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ASSENTO PARA CARRO

Assento para carro Spirit™
N° da patente dos EUA D636,190S

CARACTERÍSTICAS DO MODELO PADRÃO
•
Para usuários com até 1,68 m de altura e até 59 kg
•
Laterais de perfil baixo para fácil transferência dos usuários
•
Capa acolchoada durável que pode ser lavada na máquina
•
O enchimento do encosto e do assento com espuma de
•
•
•

memória diminui as escaras e a fadiga
Apoios de cabeça com enchimento macio
Sem látex e silicone
Teste de colisão de acordo com FMVSS #213

CARACTERÍSTICAS DO MODELO PLUS
1. Suportes de tronco acolchoados dobráveis
2. Suportes de quadril acolchoados dobráveis
3. Abdutor dobrável

1

2
3

ESTOFAMENTO

Convertible Pink
(CP)

Capas para incontinência

Dune Buggy Beige
(DB)

Cunha de pressão do
extensor de 7,5 cm

Go Kart Green
(GG)

Roadster Red
(RR)

Protetor de fivela

Speedway Gray
(SG)

Protetor do clipe
de retenção
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Assento de carro IPS

2000

CARACTERÍSTICAS
•
Acomoda usuários com peso de 9 a 46 kg e até 1,52 m
•
•
•
•
•

de altura
Durável, lavável na máquina, acolchoado confortável,
capa em cinco opções de cores
Teste de colisão de acordo com FMVSS #213
Certificado para uso em aeronaves
Opções disponíveis de posicionamento
O extensor de profundidade de assento opcional
permite o assento do carro se adaptar ao crescimento
da criança

INCLUI
•
Almofadas ou encostos suaves de altura ajustável
•
•
•
•
•

independentemente
O enchimento do encosto e do assento com espuma
de memória diminui as escaras e a fadiga
Restrição de cinto de cinco pontos padrão para melhor
proteção do que o cinto de colo e ombro dos veículos
Gancho da cinta entrepernas
Alças de posicionamento lateral
Alça de amarração de gancho duplo

Opção de almofadas
de cabeça

Opção de encostos
para cabeça

ESTOFAMENTO

Convertible Pink
(RR)

Dune Buggy Beige
(CC)

Go Kart Green
(CC)

Roadster Red
(RR)

Speedway Gray
(SG)

ACCESSORIES

Abdutor dobrável

Extensor de profundidade
de assento

Protetor de fivela

Protetor de clipe
de retentor
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MOBILIDADE COM RODAS

Carrinho de reabilitação

Trotter

Apresentando o Trotter
O carrinho de reabilitação para crianças oferece aos pais e cuidadores uma alternativa mais leve e
acessível às bases de mobilidade do tipo cadeira de rodas que são mais pesadas. A nova geração,
disponível em três cores divertidas. O Trotter conta com estofamento de costas e assento acolchoado,
além de acompanhar o crescimento do seu filho graças ao assento com profundidade ajustável. O
Trotter também é equipado com o Adjustable Tension Positioning™ (ATP™), um sistema versátil de
suporte para as costas que garante melhor postura, conforto e posição.

CARACTERÍSTICAS DO MODELO PADRÃO
•
Estofamento de costas e assento acolchoado com design novo, disponível em três
•
•
•
•
•
•
•

cores divertidas
Nova estrutura dobrável e colorida de titânio com tira de fechamento que mantém a
cadeira presa quando dobrada
Tiras Adjustable Tension Positioning (ATP) para suporte das costas em diversas
situações, além de customização para as necessidades individuais de assento
Ângulo do assento com o encosto e profundidade do assento ajustáveis
Testada para colisões (WC-19) de trânsito com suportes de trânsito opcionais
Rodízios dianteiros de 20 cm e rodas traseiras de 30,5 cm com trava de comutação
A alavanca de trava (acionada com o pé) facilita o deslocamento na calçada
Cinto pélvico e peitoral de cinco pontos Poziform com capas acolchoadas e aeradas.

UPHOLSTERY COLORS

Ilustração com acessórios opcionais

Vermelho Caminhão
de Bombeiro

Azul Avião

Fusca cor-de-rosa

Alavanca
(pedal) de
trava

ACESSÓRIOS

Cobertura

Extensão do apoio
de cabeça

Apoios de cabeça
contornados

Suporte lateral e tira
para escoliose

Compartimento
debaixo do banco

Suporte para
extremidade superior

Colete de tórax total

Mecanismo antitombamento traseiro

Plataforma para pés
com ângulo ajustável

Posicionadores de
calcanhar Poziform
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Cadeira de rodas pediátrica, dobrável e inclinável Kanga

NOVA E MELHORADA

Kanga 2G

A cadeira de rodas
inclinável e ajustável

Para crianças e jovens adultos que precisam de suporte mínimo a
moderado, a cadeira de rodas Kanga oferece ajuste de inclinação para
manter uma postura sentada adequada. A cadeira de rodas Kanga expande
de 15,5 cm até 35,5 cm na largura e oferece 45° de inclinação para alívio
de pressão e posicionamento assistido por gravidade. Para ser usada com a
novíssima opção de assento de reabilitação complexa da Inspired by Drive.
Também acomoda assentos de outros fabricantes.

CARACTERÍSTICAS
•
Estrutura reforçada com design renovado
•
Novos componentes de assento de estilo de reabilitação com múltiplos ajustes (vendidos separadamente)
•
Apoios para braço em T, removíveis, com design renovado e botão de ajuste para altura e profundidade
•
Largura da estrutura ajustável ao crescimento (dispensa a necessidade de adicionar componentes)
•
Cadeira de rodas com estrutura dobrável e inclinável, com inclinação de 45°
•
Bengalas de empurrão com altura e ângulo ajustável
•
Rodízios dianteiros de 20 cm com ângulo e altura ajustável e roda traseira de 30,5 cm de
•
•
•
•

desengate rápido
Placas para pés independentes com profundidade ajustável
Estrutura removível de suspensão dos pés que gira para dentro e para fora, para proporcionar
transporte seguro
Mecanismo antitombamento removível incluído
Suportes de trânsito incluídos para prender a cadeira desocupada em um veículo

Inclinar e reclinar

Dobra para facilitar o transporte

Estrutura em x com
largura ajustável

Suportes de trânsito e
antitombamento padrão

Sistema de assento vendido separadamente

ACESSÓRIOS

Sistema de assento
estilo reabilitação

Plataforma para pés
com ângulo ajustável

Apoios de pernas
elevadiços

Conjunto de roda
traseira de 50 cm

Cinto de segurança
contornado para o
tórax Poziform

Cinto pélvico
acolchoado Poziform
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Cadeira de rodas para adultos, dobrável e inclinável Kanga

CARACTERÍSTICAS
•
Cadeira de rodas com estrutura dobrável e inclinável, com inclinação de 45°
•
Estrutura com largura e profundidade ajustável sem componentes adicionais
•
Bengalas de empurrão com altura ajustável
•
Encostos com ângulo ajustável
•
Apoio em T para braço, removível e com altura ajustável
•
Suporte de assento sólido com largura ajustável incluído
•
Rodas traseiras de 50 cm incluídas (rodas traseiras de 30 cm opcionais)
•
Mecanismo antitombamento removível incluído
•
Suportes de trânsito incluídos para prender a cadeira desocupada em um veículo
•
Solução ideal para mercados de aluguel ou cuidados de longo prazo
•
Apoio de pés e apoios de pernas elevadiços são vendidos separadamente
•
Almofada de assento, encosto e apoio de cabeça devem ser pedidos para o sistema
completo de cadeira de rodas

Dobra para facilitar
o transporte

Estrutura em x com largura
ajustável

Apoio para pés de 70°,
placas de pés com
ângulos ajustáveis

ACESSÓRIOS

Apoios de pernas
elevadiços para
adultos

Conjunto de roda
traseira de 30 cm

Cinto de segurança
contornado para
o tórax

Cinto pélvico retrátil
com centro acolchoado
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Cadeira de rodas dobrável pediátrica Wallaby

CARACTERÍSTICAS
•
Disponível em duas larguras de assento: 30,48 cm e 35,56 cm
•
Suportes com amarração para transporte padrão
•
Compatível com WC19 quando usado com WB8021 para
•
•
•
•
•
•

usuários entre 22 kg e 36 kg.
Alças com altura ajustável
Braços de mesa acolchoados e dobráveis
Cinto pélvico padrão
Travas de roda “empurre para travar”
Rodas traseiras de 22” com rodízios dianteiros de 6”
Apoios de pé dobráveis com ajuste de altura sem ferramenta
e tira para panturrilha

A cadeira de rodas de 30,48 cm de largura
só está disponível em vermelho

A cadeira de rodas de 35,56 cm de largura
só está disponível em azul

Braços de mesa
acolchoados e dobráveis

Freios “empurre para
travar”

ACESSÓRIOS

Extensão do apoio
de cabeça

Apoios de pernas
elevadiços

Rodinhas traseiras
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ANDADORES

Muletas canadenses

Suportes de braço ergonômicos

Pegas suaves para proporcionar conforto

CARACTERÍSTICAS
•
Agora disponíveis em três tamanhos diferentes
•
Cada tamanho está disponível em três cores diferentes
•
Altura ajustável em incrementos de 2,54 cm
•
Altura do manguito ajustável separadamente
•
Manguitos compostos cheios de estilo
www.inspiredbydrive.com

Treinador de marcha Moxie

GT

Apresentamos o novo Treinador de marcha Moxie GT!
Moxie GT oferece uma versatilidade tremenda para satisfazer
às necessidades de qualquer usuário. Altura ajustável e
disponibilidade em três tamanhos. O Moxie GT pode ser usado
na posição posterior e anterior.
CARACTERÍSTICAS
•
Altura ajustável em incrementos de
•
•
•
•
•

2,54 cm
Estruturas média e grande, que
podem ser dobradas para facilitar o
armazenamento e o transporte
Os rodízios podem ser travados na
posição de não giro
A alavanca de direção permite
mobilidade para frente e para trás
ou somente para frente
A roda trava nos quatro rodízios
para manter o treinador de marcha
parado durante a transferência
Os acessórios podem ser instalados
e ajustados sem ferramentas

ESTRUTURA

Warrior Blue

Magic Green

Sword Gray
(disponível somente no
tamanho grande)

ACCESSORIES

Argolas de mão

Plataformas para
o antebraço

Manoplas

Apoio de assento
macio

Suporte para o
tronco

Posicionador de
quadril e almofada
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Andador Nimbo
Novo andador Nimbo 2G com opções de cor!
Os já conhecidos andadores Nimbo agora estão disponíveis em três cores para que as crianças que usam esses
aparelhos possam escolher a cor que combina mais com seu estilo. O design aprimorado da manopla oferece
uma textura mais suave para proporcionar maior conforto.

AS MESMAS CARACTERÍSTICAS EXCELENTES
•
Estrutura de alumínio com altura ajustável
•
Pode ser dobrado com facilidade para armazenamento e
•

transporte
As rodas de borracha macia aderem a qualquer superfície e
impedem que o Nimbo deslize para trás quando usado na
configuração unidirecional

•
•
•

Rodas traseiras unidirecionais de 5” com mecanismo de catraca
e pino de alumínio para maior durabilidade
Suporte de substituição unidirecional para permitir o
movimento bidirecional
Alternância fácil entre as configurações de giro e não giro da
roda dianteira

ESTRUTURA

Knight Blue

Castle Red

Wizard Purple

Emperor Black
(disponível somente no
tamanho grande)

ACESSÓRIOS

Apoio de assento
macio

Estabilizador pélvico

Plataformas para
o antebraço

Assento dobrável

Protetor de
para-choque

Controle de velocidade
da roda

www.inspiredbydrive.com

ASSENTO E
POSICIONAMENTO

Brinque
Participe
Interaja

Dispositivo
de posicionamento
moldado
Molded
positioning
pod incorporated
into a
incorporado
emtoum
pufe para
manter
o
bean
bag base
maintain
proper
postural
alinhamento
postural
adequado.
para
alignment.
Ideal
for use
in home, Ideal
school
andser
usado em
casa, na escola e em ambientes clínicos.
clinical
environments.

Estofamento

Mermaid Pink
(MP)

Pool Blue
(PB)

Seahorse Green
(SG)

Whale Blue*
(WB)

Jellyfish Purple*
(JP)

Starfish Red*
(SR)

*Estão disponíveis somente nos tamanhos grande e extra grande do P Pod.
www.inspiredbydrive.com

Características
padrão:

Pool Blue

Capa removível
com apoio de
cabeça dobrável e
cinto pélvico

Assento de
posicionamento

Almofada
de apoio
Pufe de
base

Starfish Red*

Whale Blue*
Jellyfish Purple*
Mermaid Pink
Seahorse Green

(Mostrado nos tamanhos PP, P e G, respectivamente)

* Starfish Red, Whale Blue e Jellyfish Purple estão disponíveis somente nos tamanhos grande e extra grande do P Pod.

Acessórios

Bandeja vertical

Fornece uma superfície estável para trabalhar e brincar.
Altura e ângulo ajustáveis.
Pequena

Média

Grande

PP

P/M

G/GG

52,07 cm

63,5 cm

74,3 cm

54,61 cm

59,69 cm

69,22 cm

Para usar com
Largura da
bandeja
Profundidade
da bandeja
Altura total

45,72 a 57,79 cm 31,12 a 81,28 cm 76,2 a 100,33 cm

Bandeja de colo

Pufe embaixo para estabilizar durante o uso.
Pequena

Média

Para usar com

PP

P/M/G/GG

Largura da bandeja

47,63 cm

52,07 cm

Profundidade da bandeja

31,12 cm

38,74 cm

Estrutura de atividade

Para usar durante a terapia com jogos. Permite que a
criança participe de atividades estimulantes enquanto
estiver posicionada no P Pod. (Brinquedos não inclusos)

Para usar com
Largura total
Comprimento total
Altura total

Pequena

Média

PP

P/M/G/GG

76,84 cm

76,84 cm

40 a 88,27 cm

40 a 88,27 cm

78,74 a 111,76 cm

116,84 a 149,86 cm

Base de mobilidade

Cabe na porta padrão. Alças almofadadas, rodízios
dianteiros com trava e freio acionado pelo pé. Compatível
com a maioria dos guinchos para pacientes. (Somente para
uso em ambientes internos)
Pequena
Para usar com
Capacidade de peso
Largura total

Almofada para os pés
Suporte para os pés seguro
e ajustável.

Média

Grande

PP

P/M

G/GG

40 kg

75 kg

G/GG

58,42 cm

67,95 cm

67,95 cm

Comprimento total

102,87 cm

111,76 cm

122,56 cm

Altura total

106,05 cm

106,68 cm

106,68 cm

Almofadas laterais
Largura reduzida para um
maior apoio.

Cinto de segurança
contornado para o tórax

Para dar mais controle à parte superior
do corpo.

Informações de segurança
O uso do P Pod não é adequado para crianças com problemas comportamentais
acentuados ou movimentos involuntários de nível grave, devido ao excesso de
movimento corporal, que gera um alto risco de desequilíbrio durante o uso. Uma
avaliação de risco detalhada feita por um profissional da saúde é recomendada.

Medidas para o P Pod
Sempre mantenha a fita
métrica reta no corpo.
Não passe a fita métrica ao
redor do corpo.

Largura do quadril

Largura do tronco

Profundidade do assento

Meça da parte externa dos quadris até a
outra parte externa dos quadris no ponto
mais largo.

Meça o tórax de uma axila até a outra no
ponto mais largo.

Posicione a perna em ângulo reto. Meça
das nádegas até a parte de trás do
joelho.

Altura da axila

Altura do ombro/altura da cabeça

Altura do joelho até o calcanhar

Posicione a perna em ângulo reto. Meça
da parte de trás das nádegas até a axila.

Posicione a perna em ângulo reto. Meça
da parte inferior traseira das nádegas até a
parte superior do ombro para obter a altura
do ombro, e até a parte superior da cabeça
para obter a altura da cabeça.

Dobre o quadril e o joelho em ângulo
reto. Meça da parte de trás do joelho até
a parte inferior do calcanhar.

NÚMERO DO MODELO

APP-1000XS

APP-2000S

APP-3000M

APP-4000L

APP-5000XL

Tamanho do produto

Extra pequena

Pequena

Média

Grande

Extra grande

Estofamento

MP/PB/SG

MP/PB/SG

MP/PB/SG

MP/PB/SG/WB/JP/SR

MP/PB/SG/WB/JP/SR

Largura do quadril

25,4 cm

26,04 cm

31,12 cm

36,2 cm

41,91 cm

Largura do tronco

22,23 cm

25,4 cm

26,67 cm

31,75 cm

34,29 cm

Profundidade do assento

22,86 cm

29,21 cm

33,02 cm

34,92 cm

43,18 cm

Altura da axila

26,04 cm

29,21 cm

31,75 cm

38,1 cm

41,91 cm

Altura do ombro

36,86 cm

41,91 cm

43,82 cm

50,8 cm

55,25 cm

Altura da cabeça

50,17 cm

55,88 cm

62,23 cm

66,04 cm

73,03 cm

Os preços listados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.© 2017 Inspired by Drive. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais aqui mencionadas são de
propriedade de suas respectivas empresas.
11724 Willake Street | Santa Fe Springs, CA | T: 800.454.6612 | F: 310.305.1718 | www.inspiredbydrive.com | info@inspiredbydrive.com
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™
Suporte para posicionamento alternativo Nessie
N° da patente dos EUA 9.474.387

Desenvolvido para intervenção
precoce.

O Nessie oferece assistência com
uma grande variedade de opções de
posicionamento para seu filho, inclusive:
•
•
•
•
•
•
•

Supino (deitado de costas)
Prono (de barriga para baixo)
Sentado com as pernas retas
Deitado de lado
Sentado de lado
Engatinhando
Sentado de pernas abertas

O Nessie é o companheiro perfeito para
qualquer criança que precisa de ajuda com
posicionamento proativo e movimento
funcional. Seja trabalhando com um
terapeuta ou praticando em casa, o
Nessie oferece os benefícios clínicos de
que a criança precisa, com um design
aconchegante, divertido e envolvente.

ESTOFAMENTO

Mermaid Pink (CP)

Pool Blue (PB)

Seahorse Green (SG)

ACESSÓRIOS

Waterproof Jacket
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Cadeira de atividade inclinável e reclinável Tusky

Apresentando a Tusky
A Tusky é uma cadeira de atividade multi-ajustável com
funções de inclinação e reclinação que oferece suporte postural moderado com inclinação variável. Esta Tusky pode ser usada na sala de aula, bem como em casa para comer, aprender
e se divertir.

CARACTERÍSTICAS
•
Estrutura vermelha de caminhão de bombeiro, com novo
•
•

•

design e reforçada
Novo estofamento antimanchas, facilmente removível
para lavagem
Os itens ajustáveis ao crescimento incluem:
• Suporte de cabeça com múltiplos eixos, altura e
profundidade
• Encosto com altura e ângulo ajustáveis
• Suportes torácicos laterais com altura e largura ajustáveis
para posicionamento da linha central do tronco
• Apoio para braço de altura ajustável
• Profundidade do assento
• Adutores de quadril com largura ajustável para redução
da largura do assento
• Abdutor de profundidade ajustável
• Placas de pé com altura, profundidade e ângulo
ajustáveis
• Cinto pélvico e peitoral de posicionamento
Requer o uso de uma base móvel alta ou baixa (vendida
separadamente)

ACESSÓRIOS

Base móvel alta

Base móvel baixa

Tira para panturrilha

Painel para panturrilha
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Cintos de posicionamento

• Linha completa de produtos de posicionamento
postural: controle pélvico, posicionamento das
extremidades superiores e inferiores
• Desenvolvido para proporcionar controle ideal
e conforto para ajudar na postura diária
• Disponível em tamanhos pediátricos e adultos
• Todos os produtos Poziform vêm com peças
de montagem e instruções completas para que
possam ser usados com todos os sistemas de
assento e cadeiras de rodas

Cinto pélvico de dois pontos (K0108)
Cinto pélvico de náilon acolchoado com dois pontos de fixação,
disponível em diversos tamanhos para manter o devido alinhamento
pélvico. Disponível com botão de pressão, liberação lateral ou fivela de
trava. Inclui peças de montagem

B
A
Tração central

B

Tração traseira

B

Tração dupla

Fivela de liberação
lateral

Cinto pélvico de náilon acolchoado com quatro pontos de fixação
para fornecer mais suporte pélvico e evitar o movimento do cinto.
Adequado para clientes com necessidades de posicionamento
moderadas a graves. Disponível com botão de pressão, liberação lateral
ou fivela de trava. Inclui peças de montagem.

B

B (máximo)

31,12 cm

38,1 cm

NÚMERO DO ITEM
Botão de pressão

Liberação lateral

P

6,35 cm

35,56 cm

44,45 cm

PPB-100PBXS

PPB-100SRXS

M

6,35 cm

45,72 cm

55,88 cm

PPB-100PBS

PPB-100SRS

PPB-100LTS

G

7,62 cm

55,88 cm

68,58 cm

PPB-100PBM

PPB-100SRM

PPB-100LTM

GG

7,62 cm

62,23 cm

76,84 cm

PPB-100PBL

PPB-100SRL

PPB-100LTL

XL

3”

24.5”

30.25”

PPB-100PBXL

Trava

TAMANHO

A

B (máximo)

Botão de pressão

P

6,35 cm 35,56 cm

B (mínimo)

44,45 cm

PPB-200PBS

M

6,35 cm 45,72 cm

55,88 cm

PPB-200PBM

TAMANHO

A

B (mínimo)

B (máximo)

Liberação lateral

PP

5 cm

31,12 cm

38,1 cm

PPB-300SRXS

P

6,35 cm

35,56 cm

44,45 cm

PPB-300SRS

M

6,35 cm

45,72 cm

55,88 cm

PPB-300SRM

G

7,62 cm

55,88 cm

68,58 cm

PPB-300SRL

Center Pull
TAMANHO

A

B (mínimo)

B (máximo)

Botão de pressão

Liberação lateral

PP

5 cm

31,12 cm

38,1 cm

PPB-500PBXS

PPB-500SRXS

Trava

P

5,72 cm

35,56 cm

46,99 cm

PPB-500PBS

PPB-500SRS

PPB-500LTS

M

6,35 cm

45,72 cm

58,42 cm

PPB-500PBM

PPB-500SRM

PPB-500LTM

G

6,35 cm

55,88 cm

71,12 cm

PPB-500PBL

PPB-500SRL

PPB-500LTL

Trava

Tração traseira

A

POZIFORM

B (mínimo)

5 cm

Fivela de trava

Cinto pélvico de quatro pontos (K0108)

Fivela de botão
de pressão

A

PP

Tração dupla

A

Tração do anel
“D” para ajuste
final

TAMANHO

Tração traseira

A

Fivela de botão
de pressão

Tração central

Fivelas
giratórias para
alinhamento
positivo

Fivela de liberação
lateral

TAMANHO

A

B (mínimo)

B (máximo)

Botão de pressão

Liberação lateral

PP

5 cm

31,12 cm

38,1 cm

PPB-600PBXS

PPB-600SRXS

P

5,72 cm

35,56 cm

46,99 cm

PPB-600PBS

PPB-600SRS

M

6,35 cm

45,72 cm

58,42 cm

PPB-600PBM

PPB-600SRM

B (mínimo)

B (máximo)

Tração dupla
TAMANHO

Fivela de trava

A

Liberação lateral

PP

5 cm

31,12 cm

38,1 cm

PPB-700SRXS

P

5,72 cm

35,56 cm

46,99 cm

PPB-700SRS

M

6,35 cm

45,72 cm

58,42 cm

PPB-700SRM

G

6,35 cm

55,88 cm

71,12 cm

PPB-700SRL

Tira para tórax Poziflex™ (K0108)
A tira de neoprene dinâmica possui uma fivela de liberação lateral
nos dois lados para um ajuste preciso. Inclui hardware de montagem.

B
A
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TAMANHO

A

B

NÚMERO DO ITEM

PP

7,62 cm

31,75 cm

PCB-900XS

P

9,53 cm

40,01 cm

PCB-900S

M

10,8 cm

47,63 cm

PCB-900M

G

12,07 cm

55,25 cm

PCB-900L

GG

13,34 cm

62,23 cm

PCB-900XL

PPB-600LTM

Cinto de segurança contornado
para o tórax (K0108)

Padrão

Cinto de segurança para o tórax em estilo de colete para
manter o alinhamento correto do tronco. Disponível em diversos tamanhos, materiais e trações direcionais. Inclui peças
de montagem da trava do came.

PP

Fivelas superiores

B

TAMANHO A

B

20,32 cm 13.3 cm

C

D

NÚMERO DO ITEM
Vinil

Neoprene

10,1 cm

6,35 cm

PCH-360XS

PCH-340XS

P

29,8 cm

14,6 cm

10,1 cm

7,6 cm

PCH-360S

PCH-340S

M

38,1 cm

16,5 cm

11,4 cm

8,25 cm

PCH-360M

PCH-340M

G

45,72 cm 21,5 cm

15,2 cm

10,1 cm

PCH-360L

PCH-340L

GG

52,07 cm 26 cm

15,8 cm

10,1 cm

PCH-360XL

PCH-340XL

Com zíper

Tração traseira
TAMANHO A

PP

A

Fivelas giratórias
inferiores para
alinhamento positivo

C

C

D

Padrão

10,1 cm

6,35 cm

PCH-220XS

P

29,8 cm

14,6 cm

10, cm

7,6 cm

PCH-220S

PCHZ-220S

M

38,1 cm

16,5 cm

11,4 cm

8,25 cm

PCH-220M

PCHZ-220M

G

45,72 cm 21,5 cm

15,2 cm

10,1 cm

PCH-220L

PCHZ-220L

GG

52,07 cm 26 cm

15,8 cm

10,1 cm

PCH-220XL

PCHZ-220XL

Tração traseira estreita

D
Tração frontal

B

20,32 cm 13,3 cm

TAMANHO A

B

D

Padrão

Com zíper

Vinil

M

37,4 cm

19,05 cm 15,2 cm

C

3,81 cm

PCHN-220M

PCHNZ-220M

P-CHN360M

G

43,8 cm

21,5 cm

5,71 cm

PCHN-200L

PCHNZ-220L

P-CHN360L

Com zíper

15,8 cm

Tração frontal

Tração traseira

TAMANHO A

PP

C

D

Padrão

20,32 cm 13,3 cm

B

10,1 cm

6,35 cm

PCH-120XS

P

29,8 cm

14,6 cm

10,1 cm

7,6 cm

PCH-120S

M

38,1 cm

16,5 cm

11,4 cm

8,25 cm

PCH-120M

PCHZ-120S
PCHZ-120M

G

45,72 cm 21,5 cm

15,2 cm

10,1 cm

PCH-120L

PCHZ-120L

GG

52,07 cm 26 cm

15,8 cm

10,1 cm

PCH-120XL

PCHZ-120XL

Tração frontal estreita

Cinto de segurança para o tórax
em estilo de mochila (K0108)
Cinto de segurança para o tórax em estilo de mochila para
dar mais apoio postural do tronco. Disponível em diversos
tamanhos e trações direcionais. Inclui peças de montagem
da trava do came.
Fivelas superiores

D

Padrão

Com zíper

19,05 cm 15,2 cm

C

3,81 cm

PCHN-120M

PCHNZ-120M

G

43,8 cm

21,5 cm

5,71 cm

PCHN-120L

PCHNZ-120L

15,8 cm

Padrão
TAMAÑO

A

B (mínimo) B (máximo) NÚMERO DO ITEM

PP

20,32 cm

9,5 cm

13,3 cm

P

15,4 cm

10,1 cm

15,8 cm

PCH-740S

M

35,5 cm

12,06 cm

22,8 cm

PCH-740M

G

40,6 cm

12,7 cm

24,1 cm

PCH-740L

GG

45,72 cm

13,3 cm

26,03 cm

PCH-740XL

Náilon

Neoprene

PCH-720XS

PCH-740XS

Guia
somente
para largura
do ombro

Tração traseira

TAMAÑO

A

B (mínimo) B (máximo) NÚMERO DO ITEM

P

25,4 cm

10,1 cm

15,8 cm

PCH-520S

M

35,5 cm

12,06 cm

22,8 cm

PCH-520M

G

40,6 cm

12,7 cm

24,1 cm

PCH-520L

GG

45,72 cm

13,9 cm

26,03 cm

PCH-520XL

Tração traseira
TAMAÑO

A

B (mínimo) B (máximo) NÚMERO DO ITEM

P

25,4 cm

10,1 cm

15,8 cm

PCH-620S

M

35,5 cm

12,06 cm

22,8 cm

PCH-620M

G

40,6 cm

12,7 cm

24,1 cm

PCH-620L

GG

45,72 cm

13,9 cm

26,03 cm

PCH-620XL

POZIFORM

A

B

Tração frontal

B

37,4 cm

Tração frontal

Fivela de tira superior
com anel “D”

Fivelas giratórias
inferiores para
alinhamento positivo

TAMANHO A

M

Cinto de tórax (K0108)
Tira de tórax com gancho e laçada
e tração de anel “D”. Inclui peças
de montagem

Tira elástica (K0108)

LARGURA

COMPRIMENTO
ÚTIL

5,08 cm

45,7 cm - 57,7 cm

Gancho e laçada com anel "D", não
acolchoado

5,08 cm

45,7 cm - 57,7 cm

Gancho e laçada com anel "D" e Slip-on
Pad

NÚMERO DO
ITEM

DESCRIÇÃO

PCB-700
PCB-800P

Possui gancho e laçada e tração de couro reforçado para facilitar o ajuste.

B
A

TAMANHO

A

B

NÚMERO DO ITEM

P

7,6 cm

150 cm

PDCS-S

M

12,7 cm

150 cm

PDCS-L

G

12,7 cm

165 cm

PDCS-XL

Tira para panturrilha/painel para panturrilha (K0108)
Fornece apoio posterior para as extremidades inferiores e impede que
as pernas se movam para trás devido a tônus, contraturas, reorientação
do espaço por inclinação. O náilon acolchoado macio diminui a chance
de lesão em suspensores de apoio de pé.

Tira para
panturrilha

A
C

TAMANHO

A

B

C

LARGURA DA ESTRUTURA
(mínimo)
(máximo)

NÚMERO DO
ITEM

P

35,5 cm

80 cm

8,9 cm

32,3 cm

13,1 cm

PCS-180S

M

40,6 cm

90,1 cm

8,9 cm

36,1 cm

48,8 cm

PCS-180M

G

45,72 cm 101,6 cm 8,9 cm

45,72 cm

62,23 cm

PCS-180L

Panel para pantorrillas

B
Painel para
panturrilha

Correa para pantorrillas

TAMANHO

A
C

A

B

C

LARGURA DA ESTRUTURA
(mínimo)
(máximo)

NÚMERO DO
ITEM

P

35,5 cm

80 cm

19,05 cm 32,3 cm

431 cm

PCP-280S

M

40,6 cm

90,1 cm

20,9 cm

36,1 cm

48,8 cm

PCS-280M

G

45,72 cm 101,6 cm 22,8 cm

45,72 cm

62,23 cm

PCS-280L

B

Slip-On Pad (K0108)

Pode ser usado com qualquer tira padrão para dar mais conforto.

A
C

B

TAMANHO

A

B

C

NÚMERO DO ITEM

P

17,7 cm

6,35 cm

3,81 cm

PPB-PADS

M

22,8 cm

6,35 cm

3,81 cm

PPB-PADM

G

27,9 cm

7,6 cm

3,81 cm

PPB-PADL
C = largura máxima da tira/rede

Posicionadores de
tornozelo (K0108)
Os posicionadores de tornozelo de náilon
Poziform foram desenvolvidos para serem
colocados com firmeza ao redor da extremidade
inferior, logo acima do tornozelo. Todas as peças
necessárias vêm inclusas, permitindo rápida
colocação na maioria das plataformas para pés.

A

TAMANHO

A (mínimo)

A (máximo)

NÚMERO DO ITEM
Gancho e laçada

Liberação lateral

PP

12,7 cm

17,7 cm

PAP-100XS

PAP-200XS

P

15,2 cm

19,05 cm

PAP-100S

PAP-200S

M

17,7 cm

22,8 cm

PAP-100M

PAP-200M

G

21,5 cm

27,9 cm

PAP-100L

PAP-200L

GG

27,9 cm

33,6 cm

PAP-100XL

PAP-200XL

Tiras de dedão (E0952)

Standard

As tiras de dedão de náilon Poziform são
usadas para manter a posição do pé na
plataforma para pés. Dois pares podem
ser usados juntos para posicionamento
adicional.

‘D’ Ring
TAMANHO

DESCRIÇÃO

NÚMERO DO ITEM

2,5 cm x 58,4 cm

Gancho e laçada (par)

PTS-100

2,5 cm x 58,4 cm

Anel "D" (par)

PTS-200

Assento de posicionamento Seat2Go

CARACTERÍSTICAS
•
O assento contornado impede que a criança deslize para
•
•
•

•
•

frente e melhora a postura ao sentar
Ângulo de 95° do assento com o encosto
Suporte para o tronco com tira dupla e um cinto de
posicionamento
Dois conjuntos de tiras prendem o Seat2Go em qualquer
cadeira. Quando não estiverem em uso, as tiras do
assento poderão ser guardadas sob o assento atrás da aba
transparente, e as tiras traseiras no bolso do encosto
Pode ser usado como um acessório para um carrinho único
ou duplo
Pesa somente 2,27 kg

Seat2Go com apoio para cabeça de altura ajustável e
abdutor de profundidade ajustável

ACESSÓRIOS

Apoio para cabeça de altura ajustável

Abdutor de profundidade ajustável

www.inspiredbydrive.com

Cadeira escolar First

Class

CARACTERÍSTICAS
•
Altura e profundidade do assento ajustáveis para um

encaixe preciso
Os apoios para braço com altura ajustável fornecem apoio
adequado para a extremidade superior e permitem o uso
da bandeja opcional. Os apoios para braço também podem
ser erguidos para facilitar as transferências laterais.
O cinto acolchoado de quadril fornece suporte pélvico e
mantém o posicionamento adequado do quadril

•

•
Apoios dobráveis
para braço

Ilustrado com acessórios opcionais

ACESSÓRIOS

Apoio de cabeça
com vários eixos

Cinto de segurança
para o tronco

Bandeja

Kit de suporte

Apoios para os pés

Guias de quadril

Pernas para mobilidade

Cabo para empurrar

Rodinhas traseiras

www.inspiredbydrive.com

BANHO

Cadeiras de banho

Ultima™ e Ultima Access
N° da patente dos EUA 7.328.953

CARACTERÍSTICAS
•
Ângulos do assento, do encosto e da perna ajustáveis de
•
•
•
•
•

forma independente
Ângulos do assento com o encosto: 0º, 30º, 60º, 90º
(na vertical)
Ângulos do assento com a perna: 0º, -30º, -60º
(na horizontal)
Capa para assento ComfortMesh™ resistente a fungos e
bactérias
Inclui dois cintos de posicionamento
Dobra para armazenamento

Cadeira de banho Ultima

ilustração com encosto de cabeça opcional

Beach Bubble Blue

Stingray Gray

Cadeira de banho Ultima Access

Lionfish Lavender

A opção de assento facilita o acesso
para cuidados pessoais

ACESSÓRIOS

Base de extensão
removível

Base móvel removível

Base móvel acoplada

Base de transferência
dobrável

Base de transferência
compacta*

Almofadas de suporte
lateral e para cabeça

Apoio removível
para braço

Cinto de posicionamento
pélvico de secagem rápida

Cinto de posicionamento
pélvico

Abdutor acolchoado

*Consulte as planilhas de venda de produtos de transferência de banho para ver
mais informações sobre as opções de base de transferência

www.inspiredbydrive.com

Cadeira de banho Otter

ESTOFAMENTO

Uni-Bars permitem fazer ajustes de
ângulo unilateral com facilidade

CARACTERÍSTICAS
•
Estrutura plástica com opção de tecido padrão ou macio
•
•
Tecido padrão:
Tecido coberto com vinil

Tecido opcional
Tecido trançado de poliéster

ACESSÓRIOS

•
•
•
•
•

Suportes laterais

Suporte para ducha

Suporte para banheira

•
•
•

removível e lavável
Tecido padrão: o náilon coberto com vinil seca com facilidade
Tecido macio: o tecido trançado de poliéster inclui uma
tira de tronco para ajudar no suporte lateral. Possui
acolchoamento adicional entre o tecido e a estrutura do Otter
Ângulo - o assento e o encosto ajustáveis têm cinco opções
de ângulo: 0°, 22,5°, 45°, 67,5° e 90°
Uni-Bars no assento e no encosto fornecem ajustes de ângulo
unilateral
Os ajustes podem ser feitos com o usuário sentado na cadeira
As almofadas de cabeça com altura e largura ajustáveis
oferecem apoio e conforto. Elas também podem ser usadas
como suportes laterais.
As tiras de posicionamento removíveis podem ser colocadas
em qualquer lugar ao longo do comprimento da estrutura
As tiras da perna controlam abdução e adução
As pernas ajustáveis resistentes a deslizamento levantam a
cadeira em até 17,78 cm
Dobra para armazenamento fácil

www.inspiredbydrive.com

Cadeiras de banho

Contour™

N° da patente dos EUA D606,389S; D606,388S; D606,387S; D592,492S

CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA DE BANHO
RECLINÁVEL CONTOUR SUPREME
•
Ângulos do assento com o encosto: 0º, 15º, 30º, 45º, 60º
•
Ângulos do assento: 0º, 15º, 30º
•
Capa ComfortMesh™ desenvolvida para peles sensíveis
•
A capa do assento/encosto desliza para baixo para facilitar o
•

ensaboamento
O modelo BCCS-8710L tem duas barras de ajuste traseiras
para suporte adicional

CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA DE BANHO
INCLINÁVEL CONTOUR DELUXE
•
O assento e o encosto são ajustados juntos
•
Ângulos de inclinação: 30º, 50º, 70º
•
A capa do assento/encosto desliza para baixo para
•
•

facilitar o ensaboamento
Capa ComfortMesh desenvolvida para peles sensíveis
O modelo BCCD-8700L tem duas barras de ajuste
traseiras para suporte adicional

Cadeira de banho Contour Supreme

O encosto e o assento podem ser ajustados separadamente
em 15 posições

ACESSÓRIOS

Base móvel para ducha

Pernas de extensão de
27,94 cm

Pernas de extensão de
38,1 cm

Almofadas de suporte
lateral e para cabeça

Cinto de posicionamento
de substituição

Abdutor acolchoado

Cadeira de banho Contour Deluxe
Cadeira de banho de PVC com três posições
fixas de inclinação
www.inspiredbydrive.com

Suporte para banho

Contour Wrap-Around

CARACTERÍSTICAS
•
Opções Lo-Back™ e Hi-Back™ disponíveis (o modelo Hi•
•

Back inclui cinto de segurança de quatro pontos para dar
mais apoio ao tronco)
Assento ComfortMesh™ resistente a fungos e bactérias
Sem látex e silicone

Lo-Back Contour Wrap-Around disponível em Stingray Gray
em três tamanhos

BENEFÍCIOS
•
A altura do encosto ortopédico é ajustada na vertical
•
A base estável larga se encaixa em qualquer
•
•
•
•

•

banheira
Alturas do encosto facilmente ajustáveis
Design compacto para facilitar o armazenamento ou
transporte
Estrutura resistente a ferrugem e tecido de malha
resistente a rasgo para durabilidade extra
A base de montagem permite atualizar ou substituir
a parte traseira do suporte com outra do tamanho
seguinte por um valor muito menor que o de um
novo suporte
Lo-Back Contour Wrap-Around disponível em três
tamanhos

Hi-Back Contour Wrap-Around disponível em Stingray Gray
em três tamanhos

ACESSÓRIOS

Abdutor acolchoado

Cinto de suporte pélvico

www.inspiredbydrive.com

Guincho para banho

Shown with
optional Headrest

Marlin

Características
•
Vários suportes de posicionamento disponíveis
•
O guincho para banho mais leve do mercado, com 9,3 kg
•
O encosto reclina gradualmente de 10° na vertical na
•
•
•
•
•

posição mais alta para 50° na posição inferior (o assento
permanece plano)
A altura do assento varia de 6,35 cm a 48,26 cm
Aba lateral para facilitar a transferência lateral
As ventosas impedem que o guincho escorregue
Carregador de bateria
Sem látex e silicone

Benefícios
•
Fácil de operar
•
Nenhuma ferramenta necessária para instalação
•
Cabe na maioria das banheiras
•
Fornece posicionamento versátil
•
Fácil de transportar
•
Desmonta com facilidade para armazenamento
ou transporte

ACESSÓRIOS

Almofadas de apoio
para cabeça e tronco

Auxílio giratório de
transferência

Cinto de segurança
contornado para o tórax

Cunha anti-impulso com
capas de assento/encosto
antiderrapantes

Abdutor com capas
de assento/encosto
antiderrapantes

Cinto de posicionamento
pélvico de secagem rápida

www.inspiredbydrive.com

Sistema de banho

AquaLift

Características
•
A bateria “inteligente” de baixa tensão de 14,4 V suporta até

•
•
•
•
•
•
•
•

136 kg. Esse mecanismo de segurança impede que a cadeira
abaixe quando não houver energia suficiente para levantá-la
totalmente depois de usar
As ventosas impedem que o guincho escorregue
O encosto reclina gradualmente de 8° na vertical na posição
mais alta para 22° na posição inferior (o assento permanece
plano)
Aba lateral para facilitar a transferência lateral
Controle programável fácil de usar
Sem látex e silicone
Nenhuma ferramenta necessária para instalação
Desmonta com facilidade para armazenamento ou transporte

Ilustrado com suporte lateral
e de cabeça opcional
ACESSÓRIOS

Suporte lateral de
cabeça e tronco

Suporte Lo-Back
acolchoado

Cinto de posicionamento
pélvico de secagem rápida

Suporte Hi-Back
acolchoado

Capas antiderrapantes

Auxílio giratório de
transferência

Ilustrado com suporte
Hi-Back Wrap-Around
www.inspiredbydrive.com

Ultima / Ultima Access Transferidores de banho
™

U.S. Patent No. 7,328,953; D611,715

Sistema de transferência de banho
multifuncional para uso doméstico ou
hospitalar sem modificações no banheiro

CARACTERÍSTICAS DA OPÇÃO DE
BASE MÓVEL ACOPLADA
•
Uma cadeira de posicionamento móvel
•

para banho de chuveiro/banheira
Mecanismo antitombamento para
mais segurança e estabilidade

Tub Base Folds for Storage

30½” - 33”

CARACTERÍSTICAS DA OPÇÃO DE BASE DE TRANSFERÊNCIA
Base
DOBRÁVEL
móvel
Base para
banheira
•
A base dobrável para banheira facilita o armazenamento
•
A cadeira trava na posição assim que a transferência é concluída
Ponte para banheira
•
SLIDER SAFE™ Auto-Stop Safety System™ impedepersonalizada
que a cadeira saia da base
52”
•
Mecanismos antitombamento estão incluídos agora
31” Ponte para
banheira padrão de

30½” - 33”

Base
móvel

Base para
banheira

Ponte para banheira
personalizada

52”

21½”

28” - 30”

Transfer Base Diagram
31” Ponte para
banheira padrão de

Ultima Bath Chair with
Foldable Transfer Base Option
21½”

28” - 30”

CARACTERÍSTICAS DA OPÇÃO DE BASE DE TRANSFERÊNCIA
COMPACTA
•
Estrutura de transferência de base para banheira compacta, 45,72 cm x
•
•
•
•

45,72 cm, que cabe dentro da banheira
Ponte de 33,02 cm removível padrão
Ponte fixa opcional com 22,86 cm ou 27,94 cm
de comprimento
Pontes ajustáveis opcionais de 34,29 a 45,09
cm ou 44,45 a 55,25 cm de comprimento
Sistema de travamento para maior segurança

17”

Base
móvel

Ponte

Base
para
banheira

Padrão de

13”

Ponte opcional

53”

Comprimentos da
ponte opcional
Padrão de

13”

20”

Cadeira de banho Ultima com opção de
base de transferência compacta

A base para banheira cabe dentro da banheira
para permitir que a porta do box/cortina feche

Base para
banheira
(cabe dentro
da banheira)

18”

Diagrama da base de
transferência

www.inspiredbydrive.com

Transferidor de banho Versa
CARACTERÍSTICAS
•
Estrutura de transferência de base para banheira compacta,
•
•
•
•
•

45,72 cm x 45,72 cm, que cabe dentro da banheira
Ponte de 33,02 cm removível padrão
Ponte fixa opcional com 22,86 cm ou 27,94 cm de
comprimento
Pontes ajustáveis opcionais de 34,29 a 45,09 cm ou 44,45 a
55,25 cm de comprimento
Sistema de travamento para maior segurança
Inclui apoio de cabeça, balde, apoio para os pés e rodízios
com trava

17”

Base
móvel

Base
para
banheira

Ponte
Padrão de

13”

Ponte opcional

53”

Comprimentos da
ponte opcional
Padrão de

13”

20”

Base para
banheira
(cabe dentro
da banheira)

18”

Diagrama da base de transferência

Ponte de comprimento
fixo

Ponte de comprimento
ajustável

Cinto de posicionamento
de secagem rápida

Redutor de assento

www.inspiredbydrive.com

SANITÁRIOS

Suporte para vaso sanitário Contour
CARACTERÍSTICAS
•
Encostos contornados ortopédicos nas opções Hi-Back™ e Lo•
•
•

Back™ (os modelos Hi-Back incluem cinto de segurança para
dar mais apoio)
Base de montagem resistente de aço inoxidável
Encosto acolchoado para reduzir a pressão
Sem látex e silicone

Ilustrado com apoios
opcionais para braços
e pés

Ilustrado com redutor de assento

4”

A base de montagem em U permite atualizar ou
substituir a parte traseira do suporte com outra
do tamanho seguinte por um valor muito menor

Profundidade do assento reduzida (RSD):
senta 10,16 cm para frente para diminuir a
profundidade do assento quando acoplado à
base de montagem em U

ACESSÓRIOS

Apoios para braços
e pés

Redutor de assento
acolchoado

Redutor de assento
de plástico

Protetores contra
respingo Soft-Flex

www.inspiredbydrive.com

Atendimento ao cliente:
Dúvidas? Ligue para (562) 282-0244, FAX (310) 305-1718, ou envie um e-mail para info@inspiredbydrive.com. Nossos
representantes da equipe de atendimento ao cliente estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h PST/PDT, para
esclarecer dúvidas sobre qualquer produto da Inspired by Drive. Para maior praticidade, você também pode acessar nosso site para
obter mais informações: www.inspiredbydrive.com
Entrega:
Os produtos em estoque são enviados em três dias úteis. As taxas de frete são incluídas na fatura quando aplicável. Os produtos são
enviados via UPS. Pedidos abaixo de US$ 100 e para vendas internacionais são submetidos a uma taxa de entrega.
Garantia do fabricante:
Todo produto da Inspired by Drive é fornecido com uma garantia de um ano do fabricante. Essa garantia assegura que, quando você
receber nossos produtos, eles estarão livres de defeitos materiais e de fabricação. Repararemos ou substituiremos qualquer peça ou
o produto inteiro a nosso critério por um período de até um ano a partir da data de entrega ao comprador original. Essa garantia
não inclui o custo de inconveniência, transporte, danos à propriedade, uso indevido, abuso, acidente ou incidentes semelhantes.
Os produtos devolvidos para reparo ou substituição por garantia devem ser enviados pré-pagos. A garantia não será aplicada se o
produto tiver sido adulterado ou reparado por pessoas não autorizadas.		
Comprovante de entrega:
Uma confirmação de entrega será enviada automaticamente por e-mail, se o endereço de e-mail tiver sido fornecido no momento do
pedido, ou através do contato com a equipe de atendimento ao cliente, informando o número do pedido/ordem de compra.
Política de devolução:
A Inspired by Drive fornecerá um reembolso para todos os produtos não utilizados devolvidos em até 30 dias a contar da data da
compra, com uma autorização de devolução aprovada. Os itens devolvidos estão sujeitos a uma taxa de reprocessamento. Os
produtos devem ser novos, estar em condições de novo, não devem ter sido adulterados, devem estar na embalagem original, com
frete pré-pago, e devem ser recebidos pela Inspired by Drive sem danos. Qualquer reivindicação de dano é feita entre a pessoa e a
transportadora. Portanto, embalagem adequada, seguro adicional e rastreamento são recomendados. Para obter uma autorização
de devolução, ligue para a equipe de atendimento ao cliente pelo número (562) 282-0244, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h
PST/PDT.
Pedidos personalizados não são reembolsáveis nem podem ser devolvidos. 		
OBSERVAÇÃO: As informações do produto, os preços e as fotos inclusos nesta tabela de preços refletiam o maior nível de precisão
possível no momento da publicação. Ajustes subsequentes podem ser evidentes no produto real. As especificações e os preços estão
sujeitos a alteração sem aviso prévio. Para obter as especificações mais atualizadas, acesse www.inspiredbydrive.com		

