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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
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Jockey Plus
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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
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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:
•
•
•

54

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
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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

73

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

Pediatria

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
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•

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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