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Invacare® Slings

Consulte o nosso site para 
visualizar vários vídeos 

acerca de cestas.
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Invacare® Cestas de Transferência  

Melhor posicionamento e facilidade de colocação

A nova gama de cestas de transferência proporciona soluções seguras e cómodas para as 
transferências e movimentos dos pacientes. Estas cestas de transferência foram desenvolvidas 
com a colaboração de Terapeutas Ocupacionais com o objectivo de servir perfeitamente os 
utilizadores oferecendo-lhes um óptimo apoio e de serem de fácil colocação pensando nas pessoas 
que os assistem. As cestas estão disponíveis em vários tamanhos e tipo de tecidos. As várias 
regulações possíveis de cada uma, permitem adaptarem-se da melhor forma às necessidades de 
cada utilizador.



Tamanhos A B C D

S

M

1080

1420

840

1000

730

830

380

400

L

XL

1550

1680

1100

1150

920

920

510

550

Códigos/Tipo de tecido

Tamanhos

S

M

L

XL

Rede

1485952

1485953

Conforto

1485956

1485957*

1485958*

Espesso

1483777

1483778

1483779

1485949

Códigos/Tipo de tecido

Tamanhos

M

Rede ConfortoEspesso

1485961*

Tamanhos A B C D

M 1510 950 930 450

Tamanhos A B C D

L 1180 1090 580 560

XL 1240 1250 585 710

Códigos/Tipo de tecido

Rede

1478412

Espesso

1485882

1485883*

1485884*

1485885

Tamanhos

S

M

L

XL

S 1000 920 510 410

M 1090 1050 560 480
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 Cesta Invacare® Universal Conforto 
O utilizador ficará numa posição ligeiramente reclinada e cómoda já 
que esta cesta oferece uma excelente sustentação tanto do corpo 
como da cabeça.
A Cesta Universal Conforto está destinada para utilizadores que 
têm um controlo limitado da cabeça, tronco, ou ancas sobretudo para 
transferências desde ou para uma posição deitada. Pode ser utilizada 
para transferências na posição sentada.
Esta cesta também pode ser utilizada sem o apoio de cabeça, 
removendo simplesmente as varetas plásticas que suportam o apoio 
de cabeça.

 Cesta Invacare®  Standard 
com apoio de cabeça

O utilizador ficará numa posição ligeiramente reclinada e cómoda já 
que esta cesta sustenta o corpo e a cabeça.
A Cesta Standard com apoio de cabeça permite aos utilizadores 
manter os braços livres durante a transferência. Está destinada para 
utilizadores que têm um controlo limitado da cabeça, tronco, ou ancas  
sobretudo para transferências desde ou para uma posição deitada. Este 
modelo tem na zona das costas uma parte reforçada para assegurar 
uma maior distribuição do peso e comodidade do utilizador.

 Cesta Invacare® Standard
Esta cesta sustenta todo o corpo incluindo os ombros, deve ser utilizada 
para pacientes que tenham controlo da cabeça. A Cesta Standard 
pode ser utilizada em transferências para ou desde a posição sentada, 
sendo muito fácil a sua colocação. Este modelo tem na zona das costas 
uma parte reforçada para assegurar uma maior distribuição do peso e 
comodidade do utilizador.



Códigos/Tipo de tecido

Tamanhos A B C D

S

M

1130

1200

760

800

640

675

180

190

L 1270 860 720 210

Códigos/Tipo de tecido

Espesso 
Sem apoio de cabeça

1478440

1478441*

1478442*

Tamanhos

S

M

L

Tamanhos A B C D

M 950 800 230 470

L 1020 900 230 470

Códigos/Tipo de tecido

Tamanhos A B C D

L 1450 1290 670 1280

S 1150 1050 550 1020

M 1400 1170 610 1180

Espesso 
Com apoio de cabeça

1478445

1478446
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 Cesta Invacare®  Hamac Conforto 
de fácil colocação

Esta cesta sustenta todo o corpo e cabeça. Caracteriza-se pela sua 
fácil colocação graças ao facto de apoiar as pernas separadamente 
uma da outra. Permite ainda uma óptima posição das ancas e assim 
uma posição sentada elevada. Esta cesta é também adequada para 
pacientes amputados. É muito fácil de usar tanto para transferências na  
posição deitada ou sentada.

 Tamanhos Espesso Conforto

 S 1451102

 M 1451103 1451108*

 L 1451104 1451109*

 Cesta Invacare® Toilette
Dentro da nova gama de cestas Invacare®, esta oferece, graças ao 
cinto incorporado, uma excelente sustentação de todo o corpo e uma 
posição mais segura. A Cesta Toilette foi desenhada para aqueles 
utilizadores que têm uma mobilidade limitada. Permite ainda vestir 
e despir os utilizadores aquando da transferência. É utilizada para 
transferências desde e para uma posição sentada. É caracterizada por 
ser de fácil aplicação.

  Hamac Conforto  Hamac Conforto com rasgo

 Tamanhos Rede Conforto Rede Espesso

 S  1485554 1451097 1451092

 M 1485969 1485777* 1451098* 1451093

 L  1485778 1451099 1451094

 XL    1451095

 Cesta Invacare® Hamac Conforto e
 Cesta Invacare® Hamac Conforto com rasgo
Estas cestas sustentam todo o corpo e cabeça. A Cesta Invacare® 
Hamac Conforto e Conforto com rasgo são ideais para utilizadores 
que têm dores crónicas. São também muito úteis para amputados 
e para utilizadores que têm, devido as posições incomodas, dores 
especificas e preferem assim permanecer sentados. A Cesta Hamac 
Conforto é colocada no utilizador na posição deitada e durante a 
transferência o utilizador ficará na posição sentada. A Cesta Hamac 
Conforto com rasgo facilita a higiene intima do utilizador.



 

Tamanhos A CB

M 330 1170

L 360 1270

895

950

Tamanhos A CB

M 1020 260895

L 1180 330950

Cesta para transf. 
sentada 

Tamanhos

M

L

Rede

1484686

1484687

Cesta para transf. 
de pé
Rede

1484690

1484691
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Espesso
Menos flexível, de fácil de 

manuseamento e em simultâneo 
muito agradável para o utilizador.
Seca rapidamente após lavagem.

Rede
Para o banho ou indicada quando 
o utilizador permanece sentado na 

cesta por muito pouco tempo.

Conforto
Tecido ligeiramente elástico 

que se adapta à morfologia do 
utente. Ideal para utilizadores com 

problemas de pele.

Tipo de tecidos

200 kg 80°

Escolha do tamanho

Peso do paciente  (kg)
200

150

100

75

50

25

 S M L XL
25 - 50 kg

40 - 90 kg

80 - 130 kg

120 - 200 kg

*  Disponíveis em stock, salvo ruptura. 

Algumas cestas com tamanho ou tipo de tecido descritas no catalogo necessitam de 
encomenda especial. O prazo de entrega será mais demorado.

É importante que seja feita uma análise de risco no que diz respeito à pele dos utiliza-
dores para aqueles que têm que ficar durante muito tempo sentados na cesta.

Medidas facultadas em mm

Todas as cestas devem ser testadas e ajustadas para assegurar a comodidade e segurança 
do utilizador durante as transferências.

      Cestas Invacare® para Elevador Reliant 350 
Transferência posição levantada 
Transferência posição sentada

•  Fáceis de instalar
• Cestas sob axilares forradas para maior conforto
• Cinto de regulação para cintura com fecho
• Estrutura anti derrapante nas costas para maior apoio da cesta
• Cestas aconselhadas para utentes com boa postura do tronco
• Adaptadas para transferências na posição sentada / levantada


