DESIGNAÇÃO
Coxim Ref. Suapel 001
Cores: Azul ; Cinza ; Branco
Medidas: 42 x 42 x 10 cm
Composição:
interior em Fibra siliconada
exterior em poliester clinico algodão 33% ; poliester 67%

Coxim Ref. Suapel 002
Cores: Azul ; Cinza ; Branco
Medidas: 41 x 41 x 10 cm
Composição:
interior em Fibra siliconada
exterior em poliester clinico algodão 33% ; poliester 67%

Coxim Ref. Suapel 003
Cores: Azul ; Cinza ; Branco
Medidas: 41 x 41 x 10 cm
Composição:
interior em Fibra siliconada
exterior em poliester clinico algodão 33% ; poliester 67%

Coxim Ref. Suapel 004
Cores: Azul ; Cinza ; Branco
Medidas: 41 x 41 x 10 cm
Composição:
interior em Fibra siliconada
exterior em poliester clinico algodão 33% ; poliester 67%

A cor branca da linha Suapel tem tratamento SANITIZIED
Anti odores ; Anti bacteriano ; Anti fungos ; Anti acaros
O tratamento SANTIZIED evita a formação de bactérias
responsáveis pelo mau cheiro
INDICAÇÕES
Prevenção de escaras ; fistulas ; pós parto ; hemorroidas

efeitos e vantagens
previne as escaras e reduz as dores das nadegas e coluna

Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente e lavar em água fria
secar na posição horizontal

Prevenção de escaras ; fistulas ; pós parto ; hemorroidas

efeitos e vantagens
previne as escaras e reduz as dores das nadegas e coluna

Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente e lavar em água fria
secar na posição horizontal

Prevenção de escaras ; fistulas ; pós parto ; hemorroidas

efeitos e vantagens
previne as escaras e reduz as dores das nadegas e coluna

Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente e lavar em água fria
secar na posição horizontal

Prevenção de escaras ; fistulas ; pós parto ; hemorroidas

efeitos e vantagens
previne as escaras e reduz as dores das nadegas e coluna

Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente e lavar em água fria
secar na posição horizontal
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Almofadas anti escara
Suapel

IMAGEM

A linha Sanilux é:
anti ácaros, Anti alérgico, Anti bacteriano, Anti fungos
Anti odores, impermeável e Ignífugo

Almofadas anti escara
Sanilux

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

IMAGEM

Coxim Ref. SANILUX 005
Cores: Azul ; Preto ; Branco
Medidas: 41 x 41 x 10 cm
Composição:
interior em Fibra siliconada
exterior em poliuretano sanilux

Prevenção de escaras ; fistulas ; pós parto ; hemorroidas

Coxim Ref. SANILUX 006
Cores: Azul ; Preto ; Branco
Medidas: 41 x 41 x 10 cm
Composição:
interior em Fibra siliconada
exterior em poliuretano sanilux

Coxim Ref. SANILUX 007
Cores: Azul ; Preto ; Branco
Medidas: 41 x 41 x 10 cm
Composição:
interior em Fibra siliconada
exterior em poliuretano sanilux

Coxim Ref. SANILUX 008
Cores: Azul ; Preto ; Branco
Medidas: 41 x 41 x 10 cm
Composição:
interior em Fibra siliconada
exterior em poliuretano sanilux

efeitos e vantagens
previne as escaras e reduz as dores das nadegas e coluna

Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente
limpar com esponja molhada

Prevenção de escaras ; fistulas ; pós parto ; hemorroidas

efeitos e vantagens
previne as escaras e reduz as dores das nadegas e coluna

Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente
limpar com esponja molhada

Prevenção de escaras ; fistulas ; pós parto ; hemorroidas

efeitos e vantagens
previne as escaras e reduz as dores das nadegas e coluna

Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente
limpar com esponja molhada

Prevenção de escaras ; fistulas ; pós parto ; hemorroidas

efeitos e vantagens
previne as escaras e reduz as dores das nadegas e coluna

Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente
limpar com esponja molhada
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A linha Viscoelástico sanilux é:
anti ácaros, Anti alérgico, Anti bacteriano, Anti fungos
Anti odores, impermeável e Ignífugo

almofadas anti escara
visco elástico

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

IMAGEM

Coxim Ref. Visco 009
Cores: Azul ; Preto ; Branco
Medidas: 42 x 7,5 cm
Composição:
interior em espuma visco elástica de alta densidade
exterior em poliuretano sanilux

Prevenção de escaras de decúbito

Coxim Ref. Visco 010
Cores: Azul ; Preto ; Branco
Medidas: 42 x 42 x 7,5 cm
Composição:
interior em espuma visco elástica de alta densidade
exterior em poliuretano sanilux

Coxim Ref. Visco 011
Cores: Azul ; Preto ; Branco
Medidas: 42 x 42 x 7,5 cm
Composição:
interior em espuma visco elástica de alta densidade
exterior em poliuretano sanilux

Coxim Ref. Visco 012
Cores: Azul ; Preto ; Branco
Medidas: 42 x 42 x 8 cm
Composição:
interior em espuma visco elástica de alta densidade
exterior em poliuretano sanilux

efeitos e vantagens
previne as escaras e reduz as dores das nadegas e coluna

Cuidados a ter
limpar com esponja molhada

Prevenção de escaras de decúbito

efeitos e vantagens
previne as escaras e reduz as dores das nadegas e coluna

Cuidados a ter
limpar com esponja molhada

Prevenção de escaras de decúbito

efeitos e vantagens
previne as escaras e reduz as dores das nadegas e coluna

Cuidados a ter
limpar com esponja molhada

Prevenção de escaras de decúbito

efeitos e vantagens
previne as escaras e reduz as dores das nadegas e coluna

Cuidados a ter
limpar com esponja molhada
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A capa desta linha é:
Ignífugo ; Impermeável ; Acolchoada ; anti deslizante ;
lavável á mão até 40º

Almofada anti escara de
flutuação liquida

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

IMAGEM

Almofadas Ref. GEL 013

Prevenção de escaras de decúbito

Cor preto
Medidas 42 x 42 x 6 cm

previne as escaras e reduz as dores das nadegas e coluna

interior em propilenglicol, film de poliuretano
exterior em micro fibra foamizada
capa anti deslizante

A capa deve ser lavada em agua fria e com sabão suave
as vezes que forem necessárias

Almofadas Ref. GEL 014

Prevenção de escaras de decúbito

Cor preto
Medidas 42 x 42 x 6 cm

previne as escaras e reduz as dores das nadegas e coluna

interior em propilenglicol, film de poliuretano
exterior em micro fibra foamizada
capa anti deslizante

A capa deve ser lavada em agua fria e com sabão suave
as vezes que forem necessárias

Almofadas Ref. GEL 015

Prevenção de escaras de decúbito

Cor preto
Medidas 42 x 42 x 6 cm

previne as escaras e reduz as dores das nadegas e coluna

interior em propilenglicol, film de poliuretano
exterior em micro fibra foamizada
capa anti deslizante

A capa deve ser lavada em agua fria e com sabão suave
as vezes que forem necessárias

outras medidas disponiveis

outras medidas disponiveis

outras medidas disponiveis

Almofadas Ref. Gel 013
45 x 42 x 6 cm Ref. Gel 013. 01
40 x 40 x 6 cm Ref. Gel 013.02

Almofadas Ref. Gel 014
45 x 42 x 6 cm Ref. Gel 014.01
40 x 40 x 6 cm Ref. Gel 014.02

Almofadas Ref. Gel 015
45 x 42 x 6 cm Ref. Gel 015.01
40 x 40 x 6 cm Ref. Gel 015.02

efeitos e vantagens
Cuidados a ter

efeitos e vantagens
Cuidados a ter

efeitos e vantagens
Cuidados a ter
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Almofada anti escara de
flutuação liquida

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

Almofadas Ref. GEL 016

Prevenção de escaras de decúbito

Cor preto
Medidas 40 x 40 x 5 cm

previne as escaras e reduz as dores das nadegas e coluna

interior em siligel
exterior em 100% algodão
capa anti deslizante

A capa deve ser lavada em agua fria e com sabão suave
as vezes que forem necessárias

Almofadas Ref. GEL 017

Prevenção de escaras de decúbito

Cor preto
Medidas 40 x 40 x 5 cm

previne as escaras e reduz as dores das nadegas e coluna

interior em siligel
exterior em 100% algodão
capa anti deslizante

A capa deve ser lavada em agua fria e com sabão suave
as vezes que forem necessárias

efeitos e vantagens
Cuidados a ter

efeitos e vantagens
Cuidados a ter
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IMAGEM

DESIGNAÇÃO

as ref. CAE 018 e CAE 019 tem tratamento SANITIZIED
Anti odores ; Anti bacteriano ; Anti fungos ; Anti acaros
O tratamento SANTIZIED evita a formação de bactérias
responsáveis pelo mau cheiro
INDICAÇÕES

Calcanheiras Ref. CAE 018
Cores: Azul ; Preto ; Branco
Medidas: 15 x 18 x 11 cm
Composição:
fibra de poliester siliconizada
fecho de velcro

Evita que o calcanhar entre em contacto com a cama

Calcanheiras Ref. CAE 019
Cores: Azul ; Preto ; Branco
Medidas: 15 x 18 x 11 cm
Composição:
fibra de poliester siliconizada
fecho de velcro

Evita que o calcanhar entre em contacto com a cama

Calcanheiras Ref. CAE 020
Cores: Branco e cinza ; Cinza e azul ; Azul e branco ; Azul e laranja
Medidas: 15 x 18 x 11 cm
Composição:
fibra de poliester siliconizada
fecho de velcro
A combinação de cores permite organizar as calcanheiras por pessoa

Evita que o calcanhar entre em contacto com a cama

Calcanheiras Ref. CAE 021
Cores: Azul ; Preto ; Branco
Medidas: 15 x 18 x 11 cm
Composição:
interior em Rhovil (termoregulador , hidrófugo ; ignifugo ; anti bacteriano)
exterior em Terlenka com fecho velcro

Evita que o calcanhar entre em contacto com a cama

evitando assim a formação de escaras
diminui deste modo a dor existente no calcanhar

Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente e lavar em água fria
secar na posição horizontal

evitando assim a formação de escaras
diminui deste modo a dor existente no calcanhar

Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente e lavar em água fria
secar na posição horizontal

evitando assim a formação de escaras
diminui deste modo a dor existente no calcanhar

Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente e lavar em água fria
secar na posição horizontal

evitando assim a formação de escaras
diminui deste modo a dor existente no calcanhar

Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente e lavar em água fria
secar na posição horizontal
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Calcanheiras
anti escara

IMAGEM

DESIGNAÇÃO

As Calcanheiras Ref. CAE 023 são em
Poliuretano sanilux que é:
Impermeável ; Anti ácaros ; Anti alérgico
Ignífugo ; Anti bacteriano ; anti fungos ; Anti odores
INDICAÇÕES

Calcanheiras Ref. CAE 022
Cores: Azul
Medidas: 15 x 18 x 11 cm
Composição:
fibra de poliester siliconizada
fecho de velcro

Evita que o calcanhar entre em contacto com a cama

Calcanheiras Ref. CAE 023
Cores: Preto
Medidas: 15 x 18 x 11 cm
Composição:
fibra de poliester siliconizada
fecho de velcro

Evita que o calcanhar entre em contacto com a cama

Calcanheiras Ref. CAE 024
Estampado
Medidas: 15 x 18 x 11 cm
Composição:
fibra de poliester siliconizada
fecho de velcro

Evita que o calcanhar entre em contacto com a cama

Calcanheiras Ref. CAE 025
Cores: Azul ; Cinza ; Branco
Medidas: 28 x 27 x 11 cm
Composição:
fibra de poliester siliconizada
fecho de velcro

Evita que o calcanhar entre em contacto com a cama

evitando assim a formação de escaras
diminui deste modo a dor existente no calcanhar

Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente e lavar em água fria
secar na posição horizontal

evitando assim a formação de escaras
diminui deste modo a dor existente no calcanhar

Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente e lavar em água fria
secar na posição horizontal

evitando assim a formação de escaras
diminui deste modo a dor existente no calcanhar

Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente e lavar em água fria
secar na posição horizontal

evitando assim a formação de escaras
diminui deste modo a dor existente no calcanhar

Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente e lavar em água fria
secar na posição horizontal
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Calcanheiras
anti escara

IMAGEM

DESIGNAÇÃO
Protetor cadeira rodas completo alcochoado Ref. CAE 026
Cores: Azul ; Preto ; Branco

As Ref. CAE 026 e CAE 027 são em
Poliuretano sanilux que é:
Impermeável ; Anti ácaros ; Anti alérgico
Ignífugo ; Anti bacteriano ; anti fungos ; Anti odores
INDICAÇÕES

Diversos
anti escara

IMAGEM

Evita o contacto permanente das várias zonas do corpo

com a cadeira de rodas diminuindo assim o risco
de diversas formações de escaras e aumenta o conforto

Composição:
interior em Fibra siliconada
exterior em poliuretano sanilux

do utilizador reduzindo tambem as dores de costas
Cuidados a ter

Protetor apoio de braços Ref. CAE 027
Cores: Azul ; Cinza

Evita que o braçpo entre em contacto com o apoio de braços

deve-se sacudir periódicamente
limpar com esponja molhada

evitando assim a formação de escaras
diminui deste modo a dor existente no cotovelo

Composição:
interior em Fibra siliconada
exterior em poliuretano sanilux

As peles sintéticas tem tratamento Sanitizied
Anti odores ; Anti bacteriano ; Anti fungos ; Anti acaros
O tratamento SANTIZIED evita a formação de bactérias
responsáveis pelo mau cheiro

Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente
limpar com esponja molhada

São indicadas para pessoas que passem alguns periodos

de tempo na cama, cadeira e ou cadeirões
reduzindo a transpiração acumulada junto á pele

previne a formação de escaras
Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente e lavar em água fria
secar na posição horizontal

190 x 90 Ref. LAE 01
190 x 105 Ref. LAE 02
190 x 135 Ref. LAE 03
190 x 120 Ref. LAE 04
190 x 70 Ref. LAE 05
190 x 80 Ref. LAE 06
160 x 90 Ref. LAE 07

150 x 90 Ref. LAE 08
80 x 90 Ref. LAE 09
70 x 90 Ref. LAE 10
70 x 80 Ref. LAE 11
60 x 90 Ref. LAE 12
60 x 80 Ref. LAE 13
50 x 70 Ref. LAE 14
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40 x 60 Ref. LAE 15

Todas as medidas existentes

DESIGNAÇÃO
Cotoveleiras Ref. CAE 028
Cores: Branco , Azul ; Cinza
Composição:
Poliester
fecho de velcro

Cotoveleiras alcochoadas Ref. CAE 029
Cores: Branco , Azul ; Cinza
Composição:
interior em Fibra siliconada
exterior em fibra polieste oca e poliester clinico algodão 33% ; poliester 67%

as ref. CAE 028 e CAE 029 tem tratamento SANITIZIED
Anti odores ; Anti bacteriano ; Anti fungos ; Anti acaros
O tratamento SANTIZIED evita a formação de bactérias
responsáveis pelo mau cheiro
INDICAÇÕES
Evita que o cotovelo e antebraço

entre em contacto com a cama
evitando assim a formação de escaras
Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente e lavar em água fria
secar na posição horizontal

Evita que o cotovelo e antebraço

entre em contacto com a cama
evitando assim a formação de escaras
Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente e lavar á mão em água fria
secar na posição horizontal

A cotoveleira ref. CAE 030 está fabricada 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
Cotoveleiras Ref. CAE 030
Cores: Azul turquesa
Medidas: 15 x 18 x 11 cm
Composição:
interior em Fibra siliconada
exterior em poliester fibra bambú fechos clik

Evita que o calcanhar entre em contacto com a cama

evitando assim a formação de escaras
diminui deste modo a dor existente no calcanhar

Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente e lavar em água fria
secar na posição horizontal
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Calcanheiras
anti escara

IMAGEM

DESIGNAÇÃO

As Manápulas Ref. CAE 031 são em
Poliuretano sanilux que é:
Impermeável ; Anti ácaros ; Anti alérgico
Ignífugo ; Anti bacteriano ; anti fungos ; Anti odores
INDICAÇÕES

Manápulas alcochoada Ref. CAE 031
Cores: Azul ; Branco ; Preto
tamanhos: S ; M ; L
Composição:
interior em Fibra siliconada
exterior em poliuretano sanilux fecho velcro

indicado para as pessoas que tendem

manápulas Ref. CAE 032
Cores: Azul ; Cinza
adaptável a todas as medidas
Composição:
Interior: fibra de poliester siliconizada e fibra vegetal de bambú
Exterior: poliester 100% fecho de velcro

indicado para as pessoas que tendem

a auto lesionar-se
Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente
limpar com esponja molhada

pode ser lavado em agua fria

a auto lesionar-se
Cuidados a ter
lavar sem lixivias
secar na posição horizontal

sacudir após estar seco
As Ref. CAE 033 são em
Poliuretano sanilux que é:
Impermeável ; Anti ácaros ; Anti alérgico
Ignífugo ; Anti bacteriano ; anti fungos ; Anti odores
Calcanheiras Ref. CAE 033
Cores: Azul ; Cinza ; Branco
Medidas: 28 x 27 x 11 cm
Composição:
interior: fibra de poliester siliconizada
Exterior: Poliuretano Sanilux fecho de velcro

indicado para as pessoas que tendem

a auto lesionar-se
Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente
limpar com esponja molhada
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Manápulas
anti escara

IMAGEM

DESIGNAÇÃO
Manápulas de imobilização Ref. CAE 034
Cores: Branco
Medidas: 15 x 18 x 11 cm
Composição:
interior em Fibra siliconada
exterior em poliester fibra bambú fechos clik

A manápulaa ref. CAE 034 está fabricada em fibra de BAMBÙ biodegradável
que produzem iões negativos muito benéficos para a circulação sanguinea
é muito resistente e 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
indicado para as pessoas que tendem

a auto lesionar-se
Cuidados a ter
deve-se sacudir periódicamente e lavar em água fria
secar na posição horizontal

A manápula ref. 0035 está fabricada em 100% algodão
não alérgico e transpirável
costuras fora das zonas de apoio em fio de alta resistência
o interior está cheio de fibras de poliester siliconadas ligadas entre si
para evitar a sua deslocação
Manápulas de imobilização Ref. CAE 035
Cores: Branco
Medidas: 15 x 18 x 11 cm
Composição:
interior em Fibra siliconada
exterior em 100% algodão fecho velcro

indicado para as pessoas que tendem

a auto lesionar-se
Cuidados a ter
pode ser lavado até 90º
secar na posição horizontal
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IMAGEM

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

Colchões
anti escara

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

Sobre colchões
anti escara

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

IMAGEM

Sobre colchão fibra siliconada REF CVE 004
interior: fibra siliconada
Exterior: Capa bi elástica
permite retirar o interior para lavar

Este sobre 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
190 x 90 x 10 cm

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

Sobre colchão de ar Ref. CAR 005
sistema de ar por alvéolos
compressor regulável
medidas 190 x 90 x 5 cm (cheio)

este colchão apresenta como principal caracteristica
o sistema alternado de enchimento/esvaziamento de ar
a sua regulação permite a utilização
tanto em pessoas de mais baixo pêso
quanto em pessoas de pêso mais elevado até 120Kg

Cuidados a ter
arejar periódicamente
pode limpar-se com pano ou esponja molhada
secar e arrumar sem dobrar

Sobre colchão de ar Ref. CAR 005
sistema de ar por cánulos em V
compressor regulável
medidas 203 x 90 x 7,5 cm (cheio)

este colchão apresenta como principal caracteristica
o sistema alternado de enchimento/esvaziamento de ar
a sua regulação permite a utilização
tanto em pessoas de mais baixo pêso
quanto em pessoas de pêso mais elevado até 130Kg
os cánulos em V permitem uma melhor distribuição do pêso

Cuidados a ter
arejar periódicamente
pode limpar-se com pano ou esponja molhada
secar e arrumar sem dobrar
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