Cama elevação
e rotação
DESIGNAÇÃO

Cama de elevação e rotação
Base do colchão 90 x 200 cm c/ grades de madeira
motores elétricos incorporados nos cabeceiros
a base do colchão roda em qualquer sentido
facilitando deste modo a entrada e saida da cama (efeito sofá)
4 rodas com travão 125 mm
madeira de faia
medidas exteriores
219 x 103 cm
base em malha de aço
elevação de 40 a 80 cm
articulação ads costas de 0 a 71º por motor elétrico
articulação das pernas elétrica
Peso máximo do paciente
250 Kg
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INDICAÇÕES

IMAGEM

Camas elevação

DESIGNAÇÃO
Cama de elevação Ref. BAR 001
Estrado de lâminas metálicas largas 200x90 cm, divisível. Estrutura tubo 40x40
Tratamento a pó RAL 7035 em epóxi texturizado a quente.
Motor LINAK com cárter de proteção beneficiando da classificação ignífuga V0
Altura variável elétrica, atuador 6000N IP66
Elevador de costas elétrico 6000N IP 66 (70°)
Elevador de pernas elétrico e manual com cremalheira.
4 rodas de Ø100 mm com travão, sem proteção para facilitar a limpeza
2 suportes de acessórios ; 2 suportes pendural ; 2 suportes porta-soros
Carga máxima 250 Kg.
Posição baixa 33 cm / alta 86 cm.
cama com grades de madeira
Inclui: grades e colchão visco elástico Ref. CVE 003

INDICAÇÕES

IMAGEM

Pessoas com sobre peso

e mobilidade reduzida e muito reduzida
acamados permanentes

doentes com algumas demências
pessoas de dificil prestação de cuidados
maior facilididade e qualidade de serviço por parte
das cuidadoras
cuidados a ter
não entalar os comandos

não pressionar em demasia as teclas do comando
manter as zonas de articulação desimpedidas

limpar com pano húmido
verificar eventuais desapertos de parafusos

Cama de elevação Ref. BAR 001.1

Cama de elevação Ref. BAR 001.3

Cama de elevação Ref. BAR 001.2

Cama de elevação Ref. BAR 001.4
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Cama de elevação Ref. BAR 001.5

Camas elétricas

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

Cama articulada elétrica Ref. CAE 111
patas com rodas 100 mm (duas com travão) reguláveis em altura
19 réguas madeira peso admissivel 135 Kg
medidas: 208 x 90 x 50 cm
cabeceiras em melamina 25 mm de Faia ; Cerejeira ; Wenguê
motor e comando Linnak
medidas do tubo do aro exterior
50 x x25 mm
barras de aço da estrutura do leito
50 x 6 mm e 30 x 6 mm

para pessoas com mobilidade reduzida

Cama articulada elétrica REF ECO E
patas com rodas 100 mm (duas com travão)
16 réguas madeira
medidas: 208 x 90 x 47 cm
cabeceiras em melamina 19 mm de Faia ; Wenguê
motor e comando Mekano
medidas do tubo do aro exterior
40 x x25 mm
barras de aço da estrutura do leito
50 x 5 mm e 30 x 5 mm
Cama elétrica Ref. CAE 111.1

Cama elétrica Ref. ECO E.1

Cama elétrica Ref CAE 111.2

Cama elétrica Ref. ECO E.2

IMAGEM

dificuldades respiratórias
lesões e ou fraturas membros inferiores

no idoso em geral
normas
NP EN 1970:2002/A1 2005 e BS 4886 1998
cuidados a ter
não entalar os comandos ; limpar a cama c/ pano húmido

não pressionar em demasia as teclas do comando
manter as zonas de articulação desimpedidas
verificar eventuais desapertos de parafusos
para pessoas com mobilidade reduzida

dificuldades respiratórias
lesões e ou fraturas membros inferiores

no idoso em geral
cuidados a ter
não entalar os comandos ; limpar a cama c/ pano húmido

não pressionar em demasia as teclas do comando
manter as zonas de articulação desimpedidas
verificar eventuais desapertos de parafusos
Cama elétrica Ref. CAE 111.3
Cama Elétrica Ref. ECO E .3
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Cama elétrica Ref. CAE 111.4
Cama elétrica Ref. ECO E.4

Camas manuais

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

Cama articulada manual Ref. CAM 110
patas com rodas 100 mm (duas com travão) reguláveis em altura
19 réguas madeira peso admissivel 135 Kg
medidas: 208 x 90 x 50 cm
cabeceiras em melamina 25 mm de Faia ; Cerejeira ; Wenguê
articulação com 2 manivelas escamotiáveis
medidas do tubo do aro exterior
50 x x25 mm
barras de aço da estrutura do leito
50 x 6 mm e 30 x 6 mm

para pessoas com mobilidade reduzida

Cama articulada elétrica REF ECO M
patas com rodas 100 mm (duas com travão)
16 réguas madeira
medidas: 208 x 90 x 47 cm
cabeceiras em melamina 19 mm de Faia ; Wenguê
articulação com 2 manivelas escamotiáveis
medidas do tubo do aro exterior
40 x x25 mm
barras de aço da estrutura do leito
50 x 5 mm e 30 x 5 mm
Cama manual Ref. CAM 110.1
Cama manual Ref. ECO M.1

Cama manual Ref CAM 110.2
Cama manual Ref. ECO M.2

IMAGEM

dificuldades respiratórias
lesões e ou fraturas membros inferiores

no idoso em geral
normas
NP EN 1970:2002/A1 2005 e BS 4886 1998
cuidados a ter
limpar a cama c/ pano húmido

recolher sempre as manivelas
manter as zonas de articulação desimpedidas
verificar eventuais desapertos de parafusos
para pessoas com mobilidade reduzida

dificuldades respiratórias
lesões e ou fraturas membros inferiores

no idoso em geral
cuidados a ter
limpar a cama c/ pano húmido

recolher sempre as manivelas
manter as zonas de articulação desimpedidas
verificar eventuais desapertos de parafusos
Cama manual Ref. CAM 110.3
Cama manual Ref. ECO M .3
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Cama manual Ref. CAM 110.4
Cama manual Ref. ECO M.4

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

Cama articulada elétrica Fantasy
patas com rodas 100 mm (duas com travão)
réguas madeira peso admissivel 135 Kg
medidas: 208 x 90 x 50 cm
cabeceiras em melamina 22 mm de Faia
medidas do tubo do aro exterior
50 x 25 mm

para pessoas com mobilidade reduzida

dificuldades respiratórias
lesões e ou fraturas membros inferiores

no idoso em geral
cuidados a ter
não entalar os comandos ; limpar a cama c/ pano húmido

não pressionar em demasia as teclas do comando
manter as zonas de articulação desimpedidas
verificar eventuais desapertos de parafusos

Cama articulada manual Fantasy
patas com rodas 100 mm (duas com travão)
réguas madeira peso admissivel 135 Kg
2 manivelas retráteis
cabeceiras em melamina 22 mm de Faia
medidas do tubo do aro exterior
50 x 25 mm

para pessoas com mobilidade reduzida

dificuldades respiratórias
lesões e ou fraturas membros inferiores

no idoso em geral
cuidados a ter
limpar a cama c/ pano húmido

recolher sempre as manivelas
manter as zonas de articulação desimpedidas
verificar eventuais desapertos de parafusos

Maria josé Alves Casas NIF 178254347 - R. Manuel Coelho Guerra, 32 - A 3º Esq. 2460 896 Turquel

Camas elétricas e manuais
não permite colocar cabeceiros
diferentes da imagem
IMAGEM

Mesas de apoio

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

Mesa de comer no leito Ref. MCL 001
regulável em altura
com inclinação do tabuleiro a ambos os lados (leitura)

pessoas acamadas
em cadeira de rodas ou cadeirões

Cuidados a ter
limpar com pano humido

mesa económica

verificar parafusos

Mesa de comer no leito Ref. MCL 002
regulável em altura entre
76 a 115 cm
4 rodas de 50 mm (2 com travão)
1 tabuleiro fixo
1 tabuleiro reclinável (leitura) 5 posições por cremalheira
com varandins

pessoas acamadas
em cadeira de rodas ou cadeirões

Mesa de comer no leito Ref. MCL 003
regulável em altura entre
7 a 103 cm
4 rodas (2 com travão)
1 tabuleiro reclinável (leitura)

Cuidados a ter
limpar com pano humido

verificar parafusos

pessoas acamadas
em cadeira de rodas ou cadeirões

Cuidados a ter
limpar com pano humido

verificar parafusos
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IMAGEM

Canas madeira

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

Cama articulada elétrica 901.E
cama estrado fixo (sem articulação) REF. 90.F
madeira de faia natural ou faia cor cerejeira
Medidas: 201 x 98 x 100 cm
cantos boleados conforme norma EU 93/42 anexo I pontos 2 ; 3 ; 4 ; 5
acabamentos verniz poliuretano conforme normas qualidade EU 150 1991
acabamentos verniz poliuretano conforme normas qualidade EU 150 1991
Colchão não incluido

Na cama elétrica a indicação é para pessoas

com dificuldades respiratórias
e mobilidade reduzida

cuidados a ter
os mesmos que no mobiliário
limpar sem produtos abrasivos e panos sêcos

não entalar os comandos
não pressionar em demasia as teclas do comando
manter as zonas de articulação desimpedidas

Cama articulada elétrica 902.E
cama estrado fixo (sem articulação) REF. 902.F
madeira de faia natural ou faia cor cerejeira
Medidas: 201 x 98 x 100 cm
cantos boleados conforme norma EU 93/42 anexo I pontos 2 ; 3 ; 4 ; 5
acabamentos verniz poliuretano conforme normas qualidade EU 150 1991
acabamentos verniz poliuretano conforme normas qualidade EU 150 1991
Colchão não incluido

Na cama elétrica a indicação é para pessoas

com dificuldades respiratórias
e mobilidade reduzida

cuidados a ter
os mesmos que no mobiliário
limpar sem produtos abrasivos e panos sêcos

não entalar os comandos
não pressionar em demasia as teclas do comando
manter as zonas de articulação desimpedidas

Cama articulada elétrica 903.E
cama estrado fixo (sem articulação) REF. 903.F
madeira de faia natural ou faia cor cerejeira
Medidas: 201 x 98 x 100 cm
cantos boleados conforme norma EU 93/42 anexo I pontos 2 ; 3 ; 4 ; 5
acabamentos verniz poliuretano conforme normas qualidade EU 150 1991
acabamentos verniz poliuretano conforme normas qualidade EU 150 1991
Colchão não incluido

Na cama elétrica a indicação é para pessoas

com dificuldades respiratórias
e mobilidade reduzida

cuidados a ter
os mesmos que no mobiliário
limpar sem produtos abrasivos e panos sêcos

não entalar os comandos
não pressionar em demasia as teclas do comando
manter as zonas de articulação desimpedidas
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IMAGEM

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

Cama articulada elétrica 903.E
cama estrado fixo (sem articulação) REF. 903.F
madeira de faia natural ou faia cor cerejeira
Medidas: 201 x 98 x 100 cm
cantos boleados conforme norma EU 93/42 anexo I pontos 2 ; 3 ; 4 ; 5
acabamentos verniz poliuretano conforme normas qualidade EU 150 1991
acabamentos verniz poliuretano conforme normas qualidade EU 150 1991
Colchão não incluido

Na cama elétrica a indicação é para pessoas

IMAGEM

com dificuldades respiratórias
e mobilidade reduzida

cuidados a ter
os mesmos que no mobiliário
limpar sem produtos abrasivos e panos sêcos

não entalar os comandos
não pressionar em demasia as teclas do comando
manter as zonas de articulação desimpedidas

Camas casal elevação
Cama casal estrados independentes elétricos REF. LUX . 1
um estrado com comando para cada um dos utilizadores
Estrado de lâminas metálicas largas . Estrutura tubo 40x40
medidas 140 (2 x 70) x 200 cm
Tratamento a pó RAL 7035 em epóxi texturizado a quente.
Motor LINAK com cárter de proteção beneficiando da classificação ignífuga V0
Altura variável elétrica, atuador 6000N IP66
Elevador de costas elétrico 6000N IP 66 (70°)
Elevador de pernas elétrico e manual com cremalheira.
4 rodas de Ø100 mm com travão, sem proteção para facilitar a limpeza
2 suportes de acessórios ; 2 suportes pendural ; 2 suportes porta-soros
Carga máxima 315 Kg.
Posição baixa 34 cm / alta 74 cm.
cama com grades de madeira
Inclui: 2 colchões visco elástico

Pessoas com sobre peso

mobilidade reduzida e muito reduzida
acamados permanentes

doentes com algumas demências
pessoas de dificil prestação de cuidados
maior facilididade e qualidade de serviço por parte
das cuidadoras
cuidados a ter
não entalar os comandos

não pressionar em demasia as teclas do comando
manter as zonas de articulação desimpedidas

limpar com pano húmido
verificar eventuais desapertos de parafusos

Cama casal estrado único elétrico REF. LUX . 11
medidas 160 (2 x 80) x 200 cm
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Camas casal elevação

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

Cama casal estrado único elétrico REF. LUX . 2

Pessoas com sobre peso

Estrado de lâminas metálicas largas . Estrutura tubo 40x40
medidas 120 x 200 cm
Tratamento a pó RAL 7035 em epóxi texturizado a quente.
Motor LINAK com cárter de proteção beneficiando da classificação ignífuga V0
Altura variável elétrica, atuador 6000N IP66
Elevador de costas elétrico 6000N IP 66 (70°)
Elevador de pernas elétrico e manual com cremalheira.
4 rodas de Ø100 mm com travão, sem proteção para facilitar a limpeza
2 suportes de acessórios ; 2 suportes pendural ; 2 suportes porta-soros
Carga máxima 270 Kg.
Posição baixa 34 cm / alta 74 cm.
cama com grades de madeira
Inclui: colchão visco elástico

mobilidade reduzida e muito reduzida
acamados permanentes

doentes com algumas demências
pessoas de dificil prestação de cuidados
maior facilididade e qualidade de serviço por parte
das cuidadoras
cuidados a ter
não entalar os comandos

não pressionar em demasia as teclas do comando
manter as zonas de articulação desimpedidas

limpar com pano húmido
verificar eventuais desapertos de parafusos

Cama casal estrados independentes elétricos REF. LUX . 21
medidas 140 x 200 cm

Colchões incluidos nas camas LUX
colchão visco elástico tri sustentação
visco elástico 80 Kg / m3
base 38 Kg / m3
Capa em poliuretano
impermeável e transpirável
lavável a 90º

altamente confortável
com excelente comportamento na prevenção de escaras
reduz as dores tipicas do acamado
cuidados a têr
arejar periódicamente
limpar a capa com pano ou esponja húmido

Maria josé Alves Casas NIF 178254347 - R. Manuel Coelho Guerra, 32 - A 3º Esq. 2460 896 Turquel

IMAGEM

Grades laterais
acessórios
DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

Grades laterais rebativeis Ref. GRL 001
de aplicação universal a todas as camas articuladas com aro em tubo

Aumenta a auto confiança do acamado

(por se sentir mais seguro)
evita as quedas permite que o acamado coloque as mãos
Cuidados a ter
limpar com pano húmido

manter a zona desimpedida
verificar os desapertos dos parafusos e bloqueio
Grades laterais Ref. DMA 8
aplicáveis a qualquer cama ajustáveis entre 90 e 135 cm
articulam conjuntamente com a cama
aplicação sem necessidade de ferramenta ou furos nas camas

Aumenta a auto confiança do acamado

(por se sentir mais seguro)
evita as quedas permite que o acamado coloque as mãos
Cuidados a ter
limpar com pano húmido

manter a zona desimpedida

Haste de soro inox AISI 304 Ref. HSI 01
com 2 ganchos
Haste de soro cromada Ref. HSC 02
com 2 ganchos

Pendural com pega Ref. PP 03
pintado
Pendural com pega Ref. PP 04
cromado
Pendural com pega Ref. PP 05
aço inox AISI 304

para administração de soro ao acamado
Cuidados a ter
limpar com pano húmido

verificar o aperto da haste regulável em altura

permite ao acamado aliviar da as costas
e ao mesmo tempo exercitar um pouco os braços
Cuidados a ter
limpar com pano húmido

verificar a correia
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IMAGEM

Protetores
grades laterais
DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

Protector de grades laterais alcochoado Ref. PGL 005
Cores: Branco
Composição:
interior em poliuretano expandido flexivel
exterior em poliuretano de facil limpeza
Adapata-se a todas as grades por fecho de velcro
Vendido á unidade

indicado para as pessoas que tendem

a auto lesionar-se
evita que coloquem os membros entre as barras da grade
Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente
limpar com esponja molhada

pode ser lavado em agua fria

As Ref. PGL 006 são em
Poliuretano sanilux que é:
Impermeável ; Anti ácaros ; Anti alérgico
Ignífugo ; Anti bacteriano ; anti fungos ; Anti odores
Protector de grades laterais alcochoado Ref. PGL 006
Cores: Azul ; Branco
Composição:
Interior: Espuma FOAM
Exterior: Poliuretano Sanilux
Adapata-se a todas as grades por fecho CICK
Medidas: 35 x 170 cm

indicado para as pessoas que tendem

a auto lesionar-se
evita que coloquem os membros entre as barras da grade
Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente
limpar com esponja molhada

pode ser lavado em agua fria

Protector de grades laterais alcochoado Ref. PGL 006.1
Medidas: 35 x 170 cm
Protector de grades laterais alcochoado Ref. PGL 006.2
Medidas: 35 x 190 cm
Vendido á unidade
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IMAGEM

Protetores
grades laterais
DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

Protector de grades laterais alcochoado Suapel Ref. PGL 007
Cores: Azul ; Branco ; Cinza
Composição:
Interior: Espuma FOAM
Exterior: poliester Suapel
Adapata-se a todas as grades por fecho velcro
Medidas: 35 x 140 cm
Vendido á unidade

indicado para as pessoas que tendem

Protector de grades laterais alcochoado Terlenka Ref. PGL 008
Cores: Azul ; Branco
Composição:
Interior: Espuma FOAM
Exterior: poliester clinico Terlenka
Adapata-se a todas as grades por fecho Click
Medidas: 35 x 140 cm

Protetor de grades laterais Ref. PGL 009
Cor azul interior espuma : exterior PVC Vinil ; fecho Click
PAR
Protetor de grades laterais Ref. PGL 009.1
Medidas: 35 x 140 cm
Protetor de grades laterais Ref. PGL 009.2
Medidas: 35 x 170 cm
Protetor de grades laterais Ref. PGL 009.3
Medidas: 35 x 190 cm

a auto lesionar-se
evita que coloquem os membros entre as barras da grade
Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente
limpar com esponja molhada

pode ser lavado em agua fria

indicado para as pessoas que tendem

a auto lesionar-se
evita que coloquem os membros entre as barras da grade
Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente
limpar com esponja molhada

pode ser lavado em agua fria

indicado para as pessoas que tendem

a auto lesionar-se
evita que coloquem os membros entre as barras da grade
Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente
limpar com esponja molhada

pode ser lavado em agua fria
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IMAGEM

Pijama geriátrico

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

Pijama geriátrico manga comprida REF. PG 001
Cores: Branco
Composição: Algodão 100% semi elástico
Tamanhos: S ; M ; L ; XL
fecho entre pernas de tornozelo a tornozelo
Pijama geriátrico manga curta REF. PG 002
Tamanhos: S ; M ; L ; XL

pessoas com tendencia a colocar as mãos

nas fraldas
e arrancar catéteres

doentes de alzheimer
Cuidados a ter
mesmos cuidados que com a roupa em algodão

as ref. PG 003 ; 004 ; 005 ; 006 tem tratamento SANITIZIED
Anti odores ; Anti bacteriano ; Anti fungos ; Anti acaros
O tratamento SANTIZIED evita a formação de bactérias
responsáveis pelo mau cheiro
Pijama geriátrico manga comprida REF. PG 003
Cores: Branco
Composição: Algodão 50% ; Poliester 50%
Tamanhos: S ; M ; L ; XL
fecho entre pernas de tornozelo a tornozelo
Pijama geriátrico manga curta REF. PG 004
Tamanhos: S ; M ; L ; XL
Pijama geriátrico c/ pés manga comprida REF. PG 005
Cores: Branco
Composição: Algodão 50% ; Poliester 50%
Tamanhos: S ; M ; L ; XL
fecho entre pernas de tornozelo a tornozelo
Pijama geriátrico c/ pés manga curta REF. PG 006
Tamanhos: S ; M ; L ; XL

pessoas com tendencia a colocar as mãos

nas fraldas
e arrancar catéteres

doentes de alzheimer
Cuidados a ter
pode lavar á máquina e usar lixivia ou branqueadores

(fechar o fecho antes de emergir em água)
pessoas com tendencia a colocar as mãos

nas fraldas
e arrancar catéteres

doentes de alzheimer
Cuidados a ter
pode lavar á máquina e usar lixivia ou branqueadores

(fechar o fecho antes de emergir em água)
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IMAGEM

Resguardos
reutilizáveis

DESIGNAÇÃO
Resguardo reutilizável Ref. RRH 007
4 camadas
Medidas: 95 x 88 cm
Composição:
superficie: algodão 20% ; poliester cardado 80% ; gramagem 240 gr/m2
Interior: alcochoado super absorvente de fibra de poliester 100% a 270 gr/m2
face baixo: vinil de 20 micras (impermeável)
camadas intremédias: algodão 50% ; poliester 50% trama 27
rematado a toda a volta poliester 25 (aumenta a durabilidade
capacidade de absorção 5 x o seu peso
com abas
Resguardo reutilizável Ref. RRH 008
4 camadas
Medidas: 90 x 112 cm
Composição:
superficie: poliester DORMAsafe de 71 g/m2
DORMA safe textil de alto desempenho em cama de saúde
Capa intermédia: poliester e rayon de 80%-20% de 271 gr peso
Face baixo: Polvinilho 100% de 51 gr/m2 ignifugo
rematado a toda a volta poliester 25 (aumenta a durabilidade
capacidade de absorção 8 x o seu peso
com abas

INDICAÇÕES
no acamado em geral e no incontinente em particular

protege a cama e reduz a despesa de lavandaria
cuidados a ter

resiste a +/- 300 lavagens á temperatura de 70º
secar á máquina a 60º por 12 minutos
não utilizar lixivias nem outros produtos abrasivos

no acamado em geral e no incontinente em particular

protege a cama e reduz a despesa de lavandaria
cuidados a ter

resiste a +/- 400 lavagens á temperatura de 70º
secar á máquina a 60º por 12 minutos
não utilizar lixivias nem outros produtos abrasivos
não utilizar amaciadores
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IMAGEM

Resguardos
reutilizáveis
DESIGNAÇÃO
Resguardo reutilizável
4 camadas
Composição:
superficie: tela afelpada algodão 50% ; poliester 50%
esta capa está cosida a outra em TYVEC melhora a durabilidade do resguardo
2ª capa: fibra de absorção com capacidade 2L/m2
3ª capa: com a mesma composição da 2ª capa
4ª capa poliuretano impermeável
capacidade de absorção 5 x o seu peso
com abas
para cama 90 cm largura
Resguardo reutilizável Ref. RRU 009
medidas: 90 x 105 cm
Resguardo reutilizável Ref. RRU 010
medidas: 90 x 120 cm
Resguardo reutilizável Ref. RRU 011
medidas: 90 x 190 cm

Protetor de colchão Ref. PC 017
protetor com elásticos
face superficie; felpo 120 gr
face base: PVC
medidas
90 x 190 cm

INDICAÇÕES

IMAGEM

no acamado em geral e no incontinente em particular

protege a cama e reduz a despesa de lavandaria
cuidados a ter

resiste a 400 a 500 lavagens á temperatura de 70º
secar á máquina a 60º por 12 minutos
não utilizar lixivias nem outros produtos abrasivos
não utilizar amaciadores
utilizar produtos oxigenados

Para cama casal
Resguardo reutilizável Ref. RRU 012
medidas: 135 x 90 cm
Resguardo reutilizável Ref. RRU 013
medidas: 135 x 100 cm
Resguardo reutilizável Ref. RRU 014
medidas: 135 x 190 cm

proteção dos colchões de tecido
das perdas de urina e outras sujidades
aumenta a durabilidade do colchão

cuidados a ter
sacudir periódicamente lavar máximo 60º
não utilizar lixivia não passar a ferro

não limpar a seco
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Para cadeira de rodas
Resguardo reutilizável Ref. RRU 015
medidas: 45 x 45 cm
Resguardo reutilizável Ref. RRU 016
medidas: 50 x 50 cm

as ref. AT 021 tem tratamento SANITIZIED
Anti odores ; Anti bacteriano ; Anti fungos ; Anti acaros
O tratamento SANTIZIED evita a formação de bactérias
responsáveis pelo mau cheiro
DESIGNAÇÃO
Protetor de colchão Ref. PC 018
protetor com elásticos
face superficie; felpo 90 gr
face base: PVC
medidas
90 x 190 cm

A almofada Ref. AI 019 é em
Poliuretano sanilux que é:
Impermeável ; Anti ácaros ; Anti alérgico
Ignífugo ; Anti bacteriano ; anti fungos ; Anti odores
INDICAÇÕES
proteção dos colchões de tecido
das perdas de urina e outras sujidades
aumenta a durabilidade do colchão

cuidados a ter
sacudir periódicamente lavar máximo 60º
não utilizar lixivia não passar a ferro

não limpar a seco
Almofada impermeável Ref. AI 019

muito confortável e é só limpar nos vómitos ; sangue ou

medidas
50 x 40 x 20 cm

expecturação ajuda a prevenir a formação de escaras

impermeável ; transpirável ; anti acaros ; anti fungos ; anti odores
composição
interior: fibra siliconada
exterior: capa poliuretano Sanilux

de longa duração, sempre na mesma posição

Almofada inverno felpo Ref. AF 020

muito confortável

medidas
50 x 40 x 20 cm

particularmente indicado para pessoas

composição
interior: fibra siliconada
exterior: capa felpo

na face, orelhas e pescoço em pessoas acamadas
Cuidados a ter
sacudir regularmente

limpar a capa com pano ou esponja humidos

que sentem sempre frio (é muito quente)
Cuidados a ter
sacudir regularmente
a capa pode-se lavar á máquina a 60º

podem-se usar lixivias ou outros branqueadores
Almofada terlenka Ref. AT 021

muito confortável

medidas
50 x 40 x 20 cm

indicado para pessoas quelibertam um odor forte

composição
interior: fibra siliconada
exterior: capa Terlenka

Cuidados a ter
sacudir regularmente
a capa pode-se lavar á máquina a 60º

podem-se usar branquadores oxigenados
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Almofadas

IMAGEM

DESIGNAÇÃO
Almofada bamboo com orificio Ref. AB 022
medidas
50 x 40 x 20 cm

As almofadas ref. AB 022, AVB 023 e AAB 024 estao fabricadas em fibra de BAMBÙ biodegradável
que produzem iões negativos muito benéficos para a circulação sanguinea
é muito resistente tem propriedades
anti bacterianas e anti fungicas pelo que atua como desodorizante natural
é transpirável e fresco
ajuda a regulação térmica absorvendo mais 60% de humidade que o algodão
INDICAÇÕES
IMAGEM
indicado para pessoas que sofrem de
helicis chondrodermatitis nodular

composição
interior: fibra siliconada
exterior: capa tecido bamboo

Cuidados a ter
sacudir regularmente

Almofada visco elástico Ref. AVB 023

adapta-se perfeitamente á posição e ao peso
melhora a circulação sanguinea evita más formações
da cervical melhora o sono e descanso
Cuidados a ter
lavar a capa á mão ou em programa sensivel
deixar secar na posição horizontal;não passar a ferro

medidas
50 x 33 x 7/11 cm

composição
interior: Visco elástico
exterior: capa tecido bamboo
fecho eclair
Almofada anatómica bamboo Ref. AAB 024
medidas
60 x 40 x 10 cm

composição
interior: fibra siliconada
exterior: capa tecido bamboo

não usar lixivias ou outros branqueadores
adapta-se á forma cervical relaxando os músculos
do pescoço e ombros melhorando assim o sono
Cuidados a ter
lavar a capa á mão ou em programa sensivel
deixar secar na posição horizontal
não passar a ferro

não usar lixivias ou outros branqueadores
Almofada anatómica Terlenka Ref. AAT 025
medidas
60 x 40 x 10 cm

adapta-se á forma cervical relaxando os músculos
do pescoço e ombros melhorando assim o sono
Cuidados a ter
sacudir regularmente
lavar a capa á máquina
usar branqueadores oxigenados

composição
interior: fibra siliconada
exterior: Terlenka
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DESIGNAÇÃO
Almofada anatómica Terlenka Ref. AAT 026
medidas
60 x 40 x 10 cm

composição
interior: fibra siliconada
exterior: Terlenka

as ref. AAT 026 tem tratamento SANITIZIED
Anti odores ; Anti bacteriano ; Anti fungos ; Anti acaros
O tratamento SANTIZIED evita a formação de bactérias
responsáveis pelo mau cheiro
INDICAÇÕES
adapta-se á forma cervical relaxando os músculos
do pescoço e ombros melhorando assim o sono
Cuidados a ter
sacudir regularmente
lavar a capa á máquina
usar branqueadores oxigenados

Almofada ANL 0027
anti-alérgica
medidas
45 x 60 cm

Capa para almofada impermeável felpo Ref. CA 027
face superficie; felpo 120 gr
face base: PVC
medidas
45 x 60 cm

Cuidados a ter
Sacudir periódicamente

protege a almofada

Cuidados a ter
lavar á máquina a 60º
não usar lixivias e não passr a ferro
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IMAGEM

Colchões

DESIGNAÇÃO
Colchão ortoconforto
mola bonel de aço temoerado 2,30 mm
reforço periférico aço 4,5 mm
isolamento termofundido de 1400 gr
alcochoado de poliuretano de 10 mm + fibra de enchimento 100 gr/m2
lateral de reforço ; tecido algodão multiválvulas
altura 19 cm
medidas
comprimento 183 cm
Largura em cm
Largura: 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130

Colchão super ortopédicco
mola bonel de aço temoerado 2,30 mm
reforço periférico aço 4,5 mm
isolamento termofundido de 1400 gr
alcochoado de poliuretano de 10 mm
Alcochoado de poliuretano de 15 mm + 10 mm
lateral de reforço ; tecido Piquet multiválvulas
altura 22 cm
medidas
comprimento 183 cm
Largura em cm
Largura: 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130

INDICAÇÕES

IMAGEM

firmeza média / alta

ortopédico ; confortável ; atérmico
Cuidados a ter
virar pelo menos 2 vezes por ano
proteger com resguardo

medidas
Comprimento 190 / 195
Largura em cm
90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130 ; 135 ; 140 ; 150 ; 160

medidas
Comprimento 200 cm
largura em cm
140 ; 150 ; 160

firmeza média / alta

ortopédico ; confortável ; atérmico
Cuidados a ter
virar pelo menos 2 vezes por ano
proteger com resguardo

medidas
Comprimento 190 / 195
Largura em cm
90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130 ; 135 ; 140 ; 150 ; 160
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medidas
Comprimento 200 cm
largura em cm
140 ; 150 ; 160

Colchões

DESIGNAÇÃO
Colchão latex 100%
Tecido aloé-Vera
fibra termo reguladora
Forra interior em TNT respirável
núcleo latex 15 cm
Altura 18 cm

INDICAÇÕES

IMAGEM

terapeutico ; promove o relaxamento muscular

7 zonas de conforto para total adaptação ao corpo
anti-alérgico ; higiénico

Cuidados a ter
virar pelo menos 2 vezes por ano
proteger com resguardo

medidas
comprimento 183 cm
Largura em cm
Largura: 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130

medidas
Comprimento 190 / 195
Largura em cm
90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130 ; 135 ; 140 ; 150 ; 160

Colchão Medical Visco
Núcleo poliuretano 16 cm de alta densidade
alcochoado 2 cm de visco elástico e poliuretano de 1 cm
tecido strech
4 respiros
Altura 22 cm

ótima adatabilidade; ergonómico

virar pelo menos 2 vezes por ano
proteger com resguardo

medidas
comprimento 183 cm
Largura em cm
Largura: 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130

medidas
Comprimento 190 / 195
Largura em cm
90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130 ; 135 ; 140 ; 150 ; 160

medidas
Comprimento 200 cm
largura em cm
140 ; 150 ; 160

Atérmico e silencioso
anti-alérgico ; higiénico

Cuidados a ter

Maria josé Alves Casas NIF 178254347 - R. Manuel Coelho Guerra, 32 - A 3º Esq. 2460 896 Turquel

medidas
Comprimento 200 cm
largura em cm
140 ; 150 ; 160

Colchões

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

Colchão Visco Relax
Tecido malha plus
perfilado terapeutico macio de 2,5 cm ; HR 45 c/ 4,5 cm ; Poliuretano D28 10 cm
Visco elástico 4 cm ; fecho eclair ; forra interior TNT
opção: sistema vibratório
Altura 22 cm

Alivio da pressão corporal (efeito anti gravitacional)

medidas
comprimento 183 cm
Largura em cm
Largura: 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130

medidas
Comprimento 190 / 195
Largura em cm
90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130 ; 135 ; 140 ; 150 ; 160

IMAGEM

Atérmico e silencioso
anti-alérgico ; higiénico

Cuidados a ter
virar pelo menos 2 vezes por ano
proteger com resguardo

Rollortopédico
Lado verão: Tecido aloé Vera
Lado Inverno: Lã Merino
Núcleo RCC 28

medidas
Comprimento 200 cm
largura em cm
140 ; 150 ; 160

Terapeutico

Anti alérgico
anatómico

Cuidados a ter
Sacudir periódicamente

Altura 19 cm
medidas
comprimento 183 cm
Largura em cm
Largura: 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130

medidas
Comprimento 190 / 195
Largura em cm
90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130 ; 135 ; 140 ; 150 ; 160
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medidas
Comprimento 200 cm
largura em cm
140 ; 150 ; 160

Colchões

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

Colchão Matrix
Tecido bi-elástico
Visco elástico 4 cm
Poliuretano D 28 10 cm
Visco elástico 4 cm
Altura 22 cm

Alivio da pressão corporal (efeito anti gravitacional)

medidas
comprimento 183 cm
Largura em cm
Largura: 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130

medidas
Comprimento 190 / 195
Largura em cm
90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130 ; 135 ; 140 ; 150 ; 160

IMAGEM

Atérmico e silencioso
anti-alérgico ; higiénico

Cuidados a ter
virar pelo menos 2 vezes por ano
proteger com resguardo

medidas
Comprimento 200 cm
largura em cm
140 ; 150 ; 160

Nos colchões ERGO PLUS e DITO
pode optar por enchimento em Latex ou em Visco elástico
Colchão Ergo Plus
Estrutura de mola com aro e reforço
laterais de poliuretano de alta densidade
coxim de 3 cm de poliuretano de 30 Kg densidade
coxim de 3 cm de latex ou visco
tecido strech c/ fio carbono (anti stress)
faixa lateral respirávem 3D Altura 27 cm
Altura 27 cm
medidas
comprimento 183 cm
Largura em cm
Largura: 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130

Alivio da pressão corporal (efeito anti gravitacional)

Firmeza extra suave
excelente flexibilidade e elasticidade

Higiénico ; Anti alérgico ; Anti ácaros
Atérmico

Cuidados a ter
virar pelo menos 2 vezes por ano
proteger com resguardo

medidas
Comprimento 190 / 195
Largura em cm
90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130 ; 135 ; 140 ; 150 ; 160
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medidas
Comprimento 200 cm
largura em cm
140 ; 150 ; 160

Colchões

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

Colchão Dito
Estrutura de mola Bonel em aço temperado de 2,3 mm
Reforço periférico em aço 4,5 mm
Isolamento termofundido de 1400 gr
Placa de poliuretano de Alta densidade 15 mm
Alcochoado poliuretano + fibra anti-alérgica
lateral de reforço ; tecido strech
altura 24 cm
medidas
comprimento 183 cm
Largura em cm
Largura: 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130

Confortável ; ergonómico ; ortopédico

IMAGEM

Firmeza média / alta
Higiénico ; Anti alérgico ; Anti ácaros
Atérmico

Cuidados a ter
virar pelo menos 2 vezes por ano
proteger com resguardo

medidas
Comprimento 190 / 195
Largura em cm
90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130 ; 135 ; 140 ; 150 ; 160

Colchão articulado de espuma 12 cm
espuma de alta densidade
capa sanitária bi-elástica
ignifugo
para cama fixa ou articulada
impermeável aos liquidos permeável aos gazes
medidas
conforme a medida das camas

para cama articulada
acamados de curta / média duração
ou não acamados

Colchão articulado de espuma 10 cm
espuma de alta densidade
capa sanitária
para cama fixa ou articulada
impermeável aos liquidos permeável aos gazes
medidas
conforme a medida das camas

para cama articulada
acamados de curta duração
ou não acamados

Cuidados a ter
limpar a tela com pano húmido
ir virando as faces

Cuidados a ter
limpar a tela com pano húmido
ir virando as faces
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medidas
Comprimento 200 cm
largura em cm
140 ; 150 ; 160

capa em tela bi-elástica
ignifugo ;impermeável ; transpirável ; Lavável a 95º

Colchões
Visco elástico

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

IMAGEM

Colchão Visco elástico REF CVE 001
medidas
187 x 87 x 18 cm
composição
Interior: base 11 cm Suprasoja
Face 7 cm supravisco
Exterior: capa em tela bi elástica

Excelentes resultados
tanto em pessoas de muito baixo pêso
quanto em pessoas de pêso mais elevado
dada a altura de visco elástico de célula aberta e ventilada
muito boa prevenção na formação de escaras
nos ensaios de pessoas entre 75 e 85 Kg de pêso
obteve-se uma pressãp máxima de 46,80 mmh

Cuidados a ter
arejar periódicamente
pode limpar-se com pano ou esponja molhada
Colchão Visco elástico REF CVE 002
Colchão Visco elástico alta resiliência até 55 %
è considerado um colchão inovador por ser 100% visco elástico
atérmico ; transpirável ; hipoalérgico e de enorme suavidade ao toque
medidas
187 x 87 x 18 cm
composição
Interior: Visco elástico 100%
Exterior: capa em tela bi elástica

este colchão apresenta como principal caracteristica
a sua total adaptabilidade ao corpo,
tanto em pessoas de mais baixo pêso
quanto em pessoas de sobre pêso
Excelente prevenção de escaras

Colchão Visco elástico Ref. CVE 003
Interior: base 9 cm HR 30
face 4 cm visco elástico
Exterior: capa em tela bi-elástica
medidas
187 x 87 x 13 cm

indicado para pessoas de baixo e médio pêso
bons resultados na prevenção de escaras

Cuidados a ter
arejar periódicamente
pode limpar-se com pano ou esponja molhada

Cuidados a ter
arejar periódicamente
pode limpar-se com pano ou esponja molhada
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capa em tela bi-elástica
ignifugo ;impermeável ; transpirável ; Lavável a 95º

Colchões
anti escara

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

IMAGEM

Colchão Visco elástico REF CVE 004
interior: base 10 cm espuma plumex D30 alta resiliência
Face: 5 cm Viscoflex D50
Exterior: Capa FLEXSILK bi elástica

Este colchão é ideal para doentes acamados
de longa duração, de alto e baixo pêso
produz o efeito flutuante no corpo
reduzindo assim o risco de formação de escaras e
permitindo um melhor descanso com máximo conforto

medidas
187 x 87 x 15 cm

Cuidados a ter
arejar periódicamente
pode limpar-se com pano ou esponja molhada
Colchão de latex Ref. CLX 005
uma melhor distribuição da matéria e uma maior sustentação
permite ainda uma melhor defesa dos ataques de bactérias
a face inferior è ondulada criando deste modo um ambiente hostil ao
desenvolvimento de bactérias e ácaros
caraqueteristicas
C3 equilibrado densidade 63 g/l calculada segundo as normas NFT56107
sustentação 170 (n) segundo normas DIN 53576 com uma compressão
de 40% e uma tolerância de 50%
medidas : 190 x 90 x15 cm
capa interior: em algodão c/ fibra anti-acaros com fecho
capa exterior: microporosa; impermeável aos liquidos e permeável aos gazes
anti-alérgica ; ignifugo ; ecológica ; lavável ; reciclável e esterilizável a 120º
a capacidade de absorção da transpiração è de 100g / m2 dia

este colchão apresenta como principal caracteristica
a sua total adaptabilidade ao corpo, apresenta ainda
uma excelente circulação de ar e uma boa
distribuição do pêso do corpo pelo colchão
tanto em pessoas de mais baixo pêso
quanto em pessoas de sobre pêso
Excelente prevenção de escaras

Cuidados a ter
arejar periódicamente
pode limpar-se com pano ou esponja molhada
pode ser lavada a capa até 90º
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Lençois

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

Lençois brancos Ref. LS BS 0001
Cor
branco
50 % poliester 50 % algodão

medidas
160 x 280 cm
180 x 280 cm
200 x 280 cm
220 x 280 cm

240 x 280 cm
ponto corrido

260 x 280 cm
280 x 300 cm

Lençois capa Ref. LS CP 0002
Cor
branco
50 % poliester 50 % algodão

medidas
100 x 200 cm
150 x 200 cm
160 x 200 cm

ponto corrido

Fronhas Ref. LS FR 0003
Cor
branco
50 % poliester 50 % algodão

ponto corrido
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medidas
50 x 70 cm

IMAGEM

