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Caminador d’alumini , plegable i amb un suport pensat per a donar una major facilitat al aixecar-se.

 – Dimensions: 60 x 50 cm.
 – Regulable en alçada: 83 - 101 cm.
 – Pes màxim: 110 Kg.
 – Pes de l’article: 2,5 Kg.

Cod.: 0820000181

Caminador d’incorporacioCaminador d’incorporacio
,,
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Caminador plegable fabricat en acer.  Pensat per a ser utilitzat en interiors i sobre superfícies planes sense
desnivells.

 – Seient encoixinat de 40 x 20 cm.
 – Pes total: 5,6 Kg.
 – Pes total suportat: 100 Kg.
 – Alçada seient: 54 cm.
 – Alçada graduable: 73 - 93 cm.
 – Ample total: 58 cm.
 – Fons total: 58 cm.

Cod.: 0820010117

Caminador mini Rollator Plegable de 2 rodesCaminador mini Rollator Plegable de 2 rodes
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Cod.: 0820010207

Caminador Rollator amb frens de pressioCaminador Rollator amb frens de pressio
,,

Caminador d’alumini amb quatre rodes darrere i dues de giratòries davant. Disposa d’un sistema de
frenada fent pressió sobre les empunyadures.

 – Mesures del seient: 33 x 35 cm.
 – Ample frontal: 53 cm.
 – Ample posterior: 58 cm.
 – Ample lateral: 60 cm.
 – La cistella es pot col·locar davant o sota del seient.
 – Regulable en alçada: 79 - 90 cm.
 – Alçada del seient al terra: 53 cm.
 – Pes de l’article: 7,2 Kg.
 – Pes màxim suportat: 100 Kg.
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Caminador - Carro de la compraCaminador - Carro de la compra

Negre
Cod.: 0820010311

 – Fabricat en acer.
 – Pes de l’article: 7 Kg.
 – Pes màxim suportat: Seient: 80 Kg. Cistella: 5 Kg.
 – Mesures: 52 x 60 x 95 cm.
 – Regulable en alçada: 95 a 105 cm.
 – Frens amb bloqueig.
 – Rodes de davant giratòries i rodes de darrere fixes.

Estampat
Cod.: 0820010322
 
 – Fabricat en acer.
 – Pes de l’article: 7 Kg.
 – Pes màxim suportat: Seient: 80 Kg. Cistella: 5 Kg.
 – Mesures: 52 x 60 x 95 cm.
 – Regulable en alçada: 95 a 105 cm.
 – Frens amb bloqueig.
 – Rodes de davant giratòries i rodes de darrere fixes.
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Bastó amb un seient ideal per a persones amb dif icultats per a caminar.

 – Material : Alumini
 – Seient : Plàstic
 – Alçada total : 85 cm
 – Alçada del seient al terra: 50 cm
 – Pes: 0,890 Kg
 – Pes màxim suportat : 90 kg

PRODUCTE PER ENCÀRREC. TERMINI D’ENTREGA APROXIMAT DE 7-10 DIES.

Cod.: 0811050000

Basto d’alumini amb seientBasto d’alumini amb seient
,,
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Crossa d’alumini amb una empunyadura de tacte suau i reemplaçable. La crossa es pot regular en
alçada per la part inferior.

La forma de la seva colzera permet dipositar-la en diferents superfícies evitant caigudes. També, gràcies
al ganxo del darrere de la colzera es poden unir dues crosses, fent més còmoda la pujada i baixada
d’escales.

 – Empunyadura reemplaçable.
 – Alçada: 66 - 96 cm.
 – Pes màxim suportat: 130 Kg.
 – Diàmetre de la puntera: 19 mm.

Cod.: 0810010211

Crossa ergonomicaCrossa ergonomica
,,
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Crosses basiquesCrosses basiques
,,

Blava
Cod.: 0810000017

Crossa integral en alumini i regulable per la part inferior.

 – Material tub: Alumini.
 – Material empunyadura: Polipropilè.
 – Alçada: 67 - 98 cm.
 – Pes màxim suportat: 125 Kg.
 – Diàmetre de la puntera: 19 mm.

Negra
Cod.: 0810000011

Crossa integral en alumini i regulable per la part inferior.

 – Material tub: Alumini.
 – Material empunyadura: Polipropilè.
 – Alçada: 67 - 98 cm.
 – Pes màxim suportat: 125 Kg.
 – Diàmetre de la puntera: 19 mm.
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Crosses extensiblesCrosses extensibles

Colze articulat
Cod.: 0810010111

Muleta d’alumini extensible en dues parts i amb el colze articulat per
a una bona adaptació dels moviments del braç sense haver de
deixar anar la mà de la crossa.
 – Material tub: Alumini.
 – Material empunyadura: Polipropilè.
 – Longitud: 67 - 98 cm.
 – Pes màxim suportat: 125 Kg.
 – Diàmetre de la puntera: 19 mm.

Normal
Cod.: 0810010011

Muleta d’alumini extensible en dues parts.
 – Material tub: Alumini.
 – Material empunyadura: Polipropilè.
 – Longitud: 67 - 102 cm.
 – Pes màxim suportat: 125 Kg.
 – Diàmetre de la puntera: 19 mm. 
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Bastons sencers de fustaBastons sencers de fusta

Fusta tallada clàssica
Cod.: 0811010002

 – Material: Faig.
 – Longitud: 92 cm.
 – Diàmetre: 22 mm.
 – Pes: 0,300 Kg.
 – Pes màxim suportat: 100 Kg.
 – Diàmetre de la puntera: 18 mm.

Fusta de faig amb anella
Cod.: 0811010001

 – Material: Faig.
 – Longitud: 92 cm.
 – Diàmetre: 20 mm.
 – Pes: 0,300 Kg.
 – Pes màxim suportat: 100 Kg.
 – Diàmetre de la puntera: 18 mm.
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Fusta de bambú amb el puny de plàstic
Cod.: 0811010003

 – Material bastó: Bambú.
 – Material puny: Plàstic.
 – Longitud: 92 cm.
 – Pes: 0,300 Kg.
 – Pes màxim suportat: 100 Kg.
 – Diàmetre de la puntera: 12/14 mm.

Fusta amb el puny de metacrilat
Cod.: 0811010004

 – Material bastó: Faig.
 – Material puny: Metacrilat.
 – Longitud: 92 cm.
 – Diàmetre: 20 mm.
 – Pes: 0,300 Kg.
 – Pes màxim suportat: 100 Kg.
 – Diàmetre de la puntera: 20 mm.

Fusta Derby amb el puny de metacrilat
Cod.: 0811010005

 – Material bastó: Faig.
 – Material puny: Metacrilat.
 – Longitud: 92 cm.
 – Diàmetre: 20 mm.
 – Pes: 0,300 Kg.
 – Pes màxim suportat: 100 Kg.
 – Diàmetre de la puntera: 20 mm.
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Bastons plegables d’aluminiBastons plegables d’alumini

Estampat de flors amb el puny de fusta
Cod.: 0811020002

 – Material tub: Alumini.
 – Material puny: Fusta.
 – Longitud: 84-94 cm (30 cm plegat).
 – Plegable en 4 parts.
 – Pes: 0,320 Kg.
 – Pes màxim suportat: 100 Kg.
 – Diàmetre de la puntera: 19 mm.

Negre amb el puny de plàstic
Cod.: 0811020001

 – Material tub: Alumini.
 – Material puny: Plàstic.
 – Longitud: 82 - 92 cm (28 cm plegat).
 – Plegable en 4 parts.
 – Pes: 0,320 Kg.
 – Pes màxim suportat: 100 Kg.
 – Diàmetre de la puntera: 19 mm.
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Estampat de flors amb el puny negre
Cod.: 0811020004

 – Material tub: Alumini.
 – Material puny: Plàstic.
 – Longitud: 80 - 90 cm (28 cm plegat).
 – Plegable en 4 parts.
 – Pes: 0,320 Kg.
 – Pes màxim suportat: 100 Kg.
 – Diàmetre de la puntera: 16 mm.

Estampat de flors amb el puny de plàstic (mini)
Cod.: 0811020003

 – Material tub: Alumini.
 – Material puny: Fusta.
 – Longitud: 84 - 92 cm (22 cm plegat).
 – Plegable en 5 parts.
 – Pes: 0,380 Kg.
 – Pes màxim suportat: 100 Kg.
 – Diàmetre de la puntera: 14 mm.
 – Inclou funda i nansa de cordó.
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Bastons extensibles d’aluminiBastons extensibles d’alumini

Negre amb el puny de fusta
Cod.: 0811030001

 – Material tub: Alumini.
 – Material puny: Plàstic.
 – Longitud: 76 - 99 cm.
 – Pes: 0,250 Kg.
 – Pes màxim suportat: 100 Kg.
 – Diàmetre de la puntera: 14 mm.

Estampat de flors amb el puny de fusta
Cod.: 0811030002

 – Material tub: Alumini.
 – Material puny: Fusta.
 – Longitud: 76 - 99 cm.
 – Pes: 0,300 Kg.
 – Pes màxim suportat: 90 Kg.
 – Diàmetre de la puntera: 14 mm.
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Nansa de cordó en color negre que s'adapta a qualsevol bastó gràcies a la seva goma elàstica.

Cod.: 0811040001

Nansa de cordo negre per a bastonsNansa de cordo negre per a bastons
,,
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Punteres amb base amplaPunteres amb base ampla

19 mm
Cod.: 0811040002

Puntera de goma amb la base ampla per a tot tipus de bastons
de 19 mm. Es fabrica en color negre.
 
 – Ample de la boca: 19 mm.
 – Ample de la base: 12 cm.

16 mm
Cod.: 0811040004

Puntera de goma amb la base ampla per a tot tipus de bastons
de 16 mm. Es fabrica en color negre.
 
 – Ample de la boca: 16 mm.
 – Ample de la base: 12 cm.
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Punteres “Condal”Punteres “Condal”

Nº 1 de 18 mm
Cod.: 0105990111

Puntera de goma per a tot tipus de bastons de 18 mm. Es fabrica
en color negre.
 
 – Es ven en packs de 12 unitats.

Nº 0 de 14 mm
Cod.: 0105990011

Puntera de goma per a tot tipus de bastons de 14 mm. Es fabrica
en color negre.
 
 – Es ven en packs de 12 unitats.
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Nº 2 de 20 mm
Cod.: 0105990211

Puntera de goma per a tot tipus de bastons de 20 mm. Es fabrica
en color negre.
 
 – Es ven en packs de 12 unitats.

Nº 3 de 26 mm
Cod.: 0105990311

Puntera de goma per a tot tipus de bastons de 26 mm. Es fabrica
en color negre.
 
 – Es ven en packs de 6 unitats.

Nº 4 de 30 mm
Cod.: 0105990411

Puntera de goma per a tot tipus de bastons de 30 mm. Es fabrica
en color negre.
 
 – Es ven en packs de 6 unitats.
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Amb ventosa Nº 0 de 16 mm
Cod.: 0105970011

Puntera de goma amb ventosa per a tot tipus de bastons de 16 mm.
Es fabrica en color negre.
 
 – Es ven en packs de 6 unitats.

Amb ventosa Nº 1 de 18 mm
Cod.: 0105970111

Puntera de goma amb ventosa per a tot tipus de bastons de 18 mm.
Es fabrica en color negre.
 
 – Es ven en packs de 6 unitats.

Amb ventosa Nº 2 de 21 mm
Cod.: 0105970211

Puntera de goma amb ventosa per a tot tipus de bastons de 21 mm.
Es fabrica en color negre.
 
 – Es ven en packs de 6 unitats.
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Expositor de fusta circular per a 18 unitats de bastó o crossa.

 – Diàmetre: 33 cm.
 – Alçada: 50 cm.

Cod.: 0811040003

Expositor de fusta per a bastonsExpositor de fusta per a bastons
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Pedalier plegable amb monitor digital per a realitzar exercicis i rehabilitacions.

Mostra els pedaleigs realitzats, el temps i l’estimació aproximada de consum de calories.

 – Es pot util itzar per a exercicis amb els braços o les cames.
 – Resistència del pedaleig regulable mitjançant el cargol central.
 – Suports del pedalier amb acabat de goma per a evitar que es desplaci durant el seu ús.
 – Mesures: 46 x 39 x 30 cm.
 – Pes del producte: 2,5 Kg.

Cod.: 0822000017

Pedalier plegable digital blauPedalier plegable digital blau
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BREEZY Premium es una bona opció si el que es busca es una cadira

de rodes plegable robusta, amb una estructura d’acer resistent i de gran

qualitat.  Dissenyada al detall per a perdurar, la seva resistència, robustesa i

ergonomia garanteixen una gran funcionalitat, convertint-la en la millor aliada pera al dia a dia.

A mes de ser resistent, es tracta d’una cadira verdaderament confortable, que ofereix un gran nombre de

prestacions per a fer la teva vida més fàcil. També incorpora una sèrie de detalls que la fan única i especial,

detalls com poden ser la palanca dels frens amb el puny ergonòmic, els reposa-braços amb coixinets

confort o el tapís de niló entre d’altres coses.

La cadira de rodes d’acer Breezy Premium disposa a més d’una amplia varietat de models per a que es

seleccioni el que millor s’adapti a les seves necessitats. Es pot escoll ir entre el respatller standard

(fixe), el respatller partit que es plega per la meitat per a facilitar el transport o el respatller inclinable si es

busca es un major confort. També es pot seleccionar si es desitja una cadira de rodes amb la roda

de darrera petita per a ser transportat per una segona persona o gran per a autopropulsar-se. En definitiva,

escollir entre una gran varietat d’opcions per a fer-se la cadira a mida.

Cadira de rodes Breezy PremiumCadira de rodes Breezy Premium
Cod.: 0821010017

La cadira de rodes, s’ha
d ’ e n c a r r e g a r  a  m i d a .

Hi ha diferents variants a escollir
com el tipus de roda, el reposapeus,

e s  p o t  e s c o l l i r  e l  c o l o r  d e
l ’e s t r u c t u r a ,  a f e g i r - h i

c o m p l e m e n t s . . .
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DURABILITAT

La seva estructura d’acer de gran qualitat i fortalesa garanteix una

funcionalitat sense comparació en el dia a dia, convertint-la en una cadira

de total confiança.  L’estructura del tub gran de 25 mm de diàmetre

combinada amb la seva creueta tubular (sense cargols ni ancoratges)

proporciona a la cadira de rodes Breezy Premium una gran robustesa.

D’aquesta manera s’aprofita millor la força de propulsió i es guanya en

eficàcia i rigidesa.

COMODITAT SENSE LÍMITS

La cadira de rodes manual Breezy Premium es una cadira realment

confortable. Permet seleccionar fins a 3 alçades diferents del seient al

terra (50,5, 48 o 45,5 cm) i modificar la distància entre rodes per a allargar

o acurçar la longitud de la cadira. El disseny únic de la part frontal i la

posició de la roda de darrere possibil iten obtenir unes dimensions

increïblement compactes. I es que al treure el reposapeus s’aconsegueix

una longitud total de tan sols 76,5 cm, fet fonamentalment útil per a

accedir amb la cadira per exemple a un ascensor.

LA SEL·LECCIÓ MÉS COMPLETA

La cadira de rodes d’acer Breezy Premium t’ofereix la possibilitat d’escollir

entre 3 models diferents en funció del tipus de respatller que es desitgi

(Standard, Partit o Inclinable). També es pot escollir si es vol amb la roda

del darrere petita o gran i personalitzar la cadira seleccionant un dels 4

colors disponibles per a l’estructura: verd molsa, vermell robí, blau marí o

gris antracita. Sense oblidar també tota una amplia gamma d’accessoris

per a adaptar la cadira a les teves necessitats específiques: seient i

respatller anatòmics, tapisseria transpirable Vented, plataformes d’alumini,

reposapeus abatibles...
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Cod.: 0821120117

Cadira de rodes autopropulsable d’alumini Cadira de rodes autopropulsable d’alumini 

Cadira de rodes autopropulsable amb estructura d’alumini per a exterior o interior.

 – Cadira totalment plegable
 – Estructura d’alumini
 – Tapisseria de niló
 – Reposabraços fixes
 – Reposapeus plegables
 – Respatller abatible
 – Cadira amb empunyadures per al transport i amb frens
 – Rodes davanteres giratòries de 15”
 – Rodes del darrera de 50”
 – Alçada del seient: 46,5 cm
 – Mesures del seient: 45 x 36 cm
 – Ample total: 63 cm
 – Profunditat total: 96 cm
 – Alçada empunyadures: 89 cm
 – Pes màxim suportat: 100 Kg
 – Pes: 12,4 Kg
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Cod.: 0821120211

Cadira de rodes d’alumini per a trasllatsCadira de rodes d’alumini per a trasllats 

Aquesta cadira de transport plegable está dissenyada per a facil itar el trasllat d’un malalt. Es molt
l leugera i manejable. A més, es pot plegar d ’una manera molt compacta, permetent portar-la, per
exemple, al cotxe, sense ocupar pràcticament espai.

 – Estructura d’alumini i plegable
 – Ample total (desplegada): 51 cm
 – Alçada (desplegada): 91 cm
 – Profunditat sense el reposapeus (desplegada): 75 cm
 – Profunditat amb el reposapeus (desplegada): 87 cm
 – Alçada seient (desplegada): 43cm
 – Mesures seient (desplegada): 30,5cm ample i 33cm llarg
 – Mesures totals (plegada): 51 cm d’ample, 33cm d’alçada de 33cm i 68cm de llarg
 – Rodes de darrere: 20cm
 – Rodes de davant: 12cm
 – Pes màxim suportat: 100Kg
 – Pes total de la cadira: 6,9Kg
 – Inclou bossa de transport

PRODUCTE PER ENCÀRREC. TERMINI D’ENTREGA APROXIMAT DE 7-10 DIES.
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El tens iòmetre de braç “ Beurer BM-35” permet mesurar la press ió ar ter ia l  de manera fàc i l  i
automàtica. Amb un disseny molt atractiu i uns dígits de fàcil lectura, mostra dades com el pols o la
pressió sistòl ica i classif ica els valors determinats segons les directrius de la OMS. A més, també
pot identificar qualsevol anormalitat en el ritme cardíac i permet registrar els valors mesurats.

 – Classifica els valors del mesurament en funció de les taules de l’Organizació Mundial de la
     Salut.
 – Detecció d’arritmies.
 – Calcula els valors registrats i la mitja de 7 dies pel mati i per la nit.
 – Gran pantalla LCD de fàcil lectura.
 – Memòria per a 2 persones.
 – Dimensions: 9,5 x 17 x 13 cm.
 – Pes: 440 gr.
 – Es necessiten 4 piles AAA (incloses).
 – Funda inclosa.

Cod.: 0862000001

Tensiometre de brac “Beurer BM-35”Tensiometre de brac “Beurer BM-35”
,,



26

El reposabraços d ’alumini , proporciona un bon suport per les dues bandes per a incorporar-se i
asseure’s , a més es pot regular la seva alçada per a major comoditat. Al ser d ’alumini , es molt
l leuger i no s’oxida a pesar de l ’ambient humit que h i pugui haver en un lavabo. Es subministra
desmuntat.

 – Alçada regulable: 64 - 76 cm.
 – Ample total: 58 cm.

Cod.: 0830210001

Reposabracos d’alumini per a inodorReposabracos d’alumini per a inodor
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Cadira per al bany amb inodor i rodes per a la higiene de persones amb mobilitat reduïda.

 – Fabricada en alumini i amb el cubell de plàstic.
 – Es pot fer servir sobre l’inodor com si fos un elevador de bany i gràcies a la seva cubeta i a la 
     seva portabilitat es pot fer servir també en qualsevol part de la llar.
 – Disposa de 4 rodes amb frens.
 – Reposapeus abatibles.
 – Seient i espatller encoixinats.
 – Dimensions seient: 39 cm d’ample x 42 cm de llarg.
 – Alçada del seient: 54 cm.
 – Alçada total: 96 cm.
 – Amplada total: 57 cm.
 – Llarg total: 81 cm.
 – Pes producte: 8 Kg.
 – Pes màxim suportat: 100 Kg.

Cod.: 0830200001

Cadira per al bany amb inodor i rodesCadira per al bany amb inodor i rodes
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Elevador per a inodorElevador per a inodor

Elevador per a inodor sense tapa
Cod.: 0830101001 (10 cm)
Cod.: 0830101501 (15 cm)

 – S’adapta pràcticament a tots els dissenys d’inodors. 
 – Inclou fixadors per a una millor adaptació.
 – Dimensions: 35 x 35 cm.
 – Pes màxim suportat: 115 Kg.
 – Disponible en 10 o en 15 cm d’alçada.

Elevador per a inodor amb tapa
Cod.: 0830111001 (10 cm)
Cod.: 0830111501 (15 cm)

 – S’adapta pràcticament a tots els dissenys d’inodors.
 – Inclou fixadors per a una millor adaptació.
 – Dimensions: 35 x 35 cm.
 – Pes màxim suportat: 115 Kg.
 – Disponible en 10 o en 15 cm d’alçada.
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Aquest bidet per a alçadors d'inodor, permet una major comoditat per a la higiene personal.  S'adapta
perfectament als nostres alçadors d'inodor col·locant-se a l'interior dels mateixos.

 – Fabricat en plàstic.
 – Ample: 21 ,5 cm.
 – Llarg: 35,5 cm.
 – Alçada: 8 cm.
 – Dissenyat per a adaptar-se als elevadors per a inodor.

Cod.: 0830400101

Bidet portatil per a elevadors d’inodorBidet portatil per a elevadors d’inodor,,
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El bidet per a inodor es col·loca directament sobre l'inodor. Permet una major comoditat per a la higiene
personal.

 – Fabricat en polipropilè.
 – Mesures: 40,5 × 41 ,3 × 11 ,2 cm.
 – Pes: 395 g.
 – Capacitat: 3,5 litres.
 – Pes màxim suportat: 125 Kg.
 – Sabonera situada a la part frontal.

Cod.: 0830400001

Bidet portatil per a inodorBidet portatil per a inodor,,
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Banqueta d’alumini per a banys, regulable en alçada per a ajudar en la higiene personal. Es pot fer servir
sota l’aigua.

 – Material suports: Alumini.
 – Material seient: PE (Polietilè).
 – Regulable en alçada: 35 – 45 cm.
 – Mesures seient: 51 x 31 cm.
 – Disposa de forats per a un bon drenatge i evitar relliscades.
 – Pes de l’article: 2 Kg aproximadament.
 – Pes màxim suportat: 110 Kg.

Cod.: 0830300501

Banqueta per a banysBanqueta per a banys
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Aquest raspall amb el mànec extraïble, es ideal per a arr ibar a l locs complicats com poden ser
l’esquena o les cames i facilita a les persones, poder rentar-se sense realitzar grans esforços durant
la higiene diària.

El seu mànec extraïble, permet que també es pugui fer servir com un raspall corrent i a més, la
fricció de les pues produeix un efecte de massatge, activa la circulació i tonifica els teixits.

Aquest t ipus d’art icles auxil iars, estan especialment indicats per a que els usuaris que presenten
algun tipus de problema muscular, puguin banyar-se sense dependre de cap persona.

 – Material mànec: plàstic.
 – Pues naturals.
 – Llarg muntat: 39 cm.
 – Pes: 0.8 kg.

Raspall amb el manec extraibleRaspall amb el manec extraible

Cod.: 0861100001

,,
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El calçador de mitges i mitjons, es un utensili que facilita a les persones amb dificultats de moviment,
posar-se els mitjons o mitges còmodament i amb el mínim esforç.

 – Clips laterals per a subjectar els mitjons o mitges.
 – Pes: 157 g.
 – Longitud: 230 mm.
 – Material peça principal: ABS.
 – Material tires: PP (Polipropilè).
 – Material clips: Ferro + PVC (Policlorur de vinil) .

Calcador de mitges i mitjonsCalcador de mitges i mitjons

Cod.: 0860000001
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Còmode i agradable al tacte, aquest coixí d’espuma viscoelàstica, s’adapta a la forma de la zona lumbar
proporcionant una sensació de benestar i ajuda a mantenir la curvatura natural de la columna vertebral.

 – Ample: 37 cm.
 – Alçada: 34 cm.
 – Llarg: De 6,5 cm a 11 cm.
 – Material: Espuma viscoelàstica.
 – La funda es pot rentar.

Coixi lumbar viscoelasticCoixi lumbar viscoelastic,, ,,

Cod.: 0840200117
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Coixins antiescaresCoixins antiescares

Rodó
Cod.: 0840100101

 – Composició cara 1 : 100% Polièster.
 – Composició cara 2: 100% Cotó.
 – Composició farciment : 100% Fibra de pol ièster 100%
     sil iconada.

Coixins antiescares de diferents formes.

Serveixen per a prevenir i tractar úlceres de decúbit, hemorroides.. . ajudant a alleugerir el dolor de
les zones sacra, isquiàtica, glútia i perineal.

Recomanat per a aquelles persones que romanen en la mateixa posició durant llargs períodes de
temps.
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Cuadrat
Cod.: 0840100201

 – Composició cara 1 : 100% Polièster.
 – Composició cara 2: 100% Cotó.
 – Composició farciment : 100% Fibra de pol ièster 100%
     sil iconada.

Ferradura
Cod.: 0840100301

 – Composició cara 1 : 100% Polièster.
 – Composició cara 2: 100% Cotó.
 – Composició farciment : 100% Fibra de pol ièster 100%
     sil iconada.
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Coixins de gel antiescaresCoixins de gel antiescares

Coixí de gel tancat
Cod.: 0012454517

El coixí de gel antiescares tancat, está dissenyat de tal manera que
crea un efecte micromassatge i permet el repartiment equilibrat de
pressions. És antialérgic i disposa d’una funda de plàstic rentable.
Recomanat per prevenir o alleujar les úlceres de pressió i per
facilitar una correcta postura en asseure’s.

Coixí de gel obert
Cod.: 0011454517

El coixí de gel antiescares obert, está dissenyat de tal manera que
crea un efecte micromassatge i permet el repartiment equilibrat de
pressions. És antialérgic i disposa d’una funda de plàstic rentable.
Recomanat per prevenir o alleujar les úlceres de pressió i per
facilitar una correcta postura en asseure’s.
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Seient inflable amb forma circular de 40 cm de diàmetre per a la prevenció i el tractament d'úlceres,
hemorroides…

Recomanat per a aquelles persones que romanen en la mateixa posició durant llargs períodes de temps.

Ajuda a alleugerir el dolor de les regions sacra, isquiàtica, glútia i perineal.

 – Totalment plegable.
 – Fabricat en color blau marí.
 – Disponible en dues mides: 40 i 45 cm de diàmetre.
 – Composició: 70% Policlorur de vinil , 27% Cotó, 3% Polièster.

Cod.: 0000134017 (40 cm)
Cod.: 0000134517 (45 cm)

Seient antiescares “JM”Seient antiescares “JM”
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Coixinet inflable en forma de ferradura per a les cervicals.

Indicat per a prevenir mals de cap, espatlla i columna.

Ajuda a mantenir recta la columna vertebral omplint la concavitat del coll, per a relaxar la nuca i evitar
tensions musculars.

 – Totalment plegable.
 – Fabricat en color blau marí.
 – Composició: 70% Policlorur de vinil , 27% Cotó, 3% Polièster.

Coixinet cervical “JM”Coixinet cervical “JM”

Cod.: 0000030217
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Coixi cervical “papallona”Coixi cervical “papallona”,,

El coixí cervical “papallona” permet una perfecta subjecció de les cervicals gràcies al seu disseny
còncau. El seu ús està recomanat per a dolors àlgics d’esquena, columna o cervicals.

 – Teixit : Microfibra
 – Farcit: 100% Fibra de polièster buida sil·l iconada conjugada
 – Mesures: 55 x 37 cm.
 – Profunditat: 13 cm
 – Alçada de la part més estreta: 18 cm

PRODUCTE PER ENCÀRREC. TERMINI D’ENTREGA APROXIMAT DE 7-10 DIES.

Cod.: 0840400101
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Coixi cervical multifuncionalCoixi cervical multifuncional,,

Gràcies a la seva forma cilíndrica es pot util itzar a les cervicals, per a prevenir i alleujar el dolor de la
musculatura paravertebral, a sota dels genolls en casos de ciàtica o de processos dolorosos i inflamatoris
de genolls i a sota dels turmells, per a aconseguir l’elevació i drenatge dels membres inferiors.

 – Mesures: 50 x 17 x 17 cm
 – Pes: 1 Kg aproximadament.

PRODUCTE PER ENCÀRREC. TERMINI D’ENTREGA APROXIMAT DE 7-10 DIES.

Cod.: 0840400201
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El disc giratori , ajuda a les persones a entrar i sortir del cotxe, de la cadira o del ll it.

També està recomanat per a us professional.

Molt útil per a persones amb deficiències de mobilitat o problemes als malucs. Gira fàcilment 360º per a
reduir l'estrès als genolls i turmells durant les transferències.

 – Base de fusta.
 – Pes màxim suportat: 135 Kg.
 – Diàmetre: 35 cm.

Cod.: 0861000001

Disc giratori 360º per a transferenciesDisc giratori 360º per a transferencies,,
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