
Aquatec 900   10128-10 / 10129-10

Elevador de sanita regulável em 3 alturas e com possibilidade de inclinação 

• Elevador de sanita com tampa. Disponível com ou sem apoios de braços. 
• Substitui por completo o tampo de origem da sanita. Compatível com sanitas com furações entre os 15 e 20,5 cm. 
• Para além de encurtar a distância entre a sanita e o utilizador poderá ser ajustado em ângulo para 

acompanhar as limitações do utilizador se houver complicações na flexão dos joelhos e/ou rotação da pélvis.
• Com apoios de braços vai oferecer maior apoio. Sendo rebatíveis não serão entrave nas transferências laterais.

Aquatec 90   1470914 (8.01.001), 1470915

380 mm 410 mm

105 mm

115 mm

O Aquatec 90 aumenta a base da sanita em  
100 mm, sendo compatível com a maioria das 
sanitas comercializadas no mercado.
É fixo unicamente colocando-o sobre a sanita 
graças à sua larga superfície interna e aos 
adaptadores laterais. Os apliques anti deslizantes, 
ajudam também à estabilidade do utilizador. 
Permite uma excecional capacidade para suportar 
um peso máximo de 225kg.
Existem as versões com e sem tampa. A tampa é 
removível para facilitar a limpeza.
Referência dos produtos: 
AT 90 com tampa 1470914 
AT 90 sem tampa 1470915

210 mm

280 mm

510 mm

360 mm

60 / 100 / 150 mm

440 mm

O AT900 pode ser regulado e/
ou inclinado em conformidade 
com as necessidades do utilizador. 
Desta forma, poderá acompanhar 
a evolução da condição clínica do 
utilizador. 
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Invacare Elevadores, quadros e cadeiras sanitárias 

400 mm

90 mm

60 mm

350 mm

Características Técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

Invacare Adeo C407A

Quadro para sanita em alumínio anodizado não 
corrosivo.
• Regulável em altura
• Apoio de braços para um maior conforto
• Pode utilizar-se com elevadores de sanita

Invacare Izzo H340

Pode ser utilizada como cadeira sanitária, elevador 
ou quadro de sanita. Acabamento epoxy para uma 
alta resistência à corrosão .
• Apoio de braços rebatíveis
• Escosto amovível
• Regulável em altura

Invacare Styxo   9630E

Dispositivo 3 em 1, tanto pode ser utilizado como 
quadro de sanita, como elevador ou cadeira sanitária.
• Cor cinza
• Assento amplo para maior apoio
• Resistente: peso máx. utilizador 160 kg
• Regulável em altura de 390 a 540 mm
• 7 regulações possíveis
• Tampa amovível
• Fornecido com proteção anti salpicos (balde sem 

fundo) para  a utilização do Styxo como elevador 
de sanita

• Fornecido com balde para a utilização do Styxo 
como cadeira sanitária

• Balde 325 mm(ext.), 265 mm 
(int.), profundidade 220 mm

440 mm

640 - 
740 mm

590 mm

245 mm

40 mm

470 mm

530 mm

de 820 
à 920 mm

220 mm

de 450
à 550 mm

de 380 
à 480 mm

360 mm

430 mm

190 mm

490 mm

390-540 mm

460 mm

380 mm

350 mm

410-560 mm

620 mm

1470915 1470914 10128-10 10129-10 Finesse C407A H340 9630E

Peso (kg) 1,1 1,6 5 5 1,6 2 8,8 5,5

Peso máx. utilizador (kg) 225 225 120 120 130 100 100 160

Garantia (anos) 2 2 2 2 2 2 2 2

Invacare Finesse 1575061

Elevador de sanita confortável
• Altura 90 mm
• Espuma pu injetada
• Largo recorte íntimo com maior recorte 

dianteiro (218 x 272 mm) 


