Mais conforto para quem você quer bem

2005 - LY-504 - Andador Comfort
Dobrável em alumínio
Altura de 81a 91 cm
Largura total: 60 cm
Peso: 2,5 kg Cap. 100 kg

2006 - LY-505- Andador Comfort
Dobrável em alumínio - Articulado
Altura: tam M: de 81 a 91 cm
tam. L: de 91 a 101cm
Largura total: 60 cm
Peso: 2,5 kg Cap. 100kg

2007 - LY-510 - Andador
Dobrável em alumínio
Dupla empunhadura
Altura de 81 a 91 cm
Largura total: 60 cm
Peso: 2,5 kg Cap. 100kg

2003 - WK701- Andador Dobrável
2004 - WK702 – Andador Dobrável e
Articulado em alumínio diâmetro de 1”
(2,54 cm) Altura de 78 a 96 cm
Largura total: 52 cm
Peso: 2,5 kg Cap. 100kg

2001 - WK703 – Andador Dobrável
2002 - WK704 - Andador Dobrável e
Articulado em alumínio diâm.de 7/8”
(2,22 cm) Altura de 78 a 96 cm
Largura total: 52 cm
Peso: 2,5 kg Cap. 100kg

2008 - LY-506 - Andador com rodas
Dobrável em aço cromado
Altura de 79 a 94 cm
Largura total: 56 cm
Peso: 5,5 kg Cap. 80 kg

2009 - SL-309 - Andador com 3 rodas
Dobrável em alumínio
Freios com trava nas rodas traseiras
Altura de 78 a 91 cm
Largura total: 66 cm
Peso: 4,9 kg Cap. 80 kg
Porta objetos

2011 - SL-500 - Andador com rodas.
Dobrável em alumínio
Freios com trava nas rodas traseiras
Assento almofadado - porta objetos
Altura de 87 a 98 cm
Largura total: 64 cm
Altura do assento: 60 cm
Peso: 8 kg Cap. 130 kg

2010 - LY-512 - Andador com rodas.
Dobrável em alumínio
Freios com trava nas rodas traseiras
Assento almofadado - porta objetos
Altura de 94 a 106 cm
Largura total: 63 cm
Altura do assento: 58 cm
Peso: 8 kg Cap. 100 kg

SL-808 – Andador com rodas.
Estrutura dobrável em alumínio, freios
com trava nas rodas traseiras,
manoplas com ajuste de altura de 90 a
104 cm, assento almofadado, porta
objetos.
Largura total: 60,5 cm
Peso: 12 kg Cap. 100 kg

2013 - ST201 - Preto
2014 - ST201 - Marrom
Bastão ortopédico tipo T em alumínio
Ajuste de altura de 79 a 101 cm.
Cap. 80 kg

2017 - ST301 - Preto
2017 - ST301 - Marrom
Bastão ortopédico dobrável tipo T em
alumínio - Manopla em madeira
Ajuste de altura de 84 a 94 cm
Cap. 80 kg

2015 - ST401 - Preto
Bastão ortopédico tipo J em alumínio
Manopla revestida em plástico
Altura ajustável de 74 a 96 cm.
Cap. 80 kg

2016 - ST501 - Preto
Bastão ortopédico com alça em
alumínio, manopla revestida com
espuma macia
Ajuste de altura de 79 a 101 cm
Cap. 80 kg

2019 - LY-612 - Preto
Bastão ortopédico tipo J em alumínio
Manopla revestida em espuma macia
Altura ajustável de 79 a 101 cm.
Cap. 80 kg

2020 - LY-622 - Preto
Bastão ortopédico com alça em
alumínio, manopla revestida com
espuma macia. Cap. 80 kg
Ajuste de altura de 79 a 101 cm

2021 - LY-632 - Preto
2022 - LY-632 - Marrom
Bastão ortopédico tipo T em alumínio
Manopla em madeira. Cap. 80 kg
Altura de 79 a 101 cm

2023 - LY-652 - Direito Preto
2024 - LY-652 - Esquerdo Preto
2025 - LY-652 - Direito Marrom
2026 - LY-652 - Esquerdo Marrom
Bastão ortop anatômico. Cap. 80 kg
Altura de 79 a 101 cm

2031 - LY-712 - Padrão Madeira
Bastão ortopédico tipo T em alumínio
decorado, manopla em madeira
Altura de 79 a 101 cm
Cap. 80 kg

LY-642 - Bastão ortopédico Tipo T –
Dobrável em alumínio
Preto BL, Marrom BR
Manopla em madeira . Cap. 80 kg
Altura de 74 a 84 cm

2034 - ST802 - Base 15 x 20 cm
2027 - ST802 - Base 30 x 19 cm
Bastão ortopédico com 4 pontas
Manopla revestida com espuma macia
Altura de 73 a 96 cm. Cap. 80 kg

2032 - LY- 650 - Base 30 x 26 cm
Bastão ortopédico com 4 pontas
Empunhadura anatômica
Estrutura em aço cromado
Altura de 74 a 96 cm. Cap. 80 kg

2012 - ST-602
Muleta Canadense em alumínio
Manopla ajustável de 71 a 94 cm
Apoio para o braço de 26 a 34 cm
Cap. 80 kg

3011 - SB106 - Banqueta para banho
em alumínio, assento e encosto em
plástico reforçado. Altura do assento
de 34 a 52 cm -Sapatas anti
derrapantes Cap. 100 kg

3010 - SB102 - Banqueta para banho
-em alumínio
Assento em plástico reforçado
Altura do assento de 34 a 52 cm
Sapatas anti derrapantes Cap. 100 kg

3006 - BSE802 - Barra de apoio em
alumínio, apoio para os braços em
plástico reforçado com ajuste de altura
para ser fixado diretamente sobre o
vaso sanitário. Largura de 48 a 56 cm
Cap. 80 kg

1016 - S-CMF202-W - Cadeira de
rodas para higienização dobrável em
aço, assento e tampa em plástico
reforçado 4 rodízios giratórios, freios
nas rodas traseiras, balde com tampa
Altura do assento de 48 a 58 cm
Largura total: 56 cm Cap. 80 kg

1017 - A-CM202-W - Cadeira de rodas
para higienização, estrutura em
alumínio, assento e tampa em plástico
reforçado, 4 rodízios giratórios. Freios
nas rodas traseiras, balde com tampa
Altura do assento de 56 cm
Largura total: 54 cm Cap. 80 kg

1018 - A-CMF302-W - Cadeira de
rodas para higienização, estrutura
dobrável em alumínio, assento e
tampa em plástico reforçado, 4
rodízios giratórios, freios nas rodas
traseiras, balde com tampa. Altura do
assento de 54 cm. Largura total: 53 cm
Cap. 80 kg

1024 - LY-2003M - Cadeira de rodas
para higienização, estrutura em
alumínio ,assento almofadado, 4
rodízios giratórios, freios nas rodas
traseiras, balde com tampa, encosto em
tecido Altura do assento de 47 cm.
Largura total: 57 cm Cap. 80 kg

1023 - LY-2007 - Cadeira de rodas
para higienização em aço, braços
articulados, 4 rodízios giratórios, freios
nas rodas traseiras, balde com tampa,
assento e tampa em plástico
reforçado, apoio para os braços em
espuma macia
Altura do assento de 51 a 61 cm
Largura total: 56 cm - Cap. 80 kg

1022 - LY-2012 - Cadeira de rodas
para higienização, dobrável em aço, 4
rodízios giratórios, freios nas rodas
traseiras, balde com tampa, assento e
tampa em plástico reforçado, apoio
para os braços em plástico.
Ajuste da altura do assento de 48 a 58
cm
Largura total: 55 cm - Cap. 80 kg

1046 - LY-156 - Cadeira de rodas para
higienização em aço, encosto em
nylon, braços articulados com apoio
em PU, 4 rodízios giratórios com freio
nas rodas traseiras, apoios removíveis
e ajustáveis para os pés,almofada
removível, balde com tampa, assento
em plástico reforçado
Altura do assento 49 cm
Largura total: 54 cm - Cap. 100 kg

1044 - SL155 aro 24
Estrutura em alumínio, assento e
encosto em poliuretano, apoios
articulados e removíveis para os pés,
rodas traseiras 24” com eixos de
engate rápido, braços articulados em
PU. Freios nas rodas traseiras.
Altura do assento 51 cm
Largura total: 63 cm - Cap. 100 kg

1044 - SL155 aro 6
Estrutura em alumínio, assento e
encosto em poliuretano, apoios
articulados e removíveis para os pés,
rodas traseiras 6”, braços articulados
em PU. Freios nas rodas traseiras.
Altura do assento 51 cm
Largura total: 52 cm - Cap. 100 kg

3003 - LY-3001K-12 - 30 cm
3004 - LY-3001K-12 - 60 cm
3005 - LY-3001K-12 - 80 cm
Barras de Apoio - em aço cromado
Acabamento antideparrante

3007 - LY-801 – Mesa refeição
A altura pode ser ajustada de 70 a 107
cm. Tampo de 38,3 x 80,5 com
revestimento plástico padrão madeira

4001 - 110V
4002 - 220V
Colchão Inflável Aries Effect
Alterna a pressão entre as células
Exclusivo botão para o controle da
pressão, fabricado em vinil super
resistente, possui 130 células infláveis
Dimensões inflado: 200 x 90 cm.
Cap. 100 kg

1047 - LY-5C250SEF - Cadeira de rodas infantil
Largura do assento 35 cm
Estrutura em aço pintado
Assento e encosto em tecido especial
Apoios removíveis e almofadados para os braços
Rodas dianteiras 5” e traseiras 20”
Pneus infláveis nas rodas traseiras
Freios nas rodas traseiras
Apoios removíveis e eleváveis para os pés
Aros de acionamento em plástico reforçado ABS
Peso: 14 kg Cap. 80 kg

1002 - SL-9512-J
Cadeiras de rodas Comfort - Aircraft Serie
Largura do assento: J = 40 cm
Estrutura dobrável em alumínio
Braços articulados
Assento e encosto em nylon anti-chama
Apoios para os braços em poliuretano
Rodas: traseiras 12”, dianteiras 8”
Freios nas rodas traseiras
Peso: 10,5 kg Cap. 80 kg

1001 - CE808N100SF-FB
Cadeira de rodas Comfort
Largura do assento: 43 cm
Estrutura em aço cromado e encosto dobrável
Assento e encosto em courvin
Apoios almofadados para os braços, rodas dianteiras e traseiras 8”
Freios nas rodas traseiras e apoios removíveis para os pés
Peso: 13 kg Cap. 100 kg

1004 - LY-8A250SF
Cadeiras de rodas Comfort, estrutura em aço cromado, braços
removíveis, assento e encosto em courvin, apoios almofadados
para os braços, freios nas rodas traseiras, apoios removíveis para
os pés, pneus traseiros em poliuretano que não furam nem
esvaziam.
Rodas: traseiras 24” , dianteiras 8”
Largura do assento: 46 cm. Peso: 18 kg Cap. 100 kg

1005 - LY-8A250SEF
Cadeiras de rodas Comfort, estrutura aço cromado, braços
removíveis, assento e encosto em courvin, apoios almofadados
para os braços, freios nas rodas traseiras, apoios removíveis e
eleváveis para os pés (SEF), pneus em poliuretano que não furam
nem esvaziam. Rodas: traseiras 24” , dianteiras 8”
Largura do assento: 46 cm. Peso: 20 kg Cap. 100 kg

1014 - CJ-8B250SEF-FR
Cadeiras de rodas Comfort, encosto reclinável, estrutura reforçada
com duplo X em aço cromado, braços removíveis, assento e
encosto em courvin, apoios almofadados para os braços. Rodas
traseiras 24”, dianteiras 8”, pneus em poliuretano que não furam
nem esvaziam, freios nas rodas traseiras e apoios eleváveis (SEF)
para os pés
Largura do assento: 44 cm Peso: 24 kg Cap. 100 kg

1015 - 8L450SEF
Cadeiras de rodas Comfort, estrutura reforçada com duplo X em
aço cromado, braços removíveis, assento e encosto em courvin,
apoios almofadados para os braços, rodas traseiras 24”, dianteiras
8”, freios nas rodas traseiras, apoios para os pés removíveis e
eleváveis, pneus em poliuretano, não furam nem esvaziam
Largura do assento- L=50 cm. Peso: 22 kg Cap. 130 kg

1019 - K1-1700 - tam A largura do assento 46 cm
1020 - K1-1700 - tam J largura do assento 40 cm
Cadeira de rodas de alumínio Comfort, estrutura em aço e
alumínio, braços removíveis, assento e encosto em courvin, apoios
almofadados para os braços, rodas traseiras 24” dianteiras 8”,
freios nas rodas traseiras, apoios removíveis para os pés, pneus
traseiros em poliuretano, não furam nem esvaziam. Peso: 17 kg
Cap.100 kg

1006 - K6-2750 - tam A largura do assento 46 cm
1007 - K6-2750 - tam J largura do assento 40 cm
Cadeira de rodas de alumínio Comfort, estrutura em alumínio reforçada
com duplo X, apoio para os pés sem partes salientes, braços
removíveis, assento e encosto em tecido anti-chama , apoios
almofadados para os braços, rodas traseiras 24” dianteiras 8”, freios
nas rodas traseiras, apoios removíveis para os pés, pneus traseiros em
poliuretano que não furam nem esvaziam. Peso: 14 kg Cap. 100 kg

1008 - SL-7100 - tam A largura do assento 46 cm
1009 - SL-7100 - tam J largura do assento 40 cm
Cadeira de rodas de alumínio Comfort, encostodo brável, rodas
Traseiras 12”, estrutura inovadora em alumínio sem soldas, encosto
dobrável, eixos de engate rápido nas rodas traseiras, braços
articulados, assento e encosto em nylon anti-chama, apoios para os
braços em poliuretano, rodas traseiras 12” e dianteiras 8”, freios nas
rodas traseiras, apoios articulados e removíveis para os pés, pneus
em poliuretano nas rodas traseiras que não furam nem esvaziam
Peso: 12,5 kg Cap.100 kg

1010 - SL-7100 - tam A largura do assento 46 cm
1011 - SL-7100 - tam A largura do assento 40 cm
Cadeira de rodas de alumínio Comfort , encosto dobrável, rodas
traseiras 24” e dianteiras 8”, apoios articulados e removíveis para os
pés, estrutura inovadora em alumínio sem soldas, encosto dobrável,
eixos de engate rápido nas rodas traseiras, braços articulados,
assento e encosto em nylon anti-chama, apoios para os braços em
poliuretano, freios nas rodas traseiras, apoios removíveis para os pés,
pneus em poliuretano nas rodas traseiras que não furam nem
esvaziam, ajuste do centro de gravidade em 4 posições Peso: 14,5 kg
Cap.100 kg

1012 - SL-7100 - tam A largura do assento 46 cm
1013 - SL-7100 - tam A largura do assento 40 cm
Cadeira de rodas de alumínio Comfort, apoios removíveis e eleváveis
para os pés, encosto dobrável, rodas traseiras 24” e dianteiras 8”,
estrutura inovadora em alumínio sem soldas, eixos de engate rápido
nas rodas traseiras, braços articulados, assento e encosto em nylon,
apoios para os braços em poliuretano, freios nas rodas traseiras,
pneus em poliuretano nas rodas traseiras que não furam nem
esvaziam, ajuste do centro de gravidade, em 4 posições
Peso: 16 kg Cap.100 kg

1039 - K9 Bariatric - Larg. do assento 50 cm - Cap. 130 kg
1040 - K9 Bariatric - Larg. do assento 46 cm - Cap. 110 kg
Estrutura em duplo X em aço, braços articulados, assento e encosto
em courvin, apoios almofadados para os braços, rodas traseiras 24” e
dianteiras 8”, freios nas rodas traseiras, apoios articulados e
removíveis para os pés.
Peso: 18 kg (assento 45) Cap. 110 kg

1042 - K9 Recliner
Encosto reclinável, estrutura em duplo X em aço, braços articulados,
assento e encosto em courvin, apoios almofadados para os braços,
rodas traseiras 24” e dianteiras 8”, freios nas rodas traseiras, apoios
articulados e removíveis para os pés, largura do assento 46 cm
Peso: 23,5 kg Cap.110 kg

1043 - Evolution Recliner
Encosto reclinável, apoio para cabeça em poliuretano, apoio para os
pés com ajuste ângulo e comprimento, assento com ajuste de altura
40/46 cm, estrutura em duplo X em alumínio, braços articulados com
ajuste de altura, assento e encosto em tecido impermeável, apoios
almofadados para os braços, rodas traseiras 12” e dianteiras 8”, freios
nas rodas traseiras, apoios articulados e removíveis para os pés,
largura do assento 46 cm. Peso: 16 kg Cap.110 kg

