
®

210

Aquatec®  Elevadores de Banheira

     Aquatec® Orca
Elevador de banheira com encosto e apoio de 
cabeça integrados reclináveis até 40º, Desmontável 
em duas partes, funciona com uma bateria, 
comando flutuante a pilhas recarregáveis, impermeável 
e ergonómico com cabo em espiral e ventosas auto removíveis. Revestimento 
removível e lavável na maquina a 60º. Concebido de maneira a ocupar o menos 
espaço possível na banheira .Assento e encosto em polipropileno.
Existe em versão XL para um peso máximo de paciente até 170 kg. Está também 
disponível com encosto fixo

Referências dos produtos
Orca com revistimento branco 1470322
Orca com revistimento Azul 1470761

Peças 
 Comando completo com cabo espiral 1470623
 Ventosas traseiras de enroscar (par) 15071
 Ventosas da frente (par) 15072
 Carregador completo com cabo 16429
 Base 1471050

     Aquatec® Beluga
Elevador de banho com revestimento branco e azul e encosto reclinavel até 
38º. Desmontável em duas partes, funciona com bateria, comando flutuante, 
impermeável e ergonómico com cabo em espiral e ventosas de auto-
remoção.
Revestimento removível e lavável na maquina a 60º. Cruzeta em poliamida 
e fibra de vidro. Base, assento e encosto em polipropileno. Basta gama de 
acessórios.

Referencia dos produtos
Encosto beluga reclinavel azul 5.30.202
Encosto beluga reclinavel branco 5.30.201
Encosto beluga reclinavel, manutenção lateral azul 5.30.402
Encosto beluga reclinavel, manutenção lateral branco 5.30.401

Peças
 Comando completo com cabo espiral 15395
 Bateria completa 3,4 Ah 15166
 Carregador completa com cabo 2m 15088
 Kit de 4 ventosas diâmetro 80mm 15353

36 cm

60,5 cm

60,5 cm

6 - 42 cm

61 cm
71 cm

30 cm

38 cm
(sem abas)

70 cm
(com abas)

46 cm

37,5 cm

6 - 42 cm

28,5 cm

37,5 cm
(sem abas)

71,5 cm
(com abas)49 cm

58 cm

85 cm

66,5 cm

Características técnicas

ORCA

12,3

2

Peso sem bateria (kg)

Garantia (anos)

135Peso máximo do paciente (kg)

BELUGA

12,9

2

135
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Aquatec®  Elevadores de Banho

     Aquatec® Major 6.66.670
Elevador de banho com revestimento azul ou branco, fabricado por medida. 
Funciona por pressão de água. Foi especialmente concebido para pacientes que 
não conseguem tomar banho sentados, embora também permite a posição 
sentada.
Adaptável ao peso do paciente, em três versões possíveis (20-70kg, 50-130kg, 
100-150kg).
Cruzeta em inox, placa em poliamida e fibra de vidro.
Vasta gama de acessórios que proporcionam ao paciente um completo bem 
estar.

Peças
 Tubo para caixa inversora 1.5m 11364
  Comando completo 1 função 
para encosto fixo 14060

  Comando completo 2 funções 
para encosto reclinavel 12541
 Kit de ventosas 14204

     Aquatec® Trans
O Trans é utilizado sobre o assento de um elevador de banheira para uma 
transferencia sem esforço.
Ele assegura o movimento rotativo e deslizante para facilitar o momento da 
transferência.
O disco do assento é extra largo e antiderrapante .
Disponível em cinza claro e azul.

Referencias
Trans azul 4.03.002
Trans cinza 4.03.008

Peças
 Suporte para aba 16090
  Peça de fecho de suporte para aba 15303
 Perno da dobradiça 15304
 Peça para encaixe do disco giratório 15302

Ø = 36,5 cm

53 cm

Características técnicas

Peso (kg)

Garantia (anos)

Peso maximo do utilizador (kg)

Major

2

 20- 70
 50-130
100-150

Trans

2,2

2

130
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Aquatec®  Acessórios para elevadores de banho

Encosto fixo para  
Aquatec® Major

Permite uma confortável posição 
sentada.

Encosto reclinável (até 45º) 
para  Aquatec® Major

A reclinação pode parar em 
qualquer posição por intermédio 

de um comando manual.

Encosto fixo especial para  
Aquatec® Major

Com regulação individual das abas 
laterais.

Encosto reclinável especial 
para Aquatec® Major

Com regulação individual das abas 
laterais.

Apoio de cabeça e cintos para 
Aquatec® Major

Apoio de cabeça regulável em altura 
e regulação individual das abas 
laterais. Os cintos de segurança 

proporcionam um banho seguro.

Almofada em cunha para 
Aquatec® Major

Auxilia o bom posicionamento dos 
joelhos.

Enchida em espuma ou areia.

Almofada especial para 
Aquatec® Major

Com abas laterais.

Apoio de pés para 
Aquatec® Major

Para optimizar o posicionamento 
no Major se usado com o 

encosto.

21 cm

32 cm

15 cm

Separador de coxas para 
Aquatec® Major e Aquatec® 

Beluga
Previne escorregar do assento. 

Proporciona posição confortável 
a utilizadores com espasmos. 
Disponível em dois tamanhos.
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Encosto especial reclinável  
para Beluga

Com abas laterais.

Apoio de cabeça para Beluga
Apoio de cabeça regulável em 

altura.

Abas standard para Beluga
Para banheiras especiais.  

Largura máxima de 100 cm.

Cintos de segurança para 
Beluga

Posicionamento mais seguro.

Guia plástica
Para aplicar nas pegas montadas na 

banheira.

Saco de transporte
Com castores. Para transporte e 

arrumação.

Adaptadores de altura
Altura do assento pode ser 

aumentada até 6 cm.

Aquatec® Disk e Trans
Rotativo ou deslizante e rotativo, 

facilita as transferências.

31,5 cm

24 cm

Aquatec® Step
Reduz a distância entre o chão e a 

beira da banheira.


