75 kg

Peso total

aproximadamente 10 kg

aproximadamente 10 kg
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active boy/active girl

características
Cadeira de rodas manual, leve e dobrável
para crianças.
A configuração standard inclui:
• Estrutura em alumínio pintado;
• Protetores de raios coloridos;
• Rodas traseiras com eixo de remoção
rápido;
• Apoios de braço acolchoados, reguláveis
em altura e rebatíveis;
• Revestimento do encosto e do assento
em tecido respirável;
• Apoios de perna removíveis e rotativos;
• Apoios de pé ajustáveis em altura;
• Faixa para gémeos;
• Punhos ajustáveis em altura.

especificações técnicas

Active
Boy/Girl

Largura do assento

30 cm a 35 cm

Profundidade do assento

34 cm

Distância do assento aos patins

26 cm a 31 cm

Altura dianteira

46 cm a 49 cm

Altura traseira

45 cm a 47 cm

Altura do encosto

36 cm a 38,5 cm

Altura do apoio de braços

18 cm a 24 cm

Altura máxima

103 cm

Largura da homologação

29 cm

Comprimento total

88 cm

Largura total

50 cm a 55 cm

Peso máximo do utilizador

90 kg

Peso total

13,5 kg

acessórios

Patins elevatórios
Active Boy

Patins elevatórios
Active Girl

Cadeiras de Rodas Manuais
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Netti 4U CE
características
A Netti 4U CE é uma cadeira de rodas que se destaca
pelo conforto que oferece. Deste modo, destina-se a
utilizadores que necessitem de suprir necessidades de
comodidade e alívio da pressão corporal. Por possuir
basculação do assento e reclinação do encosto ajustáveis,
este equipamento facilita a mudança de posição,
mobilização e estabilização do utilizador, sempre que
for necessário.
Pontos-chave:
• O seu design compacto torna-a no equipamento
ideal para a locomoção em espaços estreitos e em
ambientes internos mais reduzidos;
• Destina-se a utilizadores que possuam mobilidade
limitada ou inexistente;
• Graças aos apoios lombares e suportes de tronco
integrados, garante uma boa estabilidade;
• A sua estrutura destaca-se pelo tamanho compacto
e peso reduzido.

Netti 4U CE Plus
características
A cadeira de rodas Netti 4U CE Plus combina o conforto e
a individualidade ao mais alto nível. Devido ao design da
estrutura e à ampla gama de acessórios, este equipamento
está apto para atender inúmeras demandas do utilizador.
O peso reduzido e o tamanho compacto tornam-na ideal
para espaços internos mais pequenos e estreitos.
Pontos-chave:
• Pode ser equipada com um encosto dinâmico, que ajuda
a absorver os movimentos de extensão do utilizador;
• Os apoios de braço são ajustáveis em altura, profundidade
e fáceis de montar e desmontar, características que
facilitam as transferências do utilizador;
• O assento da Netti 4U CE Plus está preparado para ser
ajustado em largura e em profundidade;
• Adequa-se a utilizadores com assimetrias como
escoliose, cifose e que necessitem de uma cadeira que
confira, ao mesmo tempo, conforto e flexibilidade.
184
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basculação do assento

Netti 4U CE

Netti 4U CE Plus

base Netti 4u
características
A Base Netti 4U é ideal para acomodar assentos
moldados ou sistemas de posicionamento, como o Spex,
oferecendo todos os benefícios de uma cadeira de rodas
Netti. Desta forma, o design da estrutura leve e estreito
continuam presentes, tornando-a numa solução viável
para espaços internos apertados e exíguos.
Pontos-chave:
• Está preparada para acomodar sistemas de
posicionamento ou sistemas dinâmicos;
• Pode ser configurada com várias opções de apoios de
perna, adaptando-se às necessidades do utilizador;
• O assento está preparado para ser ajustado em
largura e em profundidade;
• Adequa-se a utilizadores com assimetrias como
escoliose, cifose, espasticidade e que necessitem de
uma cadeira que possa ser configurada de acordo
com as suas especificidades.

especificações técnicas

Netti 4U CE

Netti 4U CE Plus

Base Netti 4U

Largura do assento

40 cm a 50 cm

35 cm a 50 cm

35 cm a 50 cm

Profundidade do assento

42,5 cm a 50 cm

42,5 cm a 50 cm

42,5 cm a 50 cm

Altura do encosto

50 cm

50 cm a 60 cm

50 cm

Basculação do assento

-5º a 20º

-5º a 20º

-8º a 22º

Reclinação do encosto

92º a 137º

92º a 135º

92º a 137º

Peso máximo do utilizador

135 kg

135 kg

135 kg

Peso total

28 kg (sem almofadas)

28,5 kg (sem almofadas)

29 kg (sem almofadas)

Cadeiras de Rodas Manuais
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TA iQ FWD / MWD / RWD

®

Apresentação
Os equipamentos TA iQ MWD, TA iQ FWD e TA iQ RWD foram desenvolvidos com um sistema
único de suspensão individual que, além de conseguir acompanhar todas as irregularidades
do piso, permite ultrapassar obstáculos que se tornariam difíceis de transpor, se fosse
utilizado outro tipo de suspensão. Os rodízios estão montados num sistema inteligente
de hidráulico e molas, de forma a suavizar as oscilações ou as vibrações, suportando
e distribuindo o peso de forma precisa. A par disso, nestes modelos, as baterias estão
colocadas de forma estratégica (uma à frente e outra atrás), fornecendo uma estabilidade
incomparável.
Todas as cadeiras de rodas elétrica TA iQ foram desenvolvidas sob criteriosos padrões de
produção, distinguindo-se, dentro do mercado, como uma gama de excelência. Estas, de
forma a suprir quaisquer necessidades de utilização, podem ser configuradas com vários
acessórios e funções elétricas, tais como: basculação do assento, reclinação do encosto,
elevação do assento, patins elevatórios ou kit de luzes.

Saiba que...
Os equipamentos TA iQ são compatíveis com vários sistemas de posicionamento, como o Spex ou o Axiom, e com todo o tipo de comandos
elétricos e especiais, adaptando-se às mais diversas demandas.

Cadeiras de Rodas Elétricas

187

TA iQ fwd

®

características
A cadeira de rodas elétrica TA iQ FWD
promete uma condução extremamente suave,
sagaz e superior, garantindo e elevando as
potencialidades de uma vida em movimento.
Se por um lado, o design único e compacto
conferem-lhe um aspeto atrativo, por outro, a
suspensão individual, em todas as rodas, ajuda
a garantir um desempenho revolucionário, em
qualquer ambiente.
Neste modelo, as rodas motrizes (as maiores)
estão posicionadas à frente da cadeira,
proporcionando uma excelente capacidade de
giro (65 cm). A tração frontal é adequada
para rampas rasteiras ou curvas fechadas,
facilitando a condução do equipamento e a
aproximação do mesmo de bancadas, mesas,
etc., o que, por sua vez, ajudará a agilizar a
rotina diária do utilizador.
Vem equipada com giroscópio, o que permite
corrigir a trajetória, proporcionando uma
performance de condução de excelência e
direcionada.

especificações técnicas

TA iQ FWD*

Largura do chassi

63 cm

Comprimento
sem patim

82 cm

Altura do assento ao chão

38 cm

Reclinação do encosto

manual ou elétrica

Elevação do assento
elétrica

30 cm

Basculação do assento
elétrica
Raio de giro

65 cm

Velocidade máxima

6 km/h, 10 km/h ou 13 km/h

Autonomia

40 km (aprox.)

Baterias

2 x 80 Ah

Peso máximo
do utilizador

140 kg

Peso total

155 kg

Especificações
01

45º

*Pode ser personalizada com várias cores.

02
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Tração frontal

Basculação do assento

TA iQ mwd

®

características
A cadeira de rodas elétrica TA iQ MWD
distingue-se pela condução estável,
intuitiva e dinâmica. Neste modelo, as rodas
motrizes (as maiores) estão posicionadas no
centro da estrutura e as mais pequenas vão
assegurando a estabilidade do mesmo, tanto
à frente como atrás. Por estar equipado
com tração central, mantém uma excelente
performance em qualquer tipo de ambiente
(interior ou exterior).
Devido ao raio de giro mais curto (45 cm),
consegue deslocar-se e virar, sem dificuldade,
em espaços apertados. Já a suspensão
individual, que abraça todas as suas rodas,
proporciona uma experiência de condução
extremamente suave e fácil de controlar,
maximizando a experiência de autonomia
do utilizador.

Especificações
especificações técnicas

TA iQ MWD*

Largura do chassi

63 cm

Comprimento
sem patim

88 cm

Altura do assento ao chão

38 cm

Reclinação do encosto

manual ou elétrica

Elevação do assento
elétrica
Basculação do assento
elétrica
Raio de giro

45 cm

Velocidade máxima

6 km/h, 10 km/h ou 13 km/h

Autonomia

40 km (aprox.)

Baterias

2 x 80 Ah

Peso máximo
do utilizador

140 kg

Peso total

155 kg

01

Basculação do assento

30 cm
45º

*Pode ser personalizada com várias cores.

02

Tração central
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TA iQ rwd

®

características
Polivalente, compacta e ágil: estas são
algumas das características-chave que
ajudam a descrever a cadeira de rodas TA
iQ RWD. Graças à sua tecnologia e robustez,
a eficiência da condução mantém-se,
independentemente do terreno ou dos
obstáculos.
Neste modelo, a maior parte do peso fica
sobre as rodas motrizes (as maiores),
facilitando o controlo do equipamento,
mesmo a velocidades mais altas ou em
declives acentuados. A tração traseira
é extremamente intuitiva e simples de
gerir. Por esse motivo, a experiência de
locomoção do utilizador destacar-se-á
pela suavidade, mesmo quando o piso for
mais irregular.

Especificações
especificações técnicas

TA iQ RWD*

Largura do chassi

63 cm

Comprimento
sem patim

78 cm

Altura do assento ao chão

38 cm

Reclinação do encosto

manual ou elétrica

Elevação do assento
elétrica

30 cm

Basculação do assento
elétrica
Raio de giro

63 cm

Velocidade máxima

6 km/h, 10 km/h ou 13 km/h

Autonomia

40 km (aprox.)

Baterias

2 x 80 Ah

Peso máximo
do utilizador

140 kg

Peso total

150 kg

01

Basculação do assento

45º

*Pode ser personalizada com várias cores.

02
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Tração traseira

TA Mini wave

®

características
A TA Mini Wave destina-se a utilizadores
que pretendam uma cadeira de rodas
elétrica mais compacta e pequena, mas que
mantenha a potência.
Este modelo possui um reduzido raio de
giro (45 cm), o que facilita a sua utilização
em ambientes interiores. A par disso, como
apenas tem 56 cm de largura, é a cadeira
ideal para passar por passagens estreitas e
em espaços mais curtos.
A elevação elétrica do assento (32 cm) irá
fazer com que o utilizador tenha um melhor
alcance e uma maior autonomia. Além
disso, devido ao alcance da báscula, a TA
Mini Wave permite a mudança das posições
sentadas, ao longo do dia, proporcionando
mais conforto e tolerância postural.

especificações técnicas

TA Mini Wave*

Largura do chassi

56 cm

Comprimento
sem patim

69,5 cm

Altura do assento ao chão

40 cm

Reclinação do encosto

manual ou elétrica

Elevação do assento
elétrica

32 cm

Basculação do assento
elétrica
Raio de giro

45 cm

Velocidade máxima

6 km/h

Autonomia

15 km (aprox.)

Baterias

2 x 38 Ah

Peso máximo
do utilizador

125 kg

Peso total

102 kg

Especificações
01

Basculação do assento

45º

*Pode ser personalizada com várias cores.

02

Tração frontal

Saiba que...
À semelhança dos restantes modelos TA iQ, a Mini Wave é compatível com vários sistemas de posicionamento, como o Spex ou o Axiom, e com
todo o tipo de comandos elétricos e especiais, adaptando-se às mais diversas demandas.
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ichair meylife
características
A iChair Meylife é uma cadeira de rodas de alta
qualidade, que foi desenvolvida para suprir
as exigências de quadros clínicos complexos.
Neste modelo, todas as rodas estão equipadas
com suspensão individual, garantindo, deste
modo, uma redução significativa da vibração
causada pela trepidação.
Graças aos apoios de braço rebaixados, a
iChair Meylife garante uma compensação de
comprimento de 15 cm. Além disso, uma vez
que a mecânica se encontra alojada na unidade
traseira do equipamento, distingue-se pelo
tamanho compacto.
Pontos-chave:
• Todas as rodas estão munidas com
suspensão individual;
• Está equipada com uma biomecânica
inteligente, que permite ajustes precisos e
compensações extra;
• Graças aos suportes laterais embutidos,
oferece uma estabilização adicional à
almofada do assento;
• Os piscas LED, dianteiros e traseiros,
brilham de dentro para fora, emitindo sinais
claros, e possuem um sistema inteligente de
economização de energia.

especificações técnicas

iChair Meylife

Largura

60 cm a 82 cm

Comprimento
sem patim

112 cm a 122 cm

Altura do assento ao chão

40 cm a 50 cm

Reclinação do encosto
elétrica
Basculação do assento
elétrica

0º a 80º
0º a 30º

Raio de giro

94 cm

Velocidade máxima

6 km/h e 10 km/h

Autonomia

aprox. 35 km

Peso máximo do utilizador

120 kg/160 kg

Peso total

133 kg

Cores disponíveis
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cadeira ichair meylife

ichair orbit
características
A cadeira de rodas elétrica iChair Orbit possui
uma configuração prática. Equipada com tração
central, promete uma condução extremamente
estável, suave e superior.
Devido ao controlo avançado R-Net e ao
chassi distinto, esta cadeira de rodas pode
ser comandada com uma precisão extrema,
revelando-se a opção ideal para executar
manobras em espaços confinados ou, para
percorrer longas distâncias, ao ar livre.
Pontos-chave:
• Destaca-se pela excelente estabilidade, em
virtude da localização do centro de gravidade;
• Proporciona um alívio da pressão corporal
eficaz e um posicionamento relaxado
por longos períodos sentados, graças aos
grandes intervalos de ajuste elétricos;
• Os apoios de braço são reguláveis em largura,
altura e profundidade e são removíveis;
• Graças ao apoio de pernas central, o
utilizador consegue manter os joelhos num
ângulo de 90º;
• Permite uma máxima flexibilidade, devido ao
rodízio de suporte traseiro (simples ou duplo).

especificações técnicas

iChair Orbit

Largura

60 cm a 68 cm

Comprimento
sem patim

106 cm a 115 cm

Altura dianteira do assento

43 cm a 51 cm

Elevação do assento elétrica

30 cm

Reclinação do encosto elétrica

-10º a 50º

Reclinação do encosto manual

-10º a 30º

Basculação do assento elétrica

0º a 50º

Basculação do assento manual

1º, 4º, 7º a 10º

Raio de giro

80 cm

Velocidade máxima

6 km/h e 10 km/h

Autonomia

aprox. 40 km

Peso máximo do utilizador

120 kg/160 kg

Peso total

120 kg/165 kg

cadeira ichair orbit
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iChair MC3
características

especificações técnicas

iChair MC3

Largura

63 cm

Comprimento
sem patim

87 cm

Altura dianteira
do assento
Elevação do assento elétrica

46 cm a 67 cm

Especificações

30 cm

Reclinação do
encosto elétrica

-10º a 50º

Reclinação do
encosto manual

-10º a 30º

Basculação do
assento elétrica
Basculação do
assento manual
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A iChair MC3 é uma poderosa cadeira de rodas
elétrica, para utilização interna ou externa,
que impressiona com os seus recursos
sofisticados e acabamentos modernos. Por
integrar rodas anti-volteio na sua estrutura, a
sua condução destaca-se em qualquer terreno,
principalmente em espaços mais apertados,
proporcionando segurança e estabilidade
ao utilizador. Graças à sua polivalência e
dinâmica, a otimização da performance estará
sempre garantida.
Pontos-chave:
• Pode ser configurada com elevação elétrica
do assento, exponenciando o alcance e a
autonomia do utilizador;
• As quatro rodas estão equipadas com
suspensão individual;
• A profundidade do assento é ajustável;
• Possibilita a basculação do assento e
a reclinação do encosto, nas versões
manual ou elétrica, conferindo conforto e
comodidade ao utilizador.
• Pode ser configurada com vários sistemas de
assento, de forma a atender as necessidades
do utilizador.

-2º a 33º
0º a 10º

Raio de giro

90 cm

Velocidade máxima

6 km/h e 10 km/h

Autonomia

aprox. 40 km

Peso máximo do utilizador

160 kg

Peso total

108 kg
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Basculação do assento

iChair MC Front
características

especificações técnicas

iChair MC Front

Largura

62 cm

Comprimento
sem patim

91 cm

Altura dianteira
do assento
Reclinação do
encosto elétrica
Reclinação do
encosto manual
Basculação do
assento elétrica
Basculação do
assento manual

44 cm a 51 cm
-10º a 50º

Apresentamos a iChair MC Front: uma cadeira de
rodas elétrica compacta, projetada para ser usada
em ambientes internos ou externos. Por possuir
umas rodas motrizes de grandes proporções (de
14”), todos os obstáculos do terreno a explorar
serão ultrapassados sem qualquer dificuldade.
Este equipamento está equipado com tecnologia
VR2 e R-Net testada, para oferecer o máximo
desempenho e uma versatilidade insuperáveis.
Pontos-chave:
• O apoio central de pernas permite que o
utilizador mantenha os joelhos num ângulo
de 90º;
• A profundidade do assento é ajustável;
• Pode ser configurada com diversos sistemas
de posicionamento, indo ao encontro das
exigências posturais do utilizador;
• Possibilita a basculação do assento e a
reclinação do encosto, nas versões manual ou
elétrica, oferecendo conforto e comodidade;
• As rodas possuem suspensão individual,
garantindo a segurança e a estabilidade do
equipamento;
• Está equipada com proteções telescópicas
laterais, que salvaguardam a unidade de assento.

Especificações
01

Basculação do assento

-10º a 30º
4º a 26º
0º a 10º

Raio de giro

62,5 cm

Velocidade máxima

6 km/h e 10 km/h

Autonomia

aprox. 15 km

Peso máximo
do utilizador

160 kg

Peso total

108 kg
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iChair MC2
características
A iChair MC2 é um modelo de cadeira de rodas
elétrico, que pode ser usado no interior e no
exterior. Em virtude dos potentes motores, este
equipamento está preparado para percorrer
grandes distâncias e dinamizar as deslocações
do utilizador. Por estar equipada com rodas
anti-volteio, mantém uma performance estável
e versátil em espaços reduzidos.
Pontos-chave:
• Está equipada com tecnologia VR2 e R-Net
testada;
• A profundidade do assento é ajustável;
• Possui cinco níveis de velocidade diferentes;
• Pode ser configurada com diversos sistemas
de posicionamento, indo ao encontro das
exigências posturais do utilizador;
•

•

•

especificações técnicas
Largura

58 cm a 62 cm

Comprimento
sem patim

83 cm

Altura dianteira
do assento
Reclinação do
encosto elétrica
Reclinação do
encosto manual
Basculação do
assento elétrica
Basculação do
assento manual
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iChair MC2

43 cm a 68 cm
-10º a 50º
-10º a 30º
-2º a 26º
0º a 10º

Raio de giro

84 cm

Velocidade máxima

6 km/h e 10 km/h

Autonomia

aprox. 40 km

Peso máximo
do utilizador

160 kg

Peso total

100 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas

Possibilita a basculação do assento e a
reclinação do encosto, nas versões manual ou
elétrica, oferecendo conforto e comodidade;
As rodas possuem suspensão individual,
garantindo a segurança e a estabilidade do
equipamento;
Está equipada com proteções telescópicas
laterais, que salvaguardam a unidade de
assento.

Especificações
01

Basculação do assento

iChair MC2 rs
características

especificações técnicas

iChair MC2 RS

Largura

58 cm a 63 cm

Comprimento
sem patim

83 cm

Altura dianteira
do assento
Reclinação do
encosto elétrica
Reclinação do
encosto manual
Basculação do
assento elétrica
Basculação do
assento manual

53 cm a 65 cm
-10º a 50º

A cadeira de rodas elétrica MC2 RS destaca-se
pela sua aparência desportiva e confortável.
Foi desenvolvida para manter a eficiência
do seu desempenho, em espaços interiores
e exteriores. As rodas motrizes de grandes
dimensões (15”) ajudam a manter o equilíbrio
do equipamento, conferindo-lhe, robustez,
agilidade, destreza e manobrabilidade.
Pontos-chave:
• As rodas anti-volteio integradas facilitam a
sua utilização em espaços apertados;
• Está equipada com cinco níveis de velocidade
diferentes;
• A tecnologia VR2 e R-Net integrada
confere-lhe um bom desempenho e
versatilidade;
• Possibilita a basculação do assento e
a reclinação do encosto, nas versões
manual ou elétrica, oferecendo conforto e
comodidade;
• As dimensões compactas e a suspensão
individual das rodas traseiras tornam a sua
condução intuitiva e segura;
• A profundidade do assento é ajustável;
• Possibilita a iluminação dos protetores de
roupa, com gravação personalizada.

Especificações
01

Basculação do assento

-10º a 30º
-2º a 26º
0º a 10º

Raio de giro

84 cm

Velocidade máxima

6 km/h e 13,5 km/h

Autonomia

aprox. 40 km

Peso máximo
do utilizador

160 kg

Peso total

100 kg
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iChair MC s
características
A MC S é uma cadeira de rodas elétrica
desenvolvida para utilizadores mais jovens ou
mais baixos. Com o auxílio dos seus potentes
motores e das rodas motrizes de grandes
dimensões, com suspensão individual e tração
traseira, a MC S garante um grande desempenho
no exterior. A par disso, por possuir rodas anti-volteio, a sua performance não perde a
destreza em espaços fechados mais apertados.
Pontos-chave:
• Destaca-se pela boa suspensão traseira;
• Está equipada com tecnologia VR2 e R-Net
testada;
• A profundidade do assento é ajustável;
•
•

•

especificações técnicas
Largura

58 cm

Comprimento
sem patim

79 cm

Altura dianteira
do assento
Elevação do assento
com basculação
Elevação do assento
Reclinação do encosto
elétrica
Reclinação do encosto
manual
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iChair MC S

42 cm a 47 cm
0º a 30º
20 cm
-5º a 35º
-10º a 30º

Basculação do assento
elétrica

0º a 22º

Basculação do assento
manual

0º a 10º

Raio de giro

84 cm

Velocidade máxima

6 km/h e 10 km/h

Autonomia

aprox. 40 km

Peso máximo
do utilizador

175 kg

Peso total

89 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas

•

Possui cinco níveis de velocidade diferentes;
Possibilita a basculação do assento e a
reclinação do encosto, nas versões manual ou
elétrica, oferecendo conforto e comodidade;
Pode ser configurada com elevação elétrica
do assento com basculação, exponenciando
o conforto e a autonomia do utilizador;
Está equipada como protetores de roupa
transparentes.

Especificações
01

Basculação do assento

iChair MC1 Light
características
As dimensões compactas e o elevado nível de
manobrabilidade permitem que a iChair MC1
Light tenha um bom desempenho em qualquer
espaço, seja exterior ou interior. Esta cadeira
de rodas elétrica permite numerosas opções de
ajuste, reforçando a sua capacidade excecional
de adaptação individual.
Pontos-chave:
• Está disponível em três larguras de assento
diferentes;
• A bateria é facilmente removível, para uma
manutenção simples e eficaz;
• Possui iluminação LED, que se encontra
protegida contra impactos, garantindo a
segurança do utilizador;
• Permite o alívio da pressão corporal,
conferindo um bom posicionamento ao
utilizador, devido aos intervalos de ajuste
elétricos;
• Está equipada com protetores de roupa.

especificações técnicas

iChair MC1 Light

Largura

63 cm

Comprimento
sem patim

84 cm

Altura dianteira
do assento
Reclinação do encosto
elétrica
Reclinação do encosto
manual

44 cm a 51 cm

Especificações
01

Basculação do assento

-10º a 50º
-10º a 30º

Basculação do assento
elétrica

-4º a 24º

Basculação do assento
manual

0º a 10º

Raio de giro

84 cm

Velocidade máxima

6 km/h e 10 km/h

Autonomia

aprox. 30 km

Peso máximo
do utilizador

120 kg

Peso total

94 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas
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iChair XXL
características

especificações técnicas
Largura

67 cm

Comprimento
sem patim

85 cm

Altura dianteira
do assento
Reclinação do encosto
elétrica
Reclinação do encosto
manual

200

iChair XXL

46 cm a 63 cm
-10º a 50º
-10º a 30º

Basculação do assento
elétrica

0º a 18º

Basculação do assento
manual

0º a 10º

Raio de giro

95 cm

Velocidade máxima

6 km/h e 10 km/h

Autonomia

aprox. 35 km

Peso máximo
do utilizador

200 kg (250 kg, na
versão HD)

Peso total

130 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas

O modelo elétrico iChair XXL, tal como o seu
nome o denuncia, destina-se a utilizadores mais
pesados, graças à sua estrutura e acabamentos
reforçados. Esta cadeira de rodas pode ser
utilizada no interior e no exterior, destacando-se
pelo conforto e design de alta qualidade.
É totalmente personalizável, uma vez que a
largura e a profundidade do assento podem ser
ajustadas individualmente, adequando-se, na
perfeição, ao utilizador.
Pontos-chave:
• Caso seja necessário, mediante solicitação, a
iChair XXL pode ser adquirida numa versão
HD (Heavy Duty), conseguindo transportar
utilizadores com um peso máximo de 250 kg;
• A largura e a profundidade do assento são
ajustáveis;
• Possibilita a basculação do assento e a
reclinação do encosto, nas versões manual ou
elétrica, oferecendo conforto e comodidade;
• Possui cinco níveis de velocidade diferentes;
• O chassi reforçado possibilita a estabilidade
do equipamento, independentemente do
peso do utilizador.

Cadeira iChair xxl

Optimus 2
características
A Optimus 2 é uma cadeira de rodas elétrica
extremamente robusta, com um desempenho
excecional em terrenos exteriores – como
terra, neve, areia, etc. –, nunca sacrificando
a performance da condução ou a capacidade
de manobra. A tração frontal da Optimus 2 é
a aliada perfeita para percorrer quilómetros
off-road, conferindo-lhe a dose certa de
estabilidade que se adequará a qualquer piso.
Pontos-chave:
• Possui uma tração e uma manobrabilidade
de excelência em trajetos off-road;
• O sistema de assento é ajustável;
•
•
•
•

especificações técnicas

iChair Optimus 2

Largura

68 cm

Comprimento
sem patim

103 cm

Altura dianteira
do assento
Reclinação do encosto
elétrica
Reclinação do encosto
manual

•

É compatível com vários sistemas de assento
e posicionamento;
As rodas motrizes de 360x120 mm facilitam a
transposição de inúmeros obstáculos;
Destaca-se pelo seu grande alcance e
autonomia (70 km);
Possibilita a basculação do assento e a
reclinação do encosto, nas versões manual ou
elétrica, oferecendo conforto e comodidade;
A suspensão individual torna qualquer
viagem segura e confortável.

Cadeira Optimus 2

61 cm a 65 cm
-10º a 50º
0º a 30º

Basculação do assento
elétrica

5º a 20º, 7º a 22°,
e 20º a 35°

Basculação do assento
manual

5º a 20°, 7º a 22°,
e 20º a 35°

Raio de giro

120 cm

Velocidade máxima

6 km/h, 10 km/h e 15 km/h

Autonomia

aprox. 70 km

Peso máximo
do utilizador

150 kg

Peso total

150 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas
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itravel
características
A estrutura dobrável e compacta da
iTravel torna-a na companheira de viagem
perfeita. Com um peso total de 22 kg, este
equipamento distingue-se como sendo uma
das cadeiras de rodas elétricas mais leves
do mercado, caraterística que agiliza o seu
transporte e armazenamento.
Pontos-chave:
• O sistema de encarte da estrutura é
rápido e intuitivo;
• O sistema de assento incorpora uma
espuma de última geração, com um
formato e capa protetora ergonómicos,
proporcionando conforto;
• É muito leve e compacta;
• A bateria é removível e pode
compartimentar uma carga adicional
(até duas baterias extra);
• Os apoios de braço são rebatíveis, o que
facilita as transferências do utilizador;
• Possui certificado de transporte aéreo.

Cadeira iTravel
especificações técnicas
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iTravel

Largura

56 cm

Comprimento

97 cm

Altura

87 cm

Altura dobrada

30 cm

Largura do assento

44 cm

Profundidade
do assento

40 cm

Raio de giro

97 cm

Velocidade máxima

6 km/h

Autonomia

aprox. 10 km

Peso máximo
do utilizador

120 kg

Peso total

22 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas

Micro-Electro-Mobil
características

facilidade de transporte

A Micro-Electro-Mobil é uma espécie de scooter
elétrica muito compacta e portátil. Foi idealizada
para utilizadores que necessitem de assistência
móvel, para se deslocarem em espaços interiores
mais pequenos. Por possuir um raio de giro
reduzido (50 cm), conseguirá passar por locais
mais estreitos, sem qualquer dificuldade.
Pontos-chave:
• É separável em três partes, para facilitar o
seu armazenamento e transporte;
• Possui tração central, concedendo ao
utilizador uma experiência de condução
intuitiva, estável e descomplicada;
• Os apoios de braço são rebatíveis, facilitando
as eventuais transferências;
• O sistema de assento é giratório;
• Está apta para locomover-se em todo o tipo
de tapeçarias;
• Distingue-se pela boa performance e
capacidade de resposta em espaços internos,
com pouco espaço útil.

Cadeira Micro-Electro-mobil
especificações técnicas

Micro-Electro-Mobil

Largura

58 cm

Comprimento

76 cm

Largura do assento

47 cm a 57 cm

Profundidade
do assento

40 cm

Altura do assento

37 cm a 45 cm

Raio de giro

50 cm

Velocidade máxima

10 km/h e 17 km/h

Autonomia

aprox. 10 km

Peso máximo
do utilizador

120 kg

Peso total

47 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas
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rocket 4
características

especificações técnicas

Rocket 4

Largura

60 cm a 70 cm

Comprimento

100 cm a 113 cm

Altura

107 cm

Altura do encosto

54 cm

Reclinação do encosto
elétrica
Basculação do assento
elétrica
Inclinação máxima

204

30º
23º
10º

Velocidade máxima

6 km/h

Autonomia

30 km

Baterias

2 x 12 V 50 Ah

Peso máximo do utilizador

135 kg

Peso total

100 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas

Cadeira de rodas elétrica compacta, para
utilização no exterior e interior. Este modelo
está equipado com um sistema de suspensão,
desenvolvido para superar superfícies
irregulares, terrenos acidentados e obstáculos.
A tecnologia especial do chassi permite uma
grande estabilidade na condução: a Rocket 4 é
capaz de descer, garantindo a total segurança
do utilizador, barreiras de até 14 cm. Além
disso, o alto nível de conforto é proporcionado,
mesmo nos terrenos mais exigentes.
A configuração standard inclui:
• Encosto completo;
• Almofada de assento ajustável;
• Sistema de basculação elétrico (0° a 23°);
• Sistema de reclinação manual do encosto
(0° a 30°);
• Apoios de braço removíveis e ajustáveis;
• Protetores de roupa;
• Apoios de perna ajustáveis, dobráveis,
extraíveis e rotativos;
• Apoios de pé ajustáveis em altura (podem
ser unidos para formar uma plataforma);
• Cinto pélvico;
• Rodas anti-volteio;
• Kit de luzes incorporado no chassi.

Especificações
01

Basculação do assento

rocket kid
características
Cadeira de rodas elétrica compacta para
crianças.
Está apta para utilização em ambientes
interiores e exteriores.
A configuração standard inclui:
• Encosto ajustável;
• Assento ajustável em profundidade e
largura;
• Sistema de basculação elétrico (0° a 30°);
• Sistema de reclinação manual do
encosto;
• Apoios de braço ajustáveis em altura e
removíveis;
• Apoios de pé ajustáveis em altura,
dobráveis e removíveis (podem
ser unidos para formar uma única
plataforma);
• Kit de luzes incorporado no chassi;
• Design colorido e apelativo.

Especificações
especificações técnicas

Rocket Kid

Largura

60 cm a 70 cm

Comprimento

91 cm a 100 cm

Altura

93 cm

Altura do encosto

54 cm

Reclinação do encosto elétrica

30º

Basculação do assento
elétrica
Inclinação máxima

01

Basculação do assento

30º
10º

Velocidade máxima

6 km/h

Autonomia

25 km

Baterias

2 x 12 V 50 Ah

Peso máximo do utilizador

90 kg

Peso total

83 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas
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comandos homebrace
Condução com o olhar (MyEcc and MyArm)
Com o sistema de condução da Homebrace
+ Irisband é possível controlar a cadeira
de rodas através do movimento ocular,
utilizando apenas um tablet. Este pequeno
dispositivo irá ser responsável pela indicação
da direção da cadeira, fornecendo, ainda,
um menu para poder aceder às funções de
posicionamento da mesma.
A tela, ao mostrar automaticamente o
campo de visão ao redor do utilizador,
possibilitará o ajuste e a condução da
cadeira de rodas, sempre em segurança.

Óculos (MyEcc Pupil)
Conduzir um equipamento elétrico através
de um tablet já não é novidade, mas, quando
mencionamos a possibilidade de incorporar
uns óculos que cumpram a mesma função,
as possibilidades expandem-se. Agora, já é
possível controlar o movimento das cadeiras
de rodas, assim como as suas funções de
posicionamento, recorrendo apenas a um
par de óculos. Este foi desenhado com
tecnologia de ponta que permite a leitura
do movimento ocular.

Controlo ambiental (MyEnvi)
Recorrendo à inteligência de controlo
ambiental da Homebrace, é possível
comandar diversos aparelhos em casa:
luzes, persianas, televisão, etc. Para o efeito,
precisa apenas de ter os equipamentos
preparados para serem administrados
por um dispositivo externo. Deste modo,
poderá controlar tudo com a ajuda do
telemóvel que, por sua vez, pode ser gerido
por meio da cadeira de rodas elétrica. Com
a tecnologia, todas as barreiras podem ser
ultrapassadas.
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outros comandos
Comando de cabeça GYRO
Trata-se de um comando de controlo
proporcional para cadeiras de rodas
elétricas, manuseado com o movimento da
cabeça. O Gyro, por estar equipado com um
sensor de alta qualidade, permite comandar
o equipamento através de um simples
movimento da cabeça. Além disso, é possível
aceder às funções elétricas do mesmo, através
do botão posicionado na parte posterior do
comando, ativando-o e desativando-o de uma
forma mais fácil e precisa.

Comandos de controlo único ou múltiplo

Comandos de controlo único ou múltiplo

Comando Standard

Mini Joystick

Pode ser implementado num apoio de braço
ou controlado pelo queixo.

Requer muito pouco esforço para acionar
as funções. Ideal para controlo de queixo,
dedo ou lábio.

Comando de proximidade
Dual Pro

Comando de proximidade

Munido com sensores de proximidade e
switch mecânico programável.

Munido com sensores de proximidade.

Comando de sopro

Comando mentoniano

Comando Heavy Duty

Comando de tabuleiro

Configurado com sensores de proximidade.

A força a aplicar é ajustável.
Ideal para controlo de queixo.

Solução ideal para os utilizadores que
exerçam muita força no joystick (por
exemplo, devido à espasticidade).

Este comando é integrado no tabuleiro e
pode ser, facilmente, ajustado a 180º, de
forma a ajustar-se ao utilizador.

Cadeiras de Rodas Elétricas
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Suportes m3d, h3d e l3d

descrição
No campo da tecnologia de apoio, que agrupa vários dispositivos médicos, é fundamental
existir uma apresentação de soluções que simplifiquem a vida do utilizador e das restantes
partes envolvidas, como os assistentes ou os cuidadores, na rotina do cuidado diário. Por isso,
o constante aprimoramento levou à expansão dos modelos de suportes para cadeiras de rodas,
de forma a criar soluções inteligentes, suprindo as necessidades de utilização. A gama de
produtos, com assinatura da Rehadapt, ajuda a personificar essa oferta.

Suportes para cadeiras de rodas
Existem diversos modelos de cadeiras de rodas, alguns
com diferenças bastante significativas entre eles.
Independentemente do equipamento, o objetivo deste
tipo de suportes mantém-se o mesmo: tornar viável a
montagem de um dispositivo de comunicação, comando
ou controlo (por exemplo, um tablet, um comando
especial, que permita a condução com o olhar, etc.), de
forma a possibilitar a locomoção do utilizador.
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Opções de suporte
Suporte M3D
O suporte Monty 3D (M3D) destaca-se
pelas excelentes propriedades mecânicas,
apresentando-se como uma solução válida para
a maioria das cadeiras de rodas. Fornece várias
opções de posicionamento, para que o utilizador
possa encontrar a melhor solução, indo ao
encontro das suas necessidades, dos requisitos
do equipamento e do controlo especial utilizado.
Possibilita diversas configurações.
Capacidade máxima de carga: até 6 kg.

Suporte H3D
O suporte Hybrid 3D (H3D), tal como o nome
indica, é híbrido. Esta solução combina no seu
ADN a leveza do suporte L3D e a robustez do
suporte M3D. É uma adaptação giratória de curto
alcance para dispositivos de comunicação mais
leves (smartphones, iPads, tablets, etc.). Pode ser
instalado em vários modelos de cadeiras de rodas,
adaptando-se às necessidades específicas do
utilizador. Possibilita diversas configurações.
Capacidade máxima de carga: até 1,8 kg.

Suporte l3d
O suporte Light 3D (L3D) destaca-se pelo design
elegante, pela resistência e pelo peso reduzido.
Ao fornecer os valores centrais dos restantes
suportes da Rehadapt, possibilita um número
ilimitado de ajustes. É ideal para conferir suporte
a dispositivos com um peso reduzido: iPads,
tablets, smartphones, etc. Possibilita diversas
configurações.
Capacidade máxima de carga: 1,2 kg.

Cadeiras de Rodas Elétricas
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TA iQ Stand-up
O melhor de dois
universos num
único modelo:
a potência e a
capacidade de
verticalização!
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TA iq STAND-UP

®

especificações técnicas

TA iQ Stand-Up*

Largura

63 cm

Comprimento sem patim

116 cm

Altura do assento ao chão

44 cm

Reclinação do encosto
elétrica
Elevação do assento
elétrica

90º a 180º
30 cm

Basculação do assento
elétrica
Raio de giro

65 cm

Velocidade máxima

6 km/h, 10 km/h ou 13 km/h

Autonomia

40 km (aprox.)

Baterias

2 x 80 Ah

Peso máximo do utilizador

140 kg

Peso total

155 kg

40º

*Pode ser personalizada com várias cores.

características
A TA iQ Stand-Up, além de ter todas as funcionalidades e características existentes nos
restantes modelos TA iQ, incorpora um sistema de verticalização. Equipada com compensação
biomecânica e com uma capacidade de programação pormenorizada, vai fornecendo o
posicionamento necessário e facilitando a transição para a posição vertical do utilizador, de
forma suave e equilibrada.
À componente elétrica expansível, a TA iQ adiciona uma base motriz de tração frontal, oferecendo
uma estabilidade e capacidade de ultrapassar obstáculos de forma excecional. Com a ajuda
dos potentes motores e baterias, que se aliam à suspensão individual das quatro rodas, este
equipamento torna-se único no mercado, conciliando a agilidade, a potência e a versatilidade
numa única opção.

verticalização
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ichair sky
características
A iChair Sky é uma cadeira de rodas elétrica
com verticalização, equipada com tração
central, que permite que o utilizador usufrua
de uma mobilidade independente e versátil,
na qual a mudança das posições corporais é
fomentada. É o equipamento ideal para as
deslocações diárias, distinguindo-se pela
extrema estabilidade e pelo engenho do
seu chassi, que isola a trepidação sentida,
enquanto garante um contacto contínuo
com o solo.
Pontos-chave:
• Equipada com tração central para uma
manobrabilidade precisa;
• Possui uma função de memória, que
armazena as sequências de movimento e
de posição preferidas do utilizador;
• É compatível com vários sistemas de
posicionamento;
• Os apoios de braço são rebatíveis
e reguláveis em altura, ângulo e
profundidade;
• A função reclinável do encosto está
equipada com tecnologia biomecânica para
o apoio de cabeça e os apoios de braço.

especificações técnicas

iChair Sky

Largura

64 cm

Comprimento com patim

109.5 cm

Altura do assento ao chão

45 cm a 52 cm

Reclinação do encosto
elétrica
Elevação do assento
elétrica

90º a 180º

cadeira iChair Sky

20 cm

Basculação do assento
elétrica
Raio de giro

64 cm

Velocidade máxima

6km/h ou 10 km/h

Autonomia

35 km

Baterias

74 Ah

Peso máximo
do utilizador

140 kg

Peso total

173 kg

40º

Cadeiras de Rodas com Verticalização
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levo c3

apresentação
A cadeira de rodas elétrica Levo C3 conjuga o melhor da tecnologia biomecânica avançada,
traduzindo-o na condução poderosa e no sistema de verticalização soberano. É o equipamento
ideal para as atividades ao ar livre e para pessoas ativas. Além de esteticamente atrativa, é
polivalente, compacta e habilidosa.
Devido à tração mista (frontal e central), este equipamento distingue-se dentro do mercado
dos produtos de apoio, estando apto para enfrentar qualquer tipo de terrenos (mesmo os mais
irregulares, acentuados ou inclinados). A sua base consegue transformar-se num poderoso
suporte de ação, composto por quatro rodas motrizes, que transpõem desníveis sem quaisquer
dificuldades.
A Levo C3 faculta os ajustes e a compensação necessários para reduzir completamente as
forças de fricção, enquanto o utilizador verticaliza. Por isso, recorrendo ao ajuste automático
que tem incorporado na base, a transição das posições passa a ser mais rápida e suave. A par
disso, o suporte de direção dianteiro, enquanto proporciona estabilidade, fornece uma resposta
inigualável no comando do equipamento na posição vertical.

Saiba que...
A Levo é uma marca suíça, especialista na produção de cadeiras de rodas com verticalização, com mais de 40 anos de experiência no mercado.
O modelo Levo C3 é a mais recente novidade do seu portfólio excecional.
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cadeira levo c3
características
As quatro rodas motorizadas possibilitam
uma tração e agilidade superiores,
independentemente do tipo de piso ou
obstáculos:
• Sobrepõem obstáculos até 10 cm;
• Têm capacidade de tração em diversos
pisos (interior, exterior ou todo-o-terreno);
•

especificações técnicas

Levo C3

Largura

63 cm

Comprimento

110 cm

Altura

100 cm

Altura do assento ao chão

48 cm ou 54 cm

Reclinação do encosto
elétrica

0º a 25º

Profundidade do assento

35 cm a 63 cm

Basculação do assento
elétrica
Raio de giro

•
•
•

Possibilitam múltiplas opções de
programação
e
incorporação
de
comandos especiais;
Têm controlo de tração e travagem segura;
Fornecem a máxima segurança em todas
as posições;
Agilizam a manobrabilidade da cadeira
em espaços reduzidos.

0º a 35º
117 cm

Inclinação máxima

10º

Elevação dos patins
elétrica
Velocidade máxima

6 km/h, 8 km/h ou 10 km/h

Autonomia

25 km (aprox.)

Peso máximo do utilizador

140 kg

Peso total

185 kg

62º a 103º

*Pode ser personalizada com várias cores.

verticalização
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levo summit el
características

especificações técnicas

Levo Summit EL

Largura do assento

35 cm a 50 cm

Largura

Largura do assento
+ 16 cm

Profundidade do assento

35 cm a 55 cm (em
incrementos de 2 cm)

Comprimento

Profundidade do
assento + 43 cm

Altura do assento

48 cm a 54 cm

Altura

Altura do assento +
30 cm

Peso máximo do utilizador

125 kg

Peso total

21 kg

*Pode ser personalizada com várias cores.

verticalização
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Uma cadeira de rodas manual, mas com as
vantagens da verticalização elétrica.
Ao avaliar os 40 anos de experiência em
posicionamento que foi conquistando no
mercado, a Levo decidiu apostar numa linha de
cadeiras de rodas manuais com verticalização
elétrica. Com um design inovador, estes
novos equipamentos foram desenvolvidos
para combinar os recursos de cadeiras de
rodas ativas com a tecnologia mecânica de
ponta, permitindo que o utilizador alcance a
posição vertical, de forma rápida, cómoda e
sem qualquer dificuldade.
O modelo Summit EL é um dos exemplos.
Esta cadeira de rodas, além de permitir a
propulsão manual, incorpora um sistema de
verticalização elétrico, que agiliza a mudança
de posições corporais, de acordo com as
vontades do utilizador. É ágil, compacta, possui
um reduzido peso de transporte e consegue
suportar uma carga máxima elevada.
A configuração standard inclui:
• Condução manual e verticalização elétrica;
•
•
•
•
•
•
•

Forras de assento e encosto;
Apoios de braço flip-up ajustáveis em
ângulo e com switch de controlo;
Encosto rebatível;
Apoios de pé rebatíveis;
Faixa de peito;
Suportes de joelho;
Bateria e carregador.

levo lae
características
Cadeira de rodas manual, com verticalização
manual, para uma vida ativa.
Para os utilizadores que têm uma vida ativa
e desejam ter uma cadeira de rodas que os
acompanhe, a Levo LAE pode ser a solução.
Independentemente do local ou situação,
este equipamento garante uma mobilidade
superior, num tempo de resposta máximo,
devido ao raio de ação avançado. As opções
de posições, sentada ou vertical, podem ser
todas ajustadas, de acordo com as demandas
e exigências do utilizador.
Neste modelo, a condução e a verticalização
são comandadas manualmente.

especificações técnicas

Especificações
A configuração standard inclui:
• Condução e verticalização manuais;
• Faixa de peito;
• Forras de assento e encosto;
• Encosto rebatível e ajustável em ângulo;
• Suportes de joelho.
• Apoios de pé rebatíveis;

Levo LAE

Largura do assento

35 cm a 50 cm

Largura

Largura do assento
+ 22 cm

Profundidade do assento

31 cm a 42 cm ou
43 cm a 57 cm

Comprimento

84 cm a 90 cm ou
93 cm a 104 cm

Altura do assento

48 cm a 57 cm

Altura

80 cm

Peso máximo do utilizador

120 kg

Peso total

18 kg ou 19 kg

*Pode ser personalizada com várias cores.

verticalização
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levo lcev
características
Cadeira de rodas manual, com verticalização
elétrica, para estimular o movimento.
O modelo Levo LCEV combina a agilidade de
uma cadeira de rodas ativa com um toque
de tecnologia, ao incorporar um mecanismo
de verticalização elétrico na sua estrutura.
O atuador confiável e silencioso possibilita
que o utilizador se mova, de forma suave, em
todos os ângulos, desde a posição sentada até
à posição vertical. Ao possibilitar esta variação
de acomodação, torna-se a solução ideal para
fomentar uma rotina dinâmica e autónoma.

especificações técnicas

Especificações
A configuração standard inclui:
• Condução manual e verticalização elétrica;
• Apoios de braço flip-up ajustáveis em
ângulo e com switch de controlo;
• Forras de assento e encosto;
• Encosto rebatível;
• Faixa de peito;
• Suportes de joelho;
• Apoios de pé rebatível;
• Bateria e carregador.

verticalização
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Levo LCEV

Largura do assento

35 cm a 50 cm

Largura

Largura do assento
+ 18 cm

Profundidade do assento

29 cm a 42 cm ou
43 cm a 57 cm

Comprimento

84 cm a 109 cm ou
93 cm a 104 cm

Altura do assento

48 cm a 57 cm

Altura

80 cm

Peso máximo do utilizador

120 kg

Peso total

25 kg ou 26 kg

*Pode ser personalizada com várias cores.

levo kid e junior
características
Levo Kid e Junior: cadeira de rodas pediátrica
manual, com verticalização elétrica.
O equipamento Levo Kid e Junior possui
características especiais que vão ao
encontro das necessidades e requisitos das
crianças mais ativas. Ao facilitar a transição
das posições corporais — desde a posição
sentada até à posição vertical —, consegue
oferecer elevados níveis de independência
e flexibilidade. Além disso, uma vez que se
trata de um modelo de cadeira de rodas
pediátrico, a Levo Kid e Junior incorpora
um sistema de crescimento, assim como
uma ampla gama de acessórios e opções
de configuração, de forma a acompanhar o
desenvolvimento do utilizador.
A configuração standard possui:
• Condução manual e verticalização elétrica;

cadeiras levo kid e junior

•

Apoios de braço flip-up ajustáveis em
ângulo com switch de controlo;

•

Faixa de peito;
Encosto rebatível;
Forras de assento e encosto
Apoios de pé fixos;
Suportes de joelho;
Bateria e carregador.

•
•
•
•
•

especificações técnicas

Levo Kid

Levo Junior

Largura

49 cm a 54 cm

49 cm a 54 cm

Comprimento

69 cm a 72 cm

77 cm a 83 cm

Altura

55 cm

60 cm

Altura do assento

33 cm

40 cm a 44 cm

Profundidade do assento

24 cm a 40 cm

24 cm a 40 cm

Peso máximo do utilizador

120 kg

120 kg

Peso total

17 kg

19 kg

*Pode ser personalizada com várias cores.
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Unidades klick

apresentação
Com a finalidade de melhorar a mobilidade diária dos utilizadores de cadeiras de rodas, a marca
austríaca Klaxon decidiu desenvolver a Klick: uma unidade de propulsão elétrica frontal, que se
acopla à cadeira de rodas através de um sistema de encaixe patenteado e singular, facilitando
as deslocações diárias.
Dentro desta gama, existem diversos modelos que prometem adequar-se a variadíssimas
exigências e necessidades. Contudo, a transformação de cada momento numa agradável
sensação de liberdade, na qual a autonomia e a acessibilidade coexistem, é o propósito comum
de cada um deles.

modelos disponíveis:

Klick Carbon Standard

Klick Electric Standard

Klick Power

Klick Race

Klick Monster

Klick Hybrid Standard

Dispositivos Elétricos
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Klick Carbon Standard
unidade de propulsão

Sistema de acoplagem

características
A unidade de propulsão Electric Carbon Standard é o modelo
Klick mais pequeno da gama Klaxon. Distingue-se pela
praticidade, pelo tamanho compacto, pelos acabamentos
em carbono – característica que lhe confere um acabamento
mais arrojado – e por ser completamente armazenável
numa mala.

Especificações técnicas
Material

alumínio (com capas em carbono e luz led integrada)

Motor

36V x 370W

Roda

8”

Exibição
Velocidade máxima
Bateria
Condução
Travão
Conexão
Autonomia
Peso total
Acessórios incluídos

ecrã LCD multifuncional, com configuração de cinco velocidades e “ritmo de caminhada”*
15 km/h
lítio 36 V x 5,8 Ah (peso 1,3 kg)
guiador com sistema de encarte
sistema de travagem simples
sistema de acoplagem e extração patenteado, rápido e intuitivo
aproximadamente 25 km
7,9 kg (sem bateria)
bateria 5,8 Ah com carregador, ecrã LCD, suporte dobrável e luz LED integrada na capa em carbono

**O “ritmo de caminhada” é uma configuração prévia que mantém a velocidade constante de 4,5 km/h.
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Klick electric standard
unidade de propulsão

Sistema de acoplagem

características
Leve, extremamente fácil de usar e com uma autonomia
de até 25 km/h: eis algumas das características que
ajudam a resumir o modelo Klick Electric Standard. Esta
unidade de propulsão elétrica, à semelhança da restante
gama Klaxon, foi concebida para agilizar as deslocações
do utilizador, tornando qualquer cadeira de rodas manual
numa versão elétrica.

Especificações técnicas
Material

alumínio

Motor

36V x 370W

Roda

14”

Exibição
Velocidade máxima
Bateria
Condução
Travão
Conexão
Autonomia
Peso total
Acessórios incluídos

ecrã LCD multifuncional, com configuração de cinco velocidades e “ritmo de caminhada”*
15 km/h
lítio 36V x 5,8 Ah (peso 1,3 kg)
guiador em alumínio, ajustável em altura, profundidade e ângulo
sistema de travagem duplo com sistema de travagem elétrico (EBS)**
sistema de acoplagem e extração patenteado, rápido e intuitivo
aproximadamente 25 km***
8 kg (sem bateria)
bateria 5,8 Ah com carregador, ecrã LCD, suporte dobrável, buzina, marcha-atrás e guarda-lamas

*O “ritmo de caminhada” é uma configuração prévia que mantém a velocidade constante de 4,5 km/h.
**Sistema de travagem que vai regenerando a bateria;
***O sistema Intelligent Cruise Control possibilita a definição e manutenção constante da velocidade desejada, ao longo da
deslocação.
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Klick Power

características

Sistema de acoplagem

Com a Klick Power não há pitada da ação
que se perca. Este equipamento garante a
máxima autonomia e versatilidade, sempre
com engenho, potência e excelência à mistura.
Encontra-se disponível em versão Tetra, na
qual é incluído um guiador especial, que se
destina a utilizadores com incapacidades físicas
mais acentuadas – como a inexistência ou o
condicionamento dos movimentos finos. Para
controlá-la, é apenas necessário o movimento
vertical dos braços.

unidade de propulsão

Klick Power com Guiador Standard
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Klick Power com Guiador Tetra

Klick Power
01

Travão de estacionamento

02

Marcha-atrás

03

Sistema Intelligent
Cruise Control

04

Guiador Standard
05
06
07

Ecrã LCD a cores

Sistema antirroubo

Sistema de travagem elétrico (EBS)

Entrada USB

Guiador Tetra
04
01

Marcha-atrás

02

Sistema Intelligent
Cruise Control

03

Entrada USB

05
06
07

Ecrã LCD a cores

Sistema antirroubo

Sistema Comfort Drive

Sistema de travagem elétrico (EBS)

Especificações técnicas
Material

alumínio

Motor

48V x 750W

Roda

14”

Exibição
Botões integrados
Velocidade máxima
Bateria

Condução

Travão
Conexão
Autonomia
Peso total
Acessórios incluídos

ecrã LCD multifuncional, a cores e com modo noturno automático*
sistema Intelligent Cruise Control**, sistema de travagem elétrico (EBS) e marcha-atrás
15 km/h
Race: lítio 48V x 11,6 Ah, 528 Wh (peso – 3 kg)
Race Lite: lítio 48V x 5,8 Ah, 280 Wh (peso – 2 kg)
Fly Race: lítio 48V x 2,9 Ah, 140 Wh, (peso – 1 kg)
Guiador Standard: em alumínio, ajustável em altura, profundidade e ângulo (equipado com
um travão de estacionamento que mantém a unidade Klick travada, quando não está em
movimento)
Guiador Tetra: guiador em alumínio, ajustável em altura, profundidade e ângulo e sistema
Comfort Drive (possibilita que o acelerador e o travão sejam ativados facilmente, recorrendo
apenas aos movimentos de empurrar e puxar)
sistema de travagem duplo com sistema de travagem elétrico (EBS)***
sistema de acoplagem central ou lateral
Race: aproximadamente 50 km
Race Lite: aproximadamente 25 km
Fly Race: aproximadamente 12 km
Com Guiador Standard: 8,5 kg (sem bateria)
Com Guiador Tetra: 9,1 kg (sem bateria)
carregador de bateria, ecrã LCD, suporte dobrável, buzina, marcha-atrás, entrada USB
para carregamento de dispositivos móveis, sistema Intelligent Cruise Control, sistema de
travagem elétrico (EBS) e guarda-lamas

*Ecrã LCD a cores que possibilita a personalização do equipamento e a adição de um pin de segurança antirroubo.
**Sistema que possibilitará a definição e manutenção constante da velocidade desejada, ao longo da deslocação, mesmo em
subidas e descidas.
***Sistema de travagem que vai regenerando a bateria.
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Klick race

características

Sistema de acoplagem

Extremamente potente, versátil, pragmática e perfeita
para deslocações em terrenos mais acidentados.
A Klick Race sela um compromisso perfeito entre o
meio urbano e os ambientes mais rurais. Graças ao
seu vigor, os obstáculos mais difíceis de ultrapassar
serão reduzidos a memórias distantes.
Encontra-se disponível em versão Tetra, na qual
é incluído um guiador especial, que se destina a
utilizadores com incapacidades mais acentuadas
– como a inexistência ou o condicionamento dos
movimentos finos. Para controlá-la, é apenas
necessário o movimento vertical dos braços.

unidade de propulsão

Klick Race com Guiador Standard
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Klick Race com Guiador Tetra

Klick race
01

Travão de estacionamento

02

Marcha-atrás

03

Sistema Intelligent
Cruise Control

04

Guiador Standard
05
06
07

Ecrã LCD a cores

Sistema antirroubo

Sistema de travagem elétrico (EBS)

Entrada USB

Guiador Tetra
04
01

Marcha-atrás

02

Sistema Intelligent
Cruise Control

03

Entrada USB

05
06
07

Ecrã LCD a cores

Sistema antirroubo

Sistema Comfort Drive

Sistema de travagem elétrico (EBS)

Especificações técnicas
Material

alumínio

Motor

48V x 1500W

Roda

14”

Exibição
Botões integrados
Velocidade máxima
Bateria

Condução

Travão
Conexão
Autonomia
Peso total
Acessórios incluídos

ecrã LCD multifuncional, a cores e com modo noturno automático*
sistema Intelligent Cruise Control**, sistema de travagem elétrico (EBS) e marcha-atrás
15 km/h
Race: lítio 48V x 11,6 Ah, 528 Wh (peso – 3 kg)
Race Lite: llítio 48V x 5,8 Ah, 280 Wh (peso – 2 kg)
Fly Race: lítio 48V x 2,9 Ah, 140 Wh, (peso – 1 kg)
Guiador Standard: em alumínio, ajustável em altura, profundidade e ângulo (equipado com
um travão de estacionamento que mantém a unidade Klick travada, quando não está em
movimento)
Guiador Tetra: guiador em alumínio, ajustável em altura, profundidade e ângulo e sistema
Comfort Drive (possibilita que o acelerador e o travão sejam ativados facilmente, recorrendo
apenas aos movimentos de empurrar e puxar)
sistema de travagem duplo com sistema de travagem elétrico (EBS)***
sistema de acoplagem central ou lateral
Race: aproximadamente 50 km
Race Lite: aproximadamente 25 km
Fly Race: aproximadamente 12 km
Com Guiador Standard: 11,4 kg (sem bateria)
Com Guiador Tetra: 12 kg (sem bateria)
carregador de bateria, ecrã LCD, suporte dobrável, buzina, marcha-atrás, entrada USB
para carregamento de dispositivos móveis, sistema Intelligent Cruise Control, sistema de
travagem elétrico (EBS) e guarda-lamas

*Ecrã LCD a cores que possibilita a personalização do equipamento e a adição de um pin de segurança antirroubo.
**Sistema que possibilitará a definição e manutenção constante da velocidade desejada, ao longo da deslocação, mesmo em
subidas e descidas.
***Sistema de travagem que vai regenerando a bateria.
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Klick MOnster

unidade de propulsão

Sistema de acoplagem

características

A unidade de propulsão Electric Monster é o tamanho XXL
da gama Klick. Adjetivado pela Klaxon como “indomável”,
este equipamento é a solução ideal para quem se alimenta
de adrenalina e gosta de partir rumo à aventura. Graças
ao seu potente motor de 1500W, a Monster está preparado
para enfrentar os percursos mais desafiantes.

Especificações técnicas
Material

alumínio

Motor

48V x 1500W

Roda

20”

Exibição
Botões integrados
Velocidade máxima
Bateria
Condução
Travão
Conexão
Autonomia
Peso total
Acessórios incluídos

ecrã LCD multifuncional, a cores e com modo noturno automático*
sistema Intelligent Cruise Control**, sistema de travagem elétrico (EBS) e marcha-atrás
15 km/h
Race: lítio 48V x 11,6 Ah, 528 Wh (peso – 3 kg)
Race Lite: llítio 48V x 5,8 Ah, 280 Wh (peso – 2 kg)
Fly Race: lítio 48V x 2,9 Ah, 140 Wh, (peso – 1 kg)
Guiador Standard: em alumínio, ajustável em altura, profundidade e ângulo (equipado com
um travão de estacionamento que mantém a unidade Klick travada, quando não está em
movimento)
sistema de travagem duplo com sistema de travagem elétrico (EBS)***
sistema de acoplagem central ou lateral
Race: aproximadamente 50 km
Race Lite: aproximadamente 25 km
Fly Race: aproximadamente 12 km
Com Guiador Standard: 15 kg (sem bateria)
carregador de bateria, ecrã LCD, suporte dobrável, buzina, marcha-atrás, entrada USB
para carregamento de dispositivos móveis, sistema Intelligent Cruise Control, sistema de
travagem elétrico (EBS) e guarda-lamas

*Ecrã LCD a cores que possibilita a personalização do equipamento e a adição de um pin de segurança antirroubo.
**Sistema que possibilitará a definição e manutenção constante da velocidade desejada, ao longo da deslocação, mesmo em
subidas e descidas.
***Sistema de travagem que vai regenerando a bateria.
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klick

Acessórios

Guiador Standard

Guiador Tetra

Anel de fixação para
guiador tetra

Luz frontal

Luz LED vermelha

Espelho

Extensão para guiador

Sistema de acoplagem
standard

Sistema de acoplagem tetra

Sistema de fixação central

Sistema de fixação lateral

Punhos

Bateria

Carregador de bateria

Fat wheels

Banda de rodagem
para pneu

Suporte para telemóvel

Cesto para objetos

Saco para objetos

Saco para transporte

Estrutura para saco de
transporte

Pesos adicionais
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light drive 2.1
características
O Light Drive 2.1 destina-se a todos os
utilizadores de cadeiras de rodas: ocasionais,
temporários ou permanentes.
Trata-se de uma adaptação elétrica para
cadeiras de rodas manuais, rígidas ou
de encartar que facilita a mobilidade,
proporcionando uma sensação de liberdade
ao utilizador. Este dispositivo, ao ser acoplado
à cadeira de rodas, ajudará o utilizador a
ultrapassar obstáculos e desníveis, tornando
as suas deslocações mais fáceis.
Pontos-chave:
• É extremamente leve e simples de usar;
• Não
modifica
as
dimensões
ou
características gerais da cadeira de rodas;
• Amplia as opções de deslocação do
utilizador;
• A instalação é instantânea;
• É facilmente removível;
• Possui um design discreto;
• Foi concebido para enfrentar diferentes
pisos;
• Pode ser utilizado em ambientes internos
e externos.

Light drive 2.1

Encontra-se disponível em quatro versões:
1. Light Drive 2.1;
2. Light Drive 2.1 Mini (para crianças);
3. Light Drive 2.1 PLUS (para utilizadores
com um peso superior a 130 kg);
4. Light Assist 2.1 (possui comando para
acompanhante).

Especificações

Light Drive 2.1
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Comando

Roda anti-volteio

Cores disponíveis

light assist 2.1
características

Especificações

O Light Assist 2.1 destina-se aos cuidadores
dos utilizadores de cadeiras de rodas, cujas
limitações os impedem de conduzir um
equipamento motorizado. Com este sistema,
a pessoa que, normalmente, cumpre a tarefa
de empurrar uma cadeira de rodas deixa de
depender da sua força muscular.
Ao implementar o Light Assist 2.1 na parte
traseira da cadeira de rodas, o ajudante consegue
controlar a cadeira de rodas, sem esforço.
Pontos-chave:
• Facilita a subida de inclinações acentuadas;
• Permite ultrapassar obstáculos;
• Graças à travagem motorizada, garante a
total segurança do utilizador, mesmo nas
descidas;
• É leve e facilmente transportável;
• Adapta-se a todas as cadeiras de rodas;
• Pode ser transportado em aviões;
• É simples e intuitivo;
• É removível;
• Encontra-se disponível em várias cores.

Light assist 2.1
Light Drive 2.1 na versão Light Assist 2.1

Roda anti-volteio

Cores disponíveis

Comando para acompanhante
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pendel

scooter para cadeira de rodas

características
O
equipamento
que
pretende
revolucionar a rotina das deslocações
dos utilizadores de cadeiras de rodas.
É a opção ideal para todos aqueles que
dependem de um produto de apoio para
se locomoverem, mas que necessitam de
uma alternativa viável para percorrerem
distâncias mais longas, de forma eficiente,
independente e segura. Trata-se de um
equipamento elétrico, que possibilita que
a cadeira de rodas do utilizador entre e
seja usada como assento no veículo. No
fundo, o Pendel é uma scooter moderna
para cadeiras de rodas.
Pode ser totalmente configurado com
uma vasta gama de acessórios e cores.
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especificações técnicas
Material
Motor
Suspensão
Velocidade máxima
Raio de giro
Bateria

Estrutura tubular em aço
2200W
Frontal: com forqueta dupla
Traseira: a ar/gás
15 km/h (como dispositivo médico)
25 km/h (como veículo)
390 cm
2 x 12 V, 105 Ah

Condução

Guiador em aço, ajustável em altura

Travões

Frontal: travão de tambor mecânico
Traseiro: travão de tambor hidráulico

Autonomia
Largura
Comprimento
Largura máxima da
cadeira de rodas
Capacidade máxima
de carga
Peso total

40 km a 60 km
100 cm a 108 cm
176 cm
72 cm a 80 cm
125 kg
160 kg (com bateria)

andarilhos e
Verticalização

Andarilhos e Verticalização
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Mustang

andarilho mustang

características
O Mustang é um andarilho para crianças com mobilidade reduzida, que necessitem de uma
ajuda suplementar na marcha diária. O apoio anterior irá transmitir-lhes mais segurança,
evitando que esbarrem contra obstáculos, enquanto treinam as capacidades de caminhar.
Pontos-chave:
• Possui uma barra central facilmente ajustável e com ângulo constante;
• A sua posição ligeiramente inclinada para a frente, combinada com a suspensão incorporada,
estimula o padrão natural de caminhada;
• Possui ângulo ajustável;
• A estrutura em U, assim como o suporte envolvente, incentivam o treino da marcha de
forma natural e consistente;
• Pode ser usado em posição anterior.

especificações técnicas

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Tamanho 4

Altura do assento

26 cm a 44 cm

33 cm a 50 cm

45 cm a 68 cm

62 cm a 84 cm

Altura do utilizador (axila ao chão)

40 cm a 65 cm

60 cm a 85 cm

70 cm a 105 cm

87 cm a 130 cm

Largura

52 cm

58 cm

65 cm

70 cm

Comprimento

82 cm

90 cm

100 cm

110 cm

Ângulo da báscula

30º

30º

0º a 25 º

0º a 25 º

Raio de giro

46 cm

55 cm

60 cm

65 cm

Peso máximo do utilizador

30 kg

40 kg

60 kg

80 kg

Peso total

13 kg

14 kg

18 kg

19 kg

Cores disponíveis
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mustang
Acessórios

Assento

Apoios de antebraço posteriores
com punhos verticais

Apoios de antebraço anteriores com
punhos verticais

Posicionadores de antebraço
almofadados

Calção pélvico

Guias de anca

Apoio abdominal

Apoio sacro

Suporte de tronco

Almofadado para
suporte de tronco

Separador das pernas

Almofada de perna

Faixas para tornozelos

Cesto para objetos

Barra de direção
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pony

andarilho pony

características
É um andarilho de marcha que supre as necessidades de mobilidade de crianças com
necessidades especiais. Graças à base em forma de seta, à barra central e ao assento, consegue
garantir um bom suporte de tronco.
Pontos-chave:
• O encosto ajustável, em altura e profundidade, permite um posicionamento da pélvis mais
natural;
• A ajustabilidade do Pony permite encontrar o ângulo de caminhada mais favorável para o utilizador;
• Pode ser ajustado em altura, para apoiar corretamente o utilizador e proporcionar a melhor
posição quando este andar;
• Tem travões nos dois rodízios dianteiros. Além disso, possui uma roda de arrasto e um
estabilizador de direção, para um suporte adicional.

especificações técnicas

Tamanho 0

Tamanho 1

Tamanho 2

Altura do assento

24 cm a 38 cm

38 cm a 50 cm

48 cm a 64 cm

Largura

59 cm

69 cm

77 cm

Comprimento

67 cm

72 cm

104 cm

Altura

52 cm a 69 cm

60 cm a 82 cm

68 cm a 104 cm

Peso máximo do utilizador

30 kg

40 kg

50 kg

Peso total

7 kg

10 kg

13,5 kg

Cores disponíveis
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Pony

Acessórios

Apoio de cabeça

Apoios de braço

Punhos verticais

Apoio abdominal

Apoios de anca

Apoio sacro

Proteção de pernas

Estabilizador de direção

Barra de direção
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crocodile

andarilho crocodile

características
O Crocodile é um andarilho prático e intuitivo que permite às crianças, com necessidades
moderadas, ficarem na posição vertical e treinarem a marcha.
Pontos-chave:
• A altura é fácil de ajustar e não necessita da utilização de ferramentas;
• Os punhos são multiajustáveis: crescem em altura e largura, permitindo um melhor suporte
do corpo;
• O bloqueador de roda reversível possibilita um melhor controlo do utilizador;
• A estrutura é encartável, facilitando o seu armazenamento e o seu transporte.

especificações técnicas

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Altura do utilizador
(do chão até aos punhos)

42 cm a 56 cm

55 cm a 69 cm

69 cm a 87 cm

Altura máxima do utilizador

115 cm

150 cm

180 cm

Largura

62 cm

69 cm

69 cm

Comprimento

72 cm

84 cm

87 cm

Peso máximo do utilizador

30 kg

45 kg

80 kg

Peso total

5,5 kg

6,5 kg

12 kg

Cores disponíveis
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crocodile
Acessórios

Assento rebatível

Calção pélvico

Encosto

Encosto ajustável

Apoios de antebraço

Posicionadores de antebraço
almofadados

Cinto

Guias de anca

Punhos

Protetores de punho

Travões de mão

Barra frontal

Sistema anti-volteio

Cesto para objetos

Barra de direção
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grillo

andarilho grillo

Grillo anterior

Grillo posterior

características
O apoio de marcha que cresce com o utilizador.
O Grillo foi desenhado para facilitar a movimentação das pessoas com mobilidade reduzida,
promovendo a independência e a autonomia diárias. Este andarilho está disponível nas versões
anterior e posterior, em tamanhos para criança e para adulto.
Pontos-chave:
• Garante a segurança e a estabilidade;
• Fomenta o desenvolvimento das habilidades sociais e interpessoais;
• É fácil de ajustar, não necessitando de ferramentas;
• Possui uma estrutura encartável, para facilitar o seu transporte.
• Pode ser combinado com uma ampla gama de acessórios, suprindo um leque variado de
necessidades.

especificações técnicas
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Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Tamanho 4

Altura do suporte de tronco

42 cm a 61 cm

60 cm a 86 cm

74 cm a 120 cm

84 cm a 140 cm

Peso máximo do utilizador

35 kg

45 kg

90 kg

110 kg

Peso total

13,5 kg

15,7 kg

17,7 kg

22 kg
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grillo

Acessórios

Apoio de cabeça

Apoios de braço

Punhos

Punhos para
tamanho mini

Suporte de tronco

Suporte lombar

Suporte pélvico

Arnês pélvico

Abdutor proximal

Abdutor distal

Assento

Assento ergonómico

Guiador ajustável

Barra de direção

Rodas multiajustáveis

Bloqueador de rodas
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Nimbo
características
O Nimbo é um andarilho posterior leve,
ajustável em altura e encartável, que confere o
suporte necessário aos utilizadores na marcha,
incentivando a postura vertical.
Pontos-chave:
• Está disponível em quatro tamanhos;
• Possui sistema de anti-retrocesso nas rodas
traseiras;
• Dobra-se facilmente, para facilitar o
transporte.

especificações técnicas
Altura
Peso total

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

39,5 cm a 49,5 cm 49,5 cm a 63,5 cm 58,5 cm a 77,5 cm
5 kg

5,8 kg

6,35 kg

Tamanho 4

Tamanho 5

71 cm a 91,5 cm

91,5 cm a 104 cm

8,1 kg

9 kg

trekker
características
O Trekker é um andarilho anterior leve
e ajustável, que permite uma adaptação
individual, para ajudar a desenvolver as
habilidades motoras dos utilizadores.
Pontos-chave:
• Está disponível em três tamanhos diferentes;
• Possui rodas ajustáveis em intensidade, para
treino funcional.

especificações técnicas
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Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Altura

38 cm a 47 cm

53,5 cm a 66 cm

73,5 cm a 99 cm

Peso total

10 kg

11,3 kg

14 kg
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dondolino

suporte vertical

características
O Dondolino foi desenvolvido
para incentivar a participação
ativa do utilizador no meio
envolvente, enquanto fomenta
a mobilidade da cabeça e dos
membros superiores, de acordo
com o seu desenvolvimento
motor individual.
Pontos-chave:
• Possui estrutura basculante;
• Encontra-se disponível em
três tamanhos diferentes.

Apoio de cabeça

Suporte de tronco

Tabuleiro

Suporte para os pés

Altura ajustável

Basculação ajustável

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Altura do suporte de tronco

50 cm a 76 cm

56 cm a 90 cm

70 cm a 110 cm

Peso máximo do utilizador

35 kg

45 kg

55 kg

Peso total

21 kg

24 kg

26 kg

especificações técnicas
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MACACO

suporte vertical

características
O Macaco é um standing altamente ajustável e
completo, que incentiva a verticalização e dinamiza
a rotina postural dos mais pequenos, enquanto
lhes apresenta novas formas de participarem,
ativamente, no ambiente que os envolve.
Pontos-chave:
• Plano inclinado prono;
• O crescimento é ajustável;
• O suporte postural é almofadado;
• O tabuleiro é ajustável em ângulo.

especificações técnicas
Tamanho
(único)
Peso máximo
do utilizador

9 meses
aos 4 anos
25 kg

acessórios

Barra de atividades
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Barra de preensão

Sandálias

canguru

suporte vertical

características
Standing flexível e ajustável, que proporciona
ao utilizador um posicionamento vertical,
incentivando a melhoria da força muscular.
Pontos-chave:
• Standing frame almofadado;
• O design atrativo combina com os ambientes
terapêuticos e lúdicos;
• O crescimento é ajustável;
• Equipado com tabuleiro ajustável.

especificações técnicas
Tamanho
(único)

3 aos 7 anos

Peso máximo
do utilizador

35 kg

acessórios

Barra de atividades

Barra de preensão

Kit de alteadores
de sandálias

Sandálias
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meerkat

suporte vertical

características
É um standing frame simples e modular, desenvolvido para reforçar o controlo postural. Pode
ser utilizado num ambiente de aprendizagem, já que providencia à criança o suporte que ela
necessita para desafiar o controlo do tronco, potenciando melhorias nas funções de motricidade
grossa e aumentando a sua mobilidade. A base, com um sistema de balanço, ajuda a promover
a liberdade de movimentos e o controlo do equilíbrio.
Encontra-se disponível em três tamanhos e é adequado para crianças e jovens.
Pontos-chave:
• A liberdade de movimento dos utilizadores é encorajada, graças a um inovador sistema de
balanço;
• O apoio é fácil de utilizar e ajustar, facilitando a vida aos pais e cuidadores;
• O processo de ajuste não necessita de ferramentas, possibilitando a diversão da criança
enquanto faz standing.

especificações técnicas

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Altura do utilizador

70 cm a 105 cm

95 cm a 135 cm

117 cm a 180 cm

Altura do utilizador
(axila ao chão)

40 cm a 75 cm

72 cm a 100 cm

84 cm a 130 cm

Capacidade máxima

20 kg

65 kg

90 kg

Comprimento total

59,5 cm

80 cm

80 cm

Largura total

52,5 cm

78 cm

78 cm

Altura total

37,5 cm a 75 cm

50 cm a 100 cm

65 cm a 130 cm

Peso total

9 kg

15 kg

15 kg

Cores disponíveis
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Meerkat
Acessórios

Suporte de tronco

Suporte pélvico

Suportes de joelho

Kit de ajuste diário

Kit de ajuste pélvico e torácico

Tabuleiro

Sandálias

Sistema por cremalheira

Sistema de balanço
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rabbit up

suporte vertical

características
É um standing verdadeiramente adaptável. É seguro, fiável e ajustável a todas as necessidades
realizadas na posição vertical. Além disso, graças às suas rodas autopropulsáveis, a exploração
do meio envolvente será feita de forma independente. Capacitar a criança para ser uma
participante ativa, enquanto estimula os seus sentidos, é uma das vantagens do Rabbit Up.
Pontos-chave:
• A barra central — ajustável em ângulo — permite obter uma melhor posição corporal para a
realização de standing;
• As duas rodas estão equipadas com um sistema de libertação rápida, para agilizar a montagem
e a desmontagem;
• A possibilidade de ajuste dos aros permite uma perfeita posição da condução das rodas,
tornando a propulsão mais fácil.

especificações técnicas

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Tamanho 4

Altura do utilizador
(axila ao chão)

55 cm a 74 cm

75 cm a 108 cm

83 cm a 119 m

96 cm a 142 cm

Comprimento máximo

70 cm

79,6 cm

79,6 cm

92,6 cm

Largura máxima

63,5 cm

68 cm

73 cm

72 cm

Ângulo

0 a 30º

0 a 30º

0 a 30º

0 a 30º

Peso máximo do utilizador

40 kg

50 kg

60 kg

70 kg

Peso total

9 kg

10,5 kg

11 kg

13,5 kg

Cores disponíveis
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Rabbit up
Acessórios

Sistema de montagem
para apoio de cabeça

Suporte de tronco

Apoio abdominal

Apoio sacro

Apoio de anca frontal

Apoio de anca
traseiro

Apoio de anca
com rotação

Apoio de anca
envolvente

Suportes de joelho
articulados

Apoios de pé

Apoios de pé com
sandálias

Sandálias

Estabilizadores
de calcanhar

Caixa de atividades

Tabuleiro

Kit de ajuste
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standz

suporte vertical

características
A versatilidade do Standz é surpreendente. Por permitir a mudança rápida das posições
corporais, está preparado para acomodar utilizadores com múltiplos requisitos posturais,
ajudando-os a desenvolver e a reforçar a musculatura, no dia a dia. Caso exista uma dismetria
dos membros inferiores, é possível efetuar ajustes, graças ao sistema individual dos apoios de
perna e joelho, de forma a alcançar o posicionamento ideal.
Pontos-chave:
• Oferece suporte postural nas posições prono ou supino;
• Acomoda facilmente o posicionamento das pernas e possibilita a sua abdução;
• Possibilita o controlo individual, facilitando a disposição dos joelhos e pés:
• Os ajustes não necessitam de ferramentas;
• Permite adaptações clínicas e efetivas;
• Contém uma extensa gama de acessórios, adaptando-se a crianças com elevados requisitos
posturais.

especificações técnicas

Prono

Supino

Idade recomendada

1 a 9 anos

1 a 9 anos

Abdução da perna

0º a 30º

0º a 30º

Ângulo da plataforma para pés

10º a 25º

25º a 10º

Peso máximo do utilizador

45 kg

45 kg

Cores disponíveis
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Standz

Acessórios

Apoio de cabeça

Apoios de
cabeça ovais

Apoio de cabeça
multiajustável

Suportes de ombro

Suportes de tronco e
cinto de segurança

Controlo de fixação de
anca com rotação

Suporte pélvico com
almofada dorsal

Suportes de joelho

Faixas para joelhos

Bloqueadores
de joelho

Almofadas de espuma
para joelhos

Tabuleiro

Extensão de tabuleiro
para cotovelos

Sandálias

Mini kit de
posicionamento
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standz 2

suporte vertical

características
O Standz 2 foi inspirado nos benefícios clínicos da abdução vertical, em parceria com
especialistas, terapeutas e cuidadores de todo o globo. Esta versão ampliada do Standz original
mantêm-se fiel aos princípios clínicos do posicionamento correto, permitindo, ao mesmo
tempo, um acompanhamento contínuo do desenvolvimento postural.
Este novo tamanho oferece funções e acessórios para utilizadores mais altos, robustos e pesados,
sem descurar da simplicidade de ajuste e utilização, estando apto para acomodar múltiplos
requisitos posturais.

especificações técnicas

Prono

Supino

Idade recomendada

5 aos 14 anos

5 aos 14 anos

Abdução da perna

0º a 30º

0º a 30º

Ângulo da plataforma para pés

15º a 15º

15º a 15º

Peso máximo do utilizador

70 kg

70 kg

Cores disponíveis
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Standz 2
Acessórios

Apoios de cabeça

Suportes de ombro

Colete

Suportes de tronco

Suporte pélvico com
almofada dorsal

Suportes de joelho

Bloqueadores de joelho

Tabuleiro

Tabuleiro com recipiente

Almofadado completo
para tabuleiro

Sandálias
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ella

suporte vertical

Prono

Supino

Ella 4 em 1 (abdução)

Cores disponíveis

características
Ella
Preciso, ajustável e intuitivo são as
características que melhor resumem este plano
inclinado. O reforço musculoesquelético,
o aumento da independência individual,
a melhoria da eficiência cardíaca e um
melhor funcionamento do intestino do
utilizador são apenas alguns dos benefícios
terapêuticos do Ella.
Pontos-chave:
• Adequado para ambientes de interior,
possuindo rodízios e travão;
• Garante as posições corporais prono,
supino e vertical;
• Regulável em altura, desde 60 cm (no
tamanho mais pequeno), até 180 cm (no
tamanho maior);
• A regulação da inclinação pode ser manual
ou elétrica;
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•
•
•
•

Equipado com suportes de tronco e apoios
de anca;
Os suportes de joelho são multiajustáveis;
Os patins são multiajustáveis;
A base em alumínio é desmontável e
encartável.

Ella 4 em 1
O plano inclinado 4 em 1 possibilita ajustes
de ângulo elétricos/manuais para as posições
prono, supino e vertical. Além disso, possui
a capacidade de abdução dos membros
inferiores, característica que o difere da versão
standard. Este equipamento não só tem o poder
de revolucionar a rotina diária do utilizador,
como garante a sua qualidade de vida.
Possui uma diversificada gama de acessórios
que acomodará qualquer exigência postural,
independentemente da faixa etária.

mini standy

suporte vertical

características
Apoio de cabeça

Suporte de tronco

O suporte vertical diário.
A postura vertical é fundamental para a interação com o meio
envolvente, trazendo imensos benefícios físicos e sociais.
O Mini Standy facilita a estabilização ortostática nas mais
diversas situações, incrementando, desde modo, o aumento da
autonomia pessoal do utilizador, nos contextos terapêuticos e
diários.
Pontos-chave:
• Suporte vertical para crianças;
• É facilmente ajustável;
• Encontra-se disponível em três tamanhos;
• Incentiva o fortalecimento muscular.

especificações técnicas

Tabuleiro

Tamanho 1 Tamanho 2 Tamanho 3

Altura do suporte
de tronco
Peso máximo do utilizador

53 cm a
72 cm

67 cm a
94 cm

82 cm a
110 cm

35 kg

45 kg

55 kg

Peso total

10 kg

21 kg

23 kg
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standy

SUPORTE VERTICAL

Standy 4

Standy 3

características
Seguro, versátil e fácil de ajustar, o Standy proporciona estabilidade e conforto em todas as
situações, graças a um conjunto de componentes estrategicamante pensadas, que vão ao
encontro das necessidades particulares de cada utilizador.
Pontos-chave:
• Incentiva a estabilidade vertical;
• Contém um vasto conjunto de acessórios, suprindo as necessidades particulares de cada utilizador;
• É seguro, versátil e fácil de ajustar;
• Encontra-se disponível em dois tamanhos: o Standy 3 (tamanho pediátrico) e o Standy 4
(tamanho adulto).

Apoio de cabeça

Apoios de anca

especificações técnicas
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Rodas com sistema de bloqueio

Base de posicionamento

Standy 3

Standy 4

Altura do suporte de tronco

63 cm a 93 cm

73 cm a 112 cm

Peso máximo do utilizador

90 kg

120 kg

Peso total

28.9 kg

38 kg
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acessibilidades

Acessibilidades
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Rampas U1, U2, U2/3 e U3

características
Para criar a sua própria acessibilidade.
As rampas telescópicas servem para facilitar a mobilidade e a acessibilidade dos utilizadores de
cadeiras de rodas. São portáteis e muito fáceis de desmontar e transportar, graças ao reduzido
peso. Podem ser utilizadas em patamares, escadas ou veículos.

rampas u

especificações técnicas
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U1

U2

U2/3

U3

Largura

19,5 cm

19,5 cm

18 cm

18 cm

Comprimento mínimo

75 cm

117 cm

87 cm

117 cm

Comprimento máximo

119 cm

203 cm

200 cm

288 cm

Peso total

3,6 kg

5,6 kg

5,9 kg

8,1 kg

Acessibilidades

Rampas de Carga

características
Para facilitar o transporte diário.
As rampas de carga, comummente conhecidas como rampas BGR, são instaladas dentro dos
veículos. São adequadas para transportar scooters ou cadeiras de rodas elétricas.
• São instaladas diretamente na viatura;
• São fáceis de dobrar e utilizar;
• Para ocuparem o mínimo de espaço possível, podem ser encartadas verticalmente;
• O sistema pneumático de encarte estabiliza e facilita a sua utilização.

Rampas de carga

Acessibilidades
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rampas fixas e modulares

características
Para melhorar a acessibilidade.
Rampas fixas
• Rampas fixas para melhorar a acessibilidade em edifícios;
• Contêm um sistema de montagem modular;
• Podem ser alteradas, através da adição ou subtração de módulos, sempre que necessário,
adequando-se às necessidades em questão.
Rampas modulares
• Rampas de construção modular (peça a peça);
• Podem ser aplicadas em ambientes de exterior ou interior;
• Possuem um mecanismo de montagem simples e prático.

rampas fixas
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Acessibilidades

rampas modulares

Proteção
individual

Proteção Individual
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dispositivo de proteção

características
O chapéu de proteção com sentido estético, para manter um estilo de vida ativo.
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);
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Proteção Individual

•

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.

dispositivo de proteção
Modelos e tamanhos
criança

Cores disponíveis:

Bieber

Cores disponíveis:

Capacete extra protetor

Cores disponíveis:

Lenny

Adulto

Cores disponíveis:

Baseball Helmet Hat

Cores disponíveis:

Hardy

Cores disponíveis:

Fox

Cores disponíveis:

Iggy

Cores disponíveis:

Lenny

Cores disponíveis:

Billie

Proteção Individual
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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.

Poteção de encosto

Apoios de braço

Apoios de cotovelo

Apoios de cotovelo fixos

Apoios de cotovelo
protetores

Apoios de cotovelo
protetores

Punhos protetores

Cobertura tubular para
apoios de braço

Cobertura para
manípulos

Proteção para cinto de
segurança

Almofada lateral

Almofada oval

Almofada em formato
de ferradura

Adutor de joelho

Tubos protetores
de joelho

Protetores de joelho

Protetores de perna

Suportes para perna

Apoios de pé em caixa

Plataforma para patins
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Proteção Individual

Desporto e lazer

Desporto e Lazer
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Hurricane sport

Cadeira de desporto
hurricane sport

características
A cadeira de rodas Hurricane Sport distingue-se dentro da sua classe, graças à construção e
design inteligentes. Ao ser concebida em liga especial de alumínio (série 7020), característica
que a torna muito leve, este equipamento destaca-se pela estabilidade extrema, que confere
ao utilizador uma experiência de condução ágil, responsiva e imediata. Além disso, devido à
estrutura aberta e às componentes resistentes, a performance de alto nível é um dado adquirido,
assim como a sua durabilidade.
Pontos-chave:
• É feita sob medida; cada dimensão é precisa e ajustada ao centímetro ou em grau, para um
suporte configurado ao milímetro;
• Oferece uma adaptação individual e orientada para as necessidades do utilizador;
• Cada Hurricane Sport é fabricada com sistema e tecnologia CAD (design assistido por
computador), o que permite uma modelação paramétrica do equipamento;
•
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Pode ser personalizada com várias cores e acessórios.

Desporto e Lazer

Hurricane Pro

características
O modelo de cadeira de rodas Hurricane Pro destina-se a utilizadores que pratiquem
basquetebol adaptado, de forma amadora, recreativa ou profissional. Deste modo, a sua
condução foi pensada para promover a liberdade dos movimentos, proporcionando um
desempenho e um equilíbrio perfeitos. A sua estrutura é fabricada em alumínio, o que lhe
confere um peso reduzido, sem descurar da robustez, resistência ou precisão.
Pontos-chave:
• Os ajustes individuais são realizados sem esforço, uma vez que os dados relevantes já foram
implementados no ADN da estrutura;
• Confere uma estabilidade suprema;
• Ao recorrer aos princípios básicos da ergonomia, o utilizador não necessita de aplicar muita
força na propulsão para obter resultados;
• Por possibilitar uma condução intuitiva e responsiva, os movimentos do utilizador são
realçados, durante a prática de desporto adaptado.

especificações

Possibilita o ajuste ideal do
centro de gravidade

Plataforma para os pés
ajustável individualmente

Rodízios duplos firmemente
soldados ao chassi

Chassi estável e seguro
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Klick hybrid

unidade de propulsão

Sistema de acoplagem

características
Esta unidade propulsão elétrica, com uma autonomia de
cerca de 50 km, combina perfeitamente com as atividades
ao ar livre. Foi desenvolvida para aliar os benefícios da
atividade física à tecnologia híbrida, através de um motor
inteligente. Este, além de auxiliar o utilizador a pedalar,
fornece um impulso elétrico complementar, que pode ser
configurado e modificado a qualquer momento.

especificações técnicas
Material
Motor

48V x 500W

Roda

20”

Exibição
Velocidade máxima
Bateria
Condução
Travão
Conexão
Autonomia
Peso total
Acessórios incluídos
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alumínio
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ecrã LCD multifuncional, com configuração de cinco velocidades
Modo elétrico: 15 km/h
Modo híbrido: 25 km/h
lítio 48V x 11 Ah (peso – 3 kg)
guiador em alumínio, ajustável em altura
travão de disco
sistema de acoplagem e extração patenteado, rápido e intuitivo
aproximadamente 50 km
18 kg (sem bateria)
bateria 11 Ah com carregador, ecrã LCD, suporte dobrável, entrada USB para carregamento de
dispositivos móveis e guarda-lamas

cortes

Triciclo cortes

características

Contemporâneo, confortável e poderoso, para uma condução de excelência.
O modelo Cortes foi desenvolvido para oferecer uma estabilidade e sensação de segurança ao
utilizador inigualáveis. Devido ao seu design progressista, que culminou no desenvolvimento de
um assento exclusivo e ergonómico, este equipamento é capaz de conceder o conforto e o apoio
necessários, ao longo de qualquer passeio. Ademais, está equipado com suspensão individual
ajustável e com um motor central: características que o tornam ainda mais acessível, fácil de
conduzir e estável.

especificações técnicas
Material

Aço anticorrosivo

E-Drive

Shimano Steps E6100, motor médio de 250W - 60 Nm
Alternativa: Bafang M400 motor médio de 250W - 80 Nm

Rodas

Duplas e com raios em aço inoxidável

Pneus

Pneus Big Ben Plus antifuros (da Schwalbe)

Condução

Guiador desportivo, com punhos em borracha

Travões

Frontal: TravãoV-Brake Shimano
Traseiro: Travão hidráulico

Largura

78,5 cm

Comprimento
Altura do assento ao chão

206,5 cm
60 cm a 67 cm

Capacidade máxima de carga

150 kg

Peso total

48 kg

Cores disponíveis

(ambas as cores com acabamento mate)
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orthros

Triciclo orthros

características
Para pedalar e descobrir a dois.
O Orthros é um triciclo duplo, que permite que o controlo e a condução sejam divididos
em parceria. Neste modelo, o piloto e o copiloto sentam-se lado a lado, enquanto pedalam,
desfrutam e conversam, ao mesmo tempo. Caso existam limitações físicas, que condicionem os
movimentos do copiloto, o controlo do veículo pode ser exercido apenas pelo piloto.
Pontos-chave:
• Possui travão de estacionamento;
• O guiador pode ser ajustado em altura e ângulo;
• O volante do copiloto é fixo, o que lhe confere um assento mais estável;
• Caso seja necessário um impulso extra, pode ser adquirido em versão elétrica.

especificações técnicas
Material
Rodas

Duplas e com raios em aço inoxidável

Pneus

Pneus Big Ben Plus antifuros (da Schwalbe)

Condução

Guiador desportivo, com punhos ergonómicos

Travões

Frontal: TravãoV-Brake Shimano
Traseiro: Travão hidráulico

Largura

104 cm

Comprimento

198 cm

Altura do assento ao chão
Capacidade máxima de carga
Peso total
Cores disponíveis
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Aço anticorrosivo

Desporto e Lazer

66 cm (mínimo)
240 kg
78 kg
(ambas as cores com acabamento mate).

duet

Triciclo duet

características
Triciclo e cadeira de rodas num só produto.
O modelo Duet é fruto da combinação prática de um triciclo e de uma cadeira de rodas num
só produto. Com este equipamento, o copiloto consegue desfrutar de uma cadeira de rodas
completa, ao mesmo tempo que o piloto se ocupa do controlo da mesma, recorrendo à mecânica
de uma bicicleta.
Pontos-chave:
• A cadeira de rodas pode ser configurada com uma vasta gama de acessórios;
• O assento pode ser ajustado em largura e profundidade;
• Caso seja necessário um impulso extra, pode ser adquirido em versão elétrica;
• Encontra-se disponível em versão pediátrica.

especificações técnicas
Material

Aço anticorrosivo

Rodas

Com raios em aço inoxidável

Pneus

Pneus Marathon Plus antifuros (da Schwalbe)

Condução

Guiador em metal

Travões

Frontal: Travão de tambor
Traseiro: Travão de pedal

Largura

65 cm

Comprimento

235 cm

Altura do assento ao chão
Cadeira de rodas
Capacidade máxima de carga
Peso total
Cores disponíveis

91 cm a 106 cm (da bicicleta)
Largura do assento: 45 cm
Profundidade do assento: 40 cm
Altura do encosto: 55 cm
100 kg (no triciclo e na cadeira de rodas)
41 kg
(ambas as cores com acabamento mate).
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Hippocampe Praia

cadeira de rodas

Cores disponíveis:

apresentação
A cadeira de rodas Hippocampe Praia permite ao utilizador embarcar em desportos aquáticos e
atividades lúdicas: handsurf; surf; esqui aquático, natação, etc. Além disso, graças às suas rodas
especiais (as rodas balloon), pode ser utilizada na areia, permitindo o acesso a mais recursos.
Pode ser empurrada ou autopropulsada, oferecendo uma total autonomia ao utilizador, nas
deslocações.

características
•
•
•
•
•
•
•
•
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É composta por materiais inoxidáveis, muito resistentes ao sol e à corrosão provocada pela
água do mar;
O assento é composto por células de espuma fechadas, com uma espessura de 3 cm, o que
permite uma secagem rápida do mesmo;
Pode ser modificada e adaptada, conforme o terreno em que for usada: trilhos pedestres,
montanha; neve; praia, etc.;
O assento é à prova de fogo;
É leve e fácil de transportar;
Pode ser combinada com uma ampla gama de acessórios, adaptando-se às necessidades
específicas de cada utilizador;
Encontra-se disponível em quatro tamanhos: S, M, L e XL;
A sua capacidade máxima é de 130 kg.
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Hippocampe
Todo-o-terreno

cadeira de rodas

Adaptação todo-o-terreno

Adaptação para a neve
Cores disponíveis:

apresentação
A cadeira Hippocampe Todo-o-terreno foi projetada, tal como o nome indica, para ser utilizada
em todo o tipo de pisos: areia, lama, cascalho, neve, etc. Está apta, inclusive, para percorrer
subidas íngremes e terrenos acidentados, como os de montanha.
Pode ser utilizada na prática de desportos na neve. Ao ser configurada com o kit de esqui frontal e
traseiro, o utilizador, rapidamente, pode percorrer todo o tipo de caminhos com neve.

características
•

•

O assento é composto por células de espuma fechadas, com uma espessura de 3 cm, o que
permite uma secagem rápida do mesmo;
Pode ser modificada e adaptada, conforme o terreno em que for usada: trilhos pedestres,
montanha; neve; praia, etc.;
O assento é à prova de fogo;
É leve e fácil de transportar;
Pode ser combinada com uma ampla gama de acessórios, adaptando-se às necessidades
específicas de cada utilizador;
Encontra-se disponível em quatro tamanhos: S, M, L e XL;

•

A sua capacidade máxima é de 130 kg.

•
•
•
•
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Hippocampe Piscina

cadeira de rodas

Cores disponíveis:

apresentação
A cadeira Hippocampe Piscina simplifica o acesso das pessoas com mobilidade reduzida a
atividades aquáticas, em piscinas.
Este equipamento foi idealizado para ser resistente à água, ao contrário de muitas cadeiras
de rodas convencionais. Pode ser utilizado, desde o percurso do balneário até à piscina, assim
como no duche.
Graças ao design curvo, a cadeira Hippocampe Piscina é fácil de manusear. A par disso, tornase numa opção viável, já que evita os problemas de higiene associados às cadeiras de rodas
standard, dentro de espaços húmidos.

características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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O assento é composto por um espuma especial, permitindo-lhe uma grande resistência à
erosão provocada pela água;
A sua fórmula permite que seque rapidamente;
A anatomia especial do assento permite que o utilizador permaneça estável e confortável,
mesmo em descidas de escadas ou superfícies inclinadas;
A sua estrutura é em aço inoxidável;
As suas rodas não marcam o piso em que circulam;
Foi concebida para ser desinfetada e lavada regularmente;
Pode ser submergida na água, facilitando a transferência do utilizador para as áreas/atividades
aquáticas;
É flutuante;
A sua capacidade máxima é de 130 kg.
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Hippocampe Marathon

cadeira de rodas

Cores disponíveis:

apresentação
A Hippocamppe Marathon é a cadeira de rodas perfeita para incentivar a participação de pessoas
com mobilidade reduzida, em atividades desportivas e eventos de competição.
Com o intuito de criar uma opção viável que preenchesse todos os requisitos, este equipamento
foi desenvolvido em cooperação com utilizadores de cadeiras de rodas e desportistas.
Pode ser utilizada em maratonas ou em triatlos, podendo ser empurrada e/ou puxada por um
ou mais dois ajudantes, durante a prova desportiva.

características
•
•
•
•
•
•
•

As rodas leves promovem a aceleração em pisos de alcatrão;
O design do guiador permite otimizar o impulso da cadeira, simplificando a mudança de
direção;
A espessura do assento (3 cm) acomoda, de forma estável e confortável, o utilizador;
A estrutura em alumínio e espuma permite que tenha um grande resistência ao desgaste
provocado pelas condições meteorológicas adversas;
Pode ser combinada com uma vasta gama de acessórios, suprindo todo o tipo de exigências;
Está disponível em três tamanhos: S, M e L;
A sua capacidade máxima é de 130 kg.
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Notas

Notas

Notas

mapa de fornecedores

Alemanha

Áustria

Bélgica

Dinamarca

Escócia

Espanha

EUA

Finlândia

França

Inglaterra

Itália

Noruega

Nova Zelândia

Países Baixos

Reino Unido

Suécia

Suíça
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