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Invacare Omega Clássica H450   1471163, 1471164

Invacare Omega Eco

470 mm

405-585 mm
450 mm

580 mm

430 mm

• Cadeira sanitária ajustável em altura de 405 a 
585 mm

• Cor lavanda
• Aparadeira amovível por cima.
• Assento com orifício confortável e tampa de 

muito fácil colocação.
• Rebatível para cima.
• Peso máximo utilizador 140 kg
• Ideal para espaços estreitos
• Largura de assento: 450 mm
• Profundidade de assento: 430 mm
• Largura total: 580 mm
• Recorte: 200 x 255 mm

As cadeiras Invacare Omega representam uma solução sofisticada para pessoas com mobilidade 
reduzida. Oferecem uma posição ideal para o utilizador se vestir, despir ou realizar outro tipo de 
atividades na posição sentada. Todas incorporam um dispositivo sanitário tornando-se cómodas 
para a noite, sendo de uso prático para evitar as idas cansativas à casa de banho. O facto de 
serem anti-manchas e o design moderno fazem com que estas cadeiras sejam muito fáceis de 
higienizar e se adaptem agradavelmente a todos os tipos de ambientes.

Estão disponíveis diferentes modelos para responder da melhor forma e principalmente às 
necessidades do utilizador. 

Cor Azul

Código 1471164

480 mm

250 mm

890 mm

620 mm

635 mm

480 mm

500 mm
460 mm

510 mm

Ø 25 mm

220 mm

• Aparadeira de 5 lts, amovível por cima ou lateralmente
• Recorte: 255 x 215 mm
• Peso máximo utilizador: 130 kg Cor lavanda 

Código 1471163
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Invacare Omega Dobrável H407   1471027, 1471010

Cor Azul

Código 1471027

440 mm

250 mm

910 mm

560 mm

580 mm

450 mm

440 mm

420 mm

460 mm

Ø 22 mm

• Cadeira dobrável e de fácil 
arrumação. Ideal para espaços 
reduzidos.

• Balde (5lts) amovível lateralmente 
e por cima

• Recorte: 255 x 215 mm

• Peso máximo de utilizador 130 kg

Características técnicas

H450 Omega Eco H407

Peso (kg) 8,3 7,5 8,5

Peso Máximo utilizador (kg) 130 140 80

Garantia (anos) 2 2 2
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Invacare Cascata   1525770, H720T4C

Invacare Cascata H720T   1525770

Características técnicas

• Recorte do assento furado: 250 x 220 mm

• Assento destacável sem ferramentas

• 2 rodízios com travão traseiros

• Epoxy Cinza 

270 mm

270 mm

Min. 370 mm 
Max. 460 mm

450 mm

620 
mm

820 mm

560 mm

490 mm

11

12
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Invacare Cascata H720T4C

• Recorte do assento furado: 270 x 200 mm

• Assento e apoios de braços almofadados  

• 4 rodízios com travão 

• Epoxy antracite

310 mm

240 mm

Min. 440 mm 
Max. 530 mm

450 mm

620 
mm

930 mm

585 mm

520 mm

11

12

13

15

H720T4C H720T

Peso (kg) 18 17

Peso Máximo utilizador (kg) 130 135

Garantia (anos) 2 2

Qualidade e Robustez

As cadeiras Invacare Cascata são cadeiras com dispositivo sanitário e 4 rodízios destinadas às 
diferentes necessidades dos utilizadores e preparadas para ser utilizadas em vários ambientes 
como na casa de banho, WC ou no quarto. 

As cadeiras móveis Cascata são equipadas de apoios de braços e de apoios de pés destacáveis 
para oferecer melhor acessabilidade nas transferências. Elas são equipadas de uma unidade de 
assento com dispositivo sanitário e de um balde redondo amovível sem ferramentas.

Invacare Cascata H720T, H720T4C

• Apoios de braços destacáveis
• Apoios de pés destacáveis
• Balde de fácil extração por trás ou pela frente


