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Características dos apoios de cabeça Whitmyer

Cada componente dos Apoios de Cabeça Whitmyer está desenhado para 
dirigir-se a um propósito de suporte específico.

Almofada Occipital:
Proporciona suporte posterior ao
occipital

Almofadas sub-occipitais:
Fornecem estabilidade proximal à cabeça

Desenho lateral das Almofadas Sub-
occipitais:
Proporcionam suporte lateral à coluna cervical;
Atenção: nunca à mandíbula!

Cantos Arredondados:
Proporcionam protecção e segurança ao paciente

■  Grande variedade de formas e tamanhos: 
Os sistemas de apenas uma peça proporcionam o 
suporte básico necessário contra a gravidade. Suporte 
e conforto para uma óptima função.    
Os sistemas de duas peças proporcionam suporte 
látero-proximal cervical assim como, suporte occipital 
posterior. Múltiplos e fáceis ajustes  

 Os sistemas de três peças são indicados para   
 pacientes com necessidades de posicionamento de  
 cabeça complexos e mais agressivos.

■  As diferentes opções de braços de montagem 
proporcionam uma ampla gama de ajustes e 
possibilidades de posicionamento. Todos os braços de 
montagem estão desenhados para serem duradouros 
e resistentes.

■  As opções de montagem rebatíveis estão desenhadas 
para poder retirar o apoio de cabeça e seus 
acessórios quando for necessário, facilitando assim, 
as transferências do paciente.

■  Os componentes acessórios estão desenhados 
para proporcionar Suporte Anterior e/ou Lateral 
para as necessidades de posicionamento mais 
complexas.

■  As placas de montagem permitem uma fácil 
integração de todos os componentes acessórios 
com os sistemas de uma peça de almofada.

■  A opção Gel nos sistemas das almofadas combina 
propriedades anti-fricção, com uma fluidez de 
movimento não encontradas nas de espuma.

■  A opção de três fundas diferentes para o sistema 
de almofadas permite-nos eleger a solução mais 
adequada para as necessidades clínicas do nosso 
paciente.
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Fixe objectivos realistas
O suporte de coluna cervical e cabeça é uma parte integral do posicionamento global do paciente na 
cadeira de rodas, não um acessório.

Por isso, posicione o seu paciente seguindo a ordem recomendada para estes pacientes 
em sedestação e realize a avaliação do suporte de cabeça apenas quando o paciente estiver 
optimamente posicionado em pélvica, extremidades inferiores e tronco.

Fixe objectivos realistas de sedestação e posicionamento, utilize os produtos DEMO para ajudar a
determinar o produto mais indicado para as necessidades clínicas do seu paciente. Desta forma,
trabalhará de uma maneira profissional e alcançará os seus objectivos.

Avaliação Integral
Determine as necessidades de suporte do seu paciente realizando previamente uma avaliação 
completa, deitado e em sedestação. Feito isto, avalie o seguinte para determinar a quantidade de 

suporte que necessita para a cabeça:

Mãos para cima!
Simule a posição ideal para a cabeça do seu paciente com as suas mãos. Avalie a força necessária 
para obter o posicionamento óptimo da coluna cervical e cabeça.

Tenha em conta a direcção e a quantidade de força exercida pelas suas mãos, assim como o 
movimento activo ou resistência que opõe o paciente.

Tenha também em conta o tamanho e a forma da cabeça do paciente, assim como, a superfície de 

contacto necessária para uma boa distribuição da pressão.

Seleccione os componentes adequados para o Apoio de Cabeça
Seleccione o suporte de cabeça, assim como, as opções e acessórios que melhor imitam a força 
e a forma das suas mãos durante a avaliação da cabeça do paciente. Considere quais e quantas 
superfícies de suporte necessita:

- Uma, duas, três ou mais almofadas de suporte posterior?
- Opções de suporte laterofacial e/ou anterior?
- Correcção/ Acomodação de padrões laterais ou rotação da cabeça?
- Suporte Anterior: Dinâmico ou estático?

Zonas de contacto contra-indicadas
Por favor, evite a pressão directa dos componentes do apoio de cabeça sobre estes pontos de risco:

Zonas de suporte indicadas
Abrace o occipício tanto quanto seja possível. Procure zonas planas do suporte aos lados da cabeça, 

cara ou frente.

Posição de montagem
Algumas deformidades músculo-esqueléticas podem impedir que o nosso paciente mantenha a 
cabeça na linha média. Nestes casos, consideramos montar o suporte fora da linha média, seguindo 
assim, a trajectória da coluna cervical e cabeça do nosso paciente.

■ Flexão lateral e rotação

■ Padrões de tom

■ Tolerância ao tacto ou pressão

■ Força/ debilidade muscular

■ Quantidade de força necessária para acomodar/ corrigir     
     deformidades

■ Zona temporal do crânio

■ Olhos, ouvidos

■ Apófise mastóide (proeminência óssea detrás do ouvido)

■ Mandíbula



6

S.O.F.T. de 2 peças

Axys Linx Pro Cobra Xtra 

S.O.F.T. de 3 peças Heads Up Atencão Precoce

Plush Plush ajustável Contour Cradle

Almofadas apoio de cabeça

Braços de montagem Whitmyer

Para completar um apoio de cabeça Whitmyer é preciso selecionar uma almofada e um braço 
de montagem. Em seguida, apresentamos todos os modelos de almofada disponíveis, que poderá 
combinar com um dos 5 braços de montagem disponíveis.

Cobra Xtra 
abatível
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Plush 48 cm.  P1900L

Plush 36 cm. P1400L

Plush 25 cm. P1000L

Plush 20 cm.P800L

Plush 15 cm. P605L

6,3 cm

3,2 cm

2,5 cm

11,4 cm

14 cm

15,2 cm

19 cm

10,2 cm
12,7 cm

33,6 cm

23,5 cm

12,7 cm

19 cm

12,7 cm

10,2 cm

15,2 cm

4,4 cm

4,4 cm

9,5 cm 25,4 cm

17,8 cm 22,9 cm 19 cm

48,3 cm 4,4 cm

2,5 cm

4,4 cm

4,4 cm

Características e especificações técnicas
■  Espuma de elevada qualidade laminada em capas de diferentes densidades:
 - Capa de suporte: : 1,6 cm de grossura composta por espuma de células fechadas; fácil de retirar e acoplar; livre de látex.
 - Capa Confort: 1,9 cm de grossura, espuma de poliuretano de células abertas (brancas).
■  Funda de Lycra Preta com fecho standard. Resistente e duradoura.

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem. 
Seleccionar braço de montagem para completar o apoio de cabeça

Almofadas PLUSH (1 peça)

Almofada com contornos de espuma de alta qualidade, composta por capas com diferentes 
densidades. A sua forma única proporciona suporte posterior com um elevado grau de conforto e 
segurança para o paciente. Posicionamento de cabeça para uma óptima função.

Os tamanhos maiores oferecem profundidade 
e suporte extra para garantir que a cabeça 
fique bem centrada e segurança nos 
pacientes com movimentos involuntários e 
com alterações no seu comportamento.

Permite a junção de almofadas acessórias 
para suporte laterofacial e/ou anterior

36 cm Ref. P1400L 25 cm Ref. P1000L48 cm Ref. P1900L 20 cm Ref. P800L 15 cm Ref. P605L

PLUSH
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Características e especificações técnicas
■  Espuma de elevada qualidade laminada em capas de diferentes densidades:
 - Capa de suporte: : 1,6 cm de grossura composta por espuma de células fechadas; fácil de retirar e acoplar; livre de látex.
 - Capa Confort: 1,9 cm de grossura, espuma de poliuretano de células abertas (brancas).
■  Funda de Lycra Preta com fecho standard. Resistente e duradoura.

PLUSH ajustável

Pequena. Ref. P8044LGrande. Ref.  P8088L

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem. 
Seleccionar braço de montagem para completar o apoio de cabeça

 

Grande.  P8088L

Pequena. P8044L

4,4 cm

4,4 cm

5 a 15 cm

4,4 a 10 cm

12,7 cm

7,6 cm

20 a 46 cm

15 a 36 cm

Almofadas PLUSH ajustável (1 peça)

Almofada com contornos de espuma de alta qualidade, composta por capas com diferentes 
densidades. A sua forma única proporciona suporte posterior com um elevado grau de conforto e 
segurança para o paciente. Posicionamento de cabeça para uma óptima função.

Os tamanhos maiores oferecem profundidade e suporte extra para 
garantir que a cabeça fique bem centrada e segurança nos pacientes 
com movimentos involuntários e com alterações no seu comportamento.

O modelo PLUSH AJUSTÁVEL apresenta uma secção central posterior 
e 2 laterais que podem ser articulados para atender à necessidade de 
optimizar o apoio lateral do usuário, permitindo controlar flexões activas 
ou passivas. Ideal para pacientes com fraco controlo de cabeça que 
requerem suporte lateral unilateral ou bilateral. 

Ambos os modelos permitem a junção de almofadas acessórias para 
suporte laterofacial e/ou anterior
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O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem. 

4,4 cm

4,4 cm6,3 cm

5 cm

11,4 cm

9,5 cm

8,2 cm

15,2 cm

11,4 cm

17,8 cm

12,7 cm

12,7 cm

10 cm

4,4 cm3,8 cm

        Almofadas C- PLUSH Mesmas características que as almofadas PLUSH (pág 7)

 

Contour Cradle Grande. P400L

Contour Cradle Média. P300L

2,5 cm10,8 cm

8,2 cm

10,2 cm

17,1 cm

16,2 cm

33 cm

19 cm

1,6 cm

8,6 cm

15,2 cm

Contour Cradle Pequena. P200L 5,7 cm

10,2 cm

21,6 cm

14 cm

1,6 cm

8,2 cm

12,7 cm

12 cm

25,4 cm

15,9 cm

Almofadas Contoured Cradle Mesmas características que as almofadas SOFT (pág 10)

Contour C. Grande 
Ref. P400L

 Contour C. Média 
Ref. P300L 

Contour C. Pequena 
Ref. P200L

C-PLUSH Média
Ref. P3010L

C-PLUSH pequena
Ref. P2010L

C-PLUSH Grande
Ref. P4010L

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem. 

 

C-PLUSH Grande. P4010L

C-PLUSH Média. P3010L

C-PLUSH Pequena. P2010L

Almofadas CONTOURED CRADLE e C-PLUSH (1 peça)

Seleccionar braço de montagem para completar o apoio de cabeça

A chave do êxito deriva da sua única forma anatómica, que oferece suporte sub occipital, occipital e 
lateral
Desenhado para abraçar o occipuccio e proporcionar suporte lateral à coluna cervical, 
oferece um alto grau de conforto e posicionamento sendo os suportes muito fáceis de 
ajustar. Os seus ajustes rotacionais permitem o posicionamento do suporte garantindo 
ao paciente a máxima superfície de contacto. A ampla gama de tamanhos permite 
posicionar desde bebé até adulto.

O modelo C-Plush possui uma maior grossura 
proporcionando comodidade e uma estabilidade extra 
ao usuário. Ideal para a sua utilização em cadeiras de 
rodas basculantes e/ou reclináveis, para pacientes com 
baixo tom e para corrigir/ acomodar ligeiras assimetrias 
laterais. Adicionando suportes látero faciais, botões-
pulsadores e/ou suporte anterior para uma maior 
versatilidade.



10

Características e especificações técnicas

■ Espuma de elevada qualidade de células fechadas; Livre de látex

■ Funda de Lycra preta com fecho standard

    Combinação de neopreno com Lycra laminada na capa externa e nylon na capa interna. Muito resistente e duradoura.

SS10L
Occipital Plush 25 cms

com sub-occipital Adulto

SS8L
Occipital Adulto (10x15cms)
com sub-occipital adulto.

SS4L
Occipital Adulto (10x15cms)
com sub-occipital Pediátrico

SS3L
 Occipital Pediátrico

com sub-occipital pediátrico

 
Occipital Adulto

P600L

Occipital Pediátrico

P500L

2,2 cm

1,6 cm

15,2 cm

10,2 cm

12,7 cm

5,7 cm

15,2 cm

12,7 cm

2,5 cm

2,5 cm

3,2 cm
15,2 cm

23,5 cm

12,7 cm

4,4 cm
Plush 25 cm

P1000L

Especificações técnicas das almofadas occipitais

Almofadas S.O.F.T. de 2 peças  

Almofadas

O sistema SOFT de 2 peças proporciona além do suporte occipital posterior, suporte a nível 
suboccipital e cervical lateral, graças à sua única almofada sub-occipital com contornos.

Fácil de ajustar, sendo único para este 
sistema, o ajuste independente em 
profundidade da almofada occipital em 
relação à sub-occipital.

Adicionando suportes laterofaciais, 
botões-pulsadores e/ou suporte 
anterior para uma maior versatilidade. 
Ideal para pacientes que necessitam de 
uma acomodação/ correcção de flexões 
laterais moderadas.
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2,5 cm

2,5 cm

Sub -occipital Adulto

PSSO1L

Sub-occipital Pediátrico

PSSO3L

11,4 cm
8,9 cm

19 cm

7,6 cm

22,9 cm

3,8 cm

8,9 cm

8,9 cm

14 cm

5 cm

21,6 cm

2,5 cm

Especificações técnicas das almofadas sub-occipitais

O desenho universal da placa para almofadas SOFT de duas 
peças encaixa perfeitamente em qualquer braço de montagem 
Whitmyer.

A esfera de montagem da almofada sub-occipital permite um 
ângulo completo de basculação e rotação da placa.

A esfera de montagem da almofada occipital permite ajustes 
rotacionais e ajustes em altura.

A regulação anterior e posterior independente é possível 
através do desenho do suporte occipital.

Esfera de Montagem da 
almofada Occipital

Suporte Occipital

Base da Placa

Esfera de Montagem da 
almofada Sub-Occipital

Rotacional Rotação anterior Costas Montagem Invertida Altura

30° 30° 5,7 cm 12,7 cm 5 cm

Ref. M9275

Placa de Montagem para almofadas SOFT de 2 Peças

Regulações da placa

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem. 
Seleccionar braço de montagem para completar o apoio de cabeça
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Almofadas S.O.F.T. de 3 peças  

Especificações técnicas das almofadas occipitais

 Occipital Adulto
P600 L

Occipital Pediátrico
P500 L

2,2 cm

1,6 cm

15,2 cm

10,2 cm

12,7 cm

5,7 cm

15,2 cm

12,7 cm

2,5 cm

2,5 cm

3,2 cm 15,2 cm
23,5 cm

12,7 cm

4,4 cm

Plush 20 cm
P800L

2,5 cm
14 cm

19 cm

12,7 cm

4,4 cm

Plush 25 cm
P1000L

Mesmas características que as almofadas SOFT de 2 Peças (pág 10)

SOFT5L: Occipital Plush 20cms 
com sub-occipital tamanho 1

SOFT8L: Occipital Plush 25cms
com sub-occipital tamanho 1

SOFT2L: Occipital Adulto com 
sub-occipitais tamanho 2

SOFT1L: Occipital Adulto com 
sub-occipitais tamanho 1

SOFT Adulto

SOFT7L: Occipital Plush 20cms 
com sub-occipitais tamanho 3

SOFT6L: Occipital Pediatrico 
com sub-occipitais tamanho 4

SOFT4L: Occipital Adulto 
com sub-occipitais tamanho 3

SOFT3L: Occipital pediátrico 
com sub-occipitais tamanho 3

SOFT Pediatria

O sistema SOFT de 3 peças está indicado nos posicionamentos de cabeça mais desafiantes. Este 
sistema patenteado de 3 almofadas combina 2 almofadas sub-occipitais ajustáveis em largura e 
rotação com uma almofada occipital com ajuste antero-posterior independente.

A capacidade de ajuste adicionada e independente das almofadas sub-
occipitais individuais, permitirá uma acomodação/correcção de posturas 
assimétricas e deformidades.

Esta configuração única proporciona máximo 
suporte occipital e cervical a nível proximal 
e lateral, sendo ideal para posicionamentos 
mais agressivos.

Adicionando suportes latero-faciais, botões-
pulsadores e/ou suporte anterior para uma 
maior versatilidade.
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 Tamanho 1 Adulto
PSO1RL / PSO1LL

Tamanho 2 Adulto
PSO2RL / PSO2LL

Tamanho 3 Pediátrico
PSO3RL / PSO3LL

Tamanho 4 Pediátrico
PSO4RL / PSO4LL

10,8 cm

20,3 cm

9,5 - 20,3 cm
7,6 cm

7,6 cm

5 cm

2,5 cm

10,8 cm

17,8 cm

8,9 - 17,8 cm5 cm

6,3 cm

3,2 cm

2,5 cm

10,8 cm

10,2 cm

9,5 - 20,3 cm

7,6 cm

3,8 cm 2,5 cm

10,8 cm

10,2 cm

8,9 - 17,8 cm

6,3 cm

3,2 cm 2,5 cm

O desenho universal da placa para almofadas SOFT de 
3 Peças encaixa perfeitamente em qualquer braço de 
montagem Whitmyer.

O encaixe rotacional permite um ângulo completo de 
basculação e rotação da placa.

As esferas de montagem das almofadas sub-occipitais 
permitem ajustar as almofadas em largura e ângulo 
para conseguir uma óptima distribuição da pressão nos 
posicionamentos mais agressivos.

A esfera de montagem da almofada occipital permite regular 
a altura e profundidade da almofada para um posicionamento 
óptimo e anatómico da cabeça do nosso paciente.

Placa de Montagem para Almofadas SOFT de 3 Peças

Esfera de montagem para 
almofada occipital

Suporte occipital

Base da Placa

Esfera de montagem para 
almofada sub-occipital

Encaixe rotacional

Ref. M9375

Mesmas características que as Almofadas SOFT de 2 Peças (pág 10)

Especificações das almofadas sub-occipitais

Rotacional Rotação anterior Costas Montagem invertida Altura

30° 30° 5,7 cm 12,7 cm 5 cm

Regulações da placa

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem. 
Seleccionar braço de montagem para completar o apoio de cabeça
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Heads Up é um suporte de cabeça inovador, desenhado para maximizar a interação do usuário 
com o seu ambiente. Adiciona ao suporte de cabeça, estabilidade anterior e lateral de ombros e 
tronco para um ótimo posicionamento da cabeça.

 

Atenção Temprana

Pequeno

Médio

Grande

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem. 
Seleccionar braço de montagem para completar o apoio de cabeça

Apoios de cabeça HEADS UP

O apoio de cabeça Heads UP está disponível em 
4 tamanhos: Atenção Temprana, Pequena, Médio 
ou Grande. Além disso, permite selecionar 2 
diferentes alturas de almofada ( alta ou baixa) e 
também 2 tipos de funda (lycra ou dartex) e 2 tipos 
de espuma (standard ou confort).

Os braços de suporte estão disponíveis em 2 
comprimentos: curtos ou largos. São abatíveis para 
facilitar as transferências e ajustáveis na parte 
inferior para uma máxima adaptação ao usuário.

Permite selecionar 2 opções de suporte de cabeça: 
almofada Contour cradle ou suporte de 2 peças: 
suboccipital + occipital para um ótimo suporte e 
posicionamento nos casos mais complexos.

Suporte de queixo incluído 
em todos os modelos

Heads Up com almofada 
Contour Cradle

 Heads Up de 2 peças: 
Suboccipital + occipital

Braços de suporte para 
estabilização anterior e lateral

6,3 cm

8 cm

9,5 cm

11,2 cm

7 cm

9 cm

10,5 cm

13,5 cm

Baixa:6,3 cm
Alta: 9,1 cm

Baixa:8,4 cm
Alta: 12,7 cm

Baixa:9,4 cm
Alta: 15 cm

Baixa:7,1 cm
Alta: 10,9 cm

Largos:18,5 cm
Curtos: 14,2 cm

Largos:18,5 cm
Curtos: 14,2 cm

Largos:23 cm
Curtos: 18 cm

Largos:23 cm
Curtos: 18 cm
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O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem. 
Seleccionar braço de montagem para completar o apoio de cabeça

Cinta frontal AP Suporte unilateral AP Suporte bilateral AP

Ref. INFT500 INFT700 INFT750

Suportes latero-faciais e suportes anteriores Atenção Precoce

* Inclui a placa de montagem para as almofadas de 3 peças. (ref. M9375)

Almofada occipital INFT100L

1,3 cm 8,9 cm”

3,8 cm

1,3 cm8,9 cm

Almofadas sub-occipitais INFT-RL / INFT-LL

10,8 cm

10,2 cm

12,7 - 16,5 cm2,5 cm 1,3 cm

4,4 cm

1,9 cm

SOFT de 3 peças, Atenção Precoce

Ref.  SOFT-AT *

Braços de montagem para apoios de cabeça Atenção Precoce
Os apoios de cabeça da Atenção Precoce combinam preferencialmente com os braços de montagem Pro 
Pediátrico e em especial com Cobra Xtra Rebatível Atenção Precoce (ver especificações na pág. 19 e 21)

Almofadas Contoured Cradle , atenção precoce

3,8 cm

8,9 cm

16,5 cm

10,2 cm

1,2 cm

5 cm

9,2 cm

Ref. INFT200 

Contour Cradle, Atenção Precoce

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem. 
Seleccionar braço de montagem para completar o apoio de cabeça

Apoios de cabeça 
Atenção Precoce
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Cobra Xtra Abatível

Placa de suporte rebatível
A placa de suporte rebatível para braços de montagem AXYS, LINX e PRO permite-nos abater (fazer baixar) o apoio de 
cabeça para facilitar as transferências do paciente e retirar facilmente nos momentos que necessite.

Ref. M5000

4,8 cm

5 cm

5 cm
2,5 cm

Os braços de montagem COBRA XTRA e COBRA XTRA abatível incorporam a placa rebatível de série.

Adulto Ref.  CBRA5010
Pediátrico: Ref.CBRA5030
Atenção Precoce: Ref. CBRA5080

Todos os braços de montagem incluem a placa de suporte

Braços de montagem Whitmyer

Seleccionar almofada para completar o apoio de cabeça
O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem. 

AXYS PROLINX

Ref. AXYS Ref. LINX Pro Adulto:  Ref.  PRO-A 
Pro Pediátrico: Ref.  PRO-P 

Cobra Xtra

Adulto Ref.  CBRA7010
Pediátrico: Ref.CBRA7030
Atenção Precoce: Ref. CBRA7080
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Braço de montagem AXYS

O braço de montagem AXYS é o mais básico da gama 
Whitmyer. O seu acabamento cromado em preto apresenta-
se como uma opção de montagem compacta e atractiva. 
Fácil de ajustar e modificar, é compatível com todas as 
opções e acessórios Whitmyer.

Considerações Especiais:

Rode a barra horizontal 180º para obter um maior ângulo de 
ajuste para a almofada.

Gire a barra vertical para um maior ajuste em frente. Ideal 
para no caso de rectificação da coluna.

Braço de montagem AXYS 

■   Referência: AXYS

■  Material: Aço

■ Inclui placa de Suporte (ref. J3EUHDMKSD)

■  Placa de suporte abatível opcional (ref. M5000)

30,5 cm

15,2 cm
Características

Especificações técnicas

Ajuste em altura Regulação em prof. Ângulo de rotação Furos de montagem Posição de montagem

Standard 30, 5 cm 15,2 cm 30°
4,8 - 5 cm de 

distância entre  furos

7,6 cm mínimo do 

bordo superior do 

encosto

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem. 
Seleccionar almofada para completar o apoio de cabeça
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Braço de montagem LINX

O braço de montagem LINX é o conceito mais recente no campo 
de braços de montagem para apoio de cabeças.

Combinado apenas 2 pontos de regulação permitindo um 
movimento anterior e posterior fluído proporcionando assim, um 
ângulo infinito de posições da superfície do suporte.

O preto acetinado do tubo em contraste com as abraçadeiras 
de alumínio e a esfera de montagem granulada, garantem uma 
estabilidade nos ajustes com um look sofisticado.

Braço de montagem elegante, com múltiplas regulações e fácil 
de ajustar e instalar.

Braço de montagem LINX

■  Referência: LINX

■  Material: Aluminio e aço inoxidável

■ Inclui placa de suporte (ref. M2300)

■  Placa de suporte abatível opcional (ref. M5000)

42 cm

8,2 cm

Ajuste em altura Regulação em prof. Ângulo de rotação Furos de montagem Posição de montagem

Standard 17,8 cm
21,6 cm para a frente

1,9 cm para trás
30°

4,8 -5 cm de distância 

entre os furos

15 cms mínimo do bordo 

superior do encosto

Especificações técnicas

Características

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem. 
Seleccionar almofada para completar o apoio de cabeça
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Braço de montagem PRO

O braço de montagem PRO está especialmente indicado 
para aplicações complexas.

Este braço de montagem é ideal para posicionamentos 
agressivos e/ou espasmos muito intensos. É a solução 
ideal para utilização em Centros de Reabilitação 
Neurológicos.

Fácil de ajustar e muito estável.

Considerações Especiais:                                      
Disponível o braço PRO OFF-Set para regulações desde 
a parte detrás do apoio de cabeça e no caso dos usuários 
com costas delgadas ou com rectificações na coluna.

■  Braço de montagem PRO Adulto.  Ref: PRO-A

■  Braço de montagem PRO Pediátrico. Ref: PRO-P

■  Material: Aluminio, acabamentos em preto anodizado.

■  Inclui placa de suporte (ref. M2200-WB)

■  Placa de suporte rebatível opcional (ref. M5000)

20,3 cm Pediatria
20,3 cm Adulto

21 cm Pediatria
26 cm Adulto

Características

Ajuste em altura Regulação em prof.* Ângulo de rotação Furos de montagem Posição de montagem

Adulto 15 cm
Desde 3,8 cm até 

20,3cm para a frente
45°

4,8 - 5 cm de distância 

entre os furos

7,6 cm mínimo do bordo 

superior do encosto

Pediatria 15 cm
Desde 3,8 cm até 20,3 

cm para a frente
45°

4,8 - 5 cm de distância 

entre os furos

7,6 cm mínimo do bordo 

superior do encosto

Especificações técnicas

* Para regulação costas, ver pág 27 (braço de montagem PRO com Off-set)

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem. 
Seleccionar almofada para completar o apoio de cabeça
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O braço de montagem Cobra XTRA tem um desenho elegante, é forte e 
facilmente ajustável.

Com força superior e com um amplo ângulo de posicionamento, o braço 
de montagem Cobra XTRA está disponível em tamanho pequeno (Atenção 
Precoce), Médio (Pediatria), e Grande (Adulto).

Os componentes são modulares e fáceis de trocar para facilitar um óptimo 
posicionamento na almofada do encosto do usuário, adaptando-se a alterações 
posteriores do paciente desde a prescrição inicial.

■  Braço de montagem Cobra Xtra Adulto  (ref. CBRA7010)

■  Braço de montagem Cobra Xtra Pediatria (ref. CBRA7030)

■  Braço de montagem Cobra Xtra  Atenção Precoce (ref. CBRA7080

■ Inclui placa de suporte: (ref. J3EUHDMKFB)

■  Material: Aluminio, finalizado em preto anodizado 

■  Inclui mecanismo rebatível de série.

Características

Braço de montagem COBRA XTRA

12,7 cm Adulto
11,4 cm Pediatria
10,2 cm Atenção Precoce

38,1 cm Adulto
27,9 cm Pediatria
25,4 cm Atenção P

Ajuste em altura Regulação em prof. Ângulo de rotação Furos de montagem Posição de montagem

Adulto 14 cm
16,5 cm para a frente

5 cm para trás
30°

4,8 - 5 cm de distância 

entre os furos

12,7 cm mínimo do bordo 

superior do encosto

Pediatria 6,3 cm
12,7 cm para a frente

3,8 cm para trás
30°

4,8 - 5 cm de distância 

entre os furos

12,7 cm mínimo do bordo 

superior do encosto

Atenção 

Precoce
6,3 cm

10,2 cm para a frente

1,3 cm para trás
30°

4,8 - 5 cm de distância 

entre os furos

12,7 cm mínimo do bordo 

superior do encosto

Especificações técnicas

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem. 
Seleccionar almofada para completar o apoio de cabeça
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Braço de montagem COBRA XTRA

O braço de montagem rebatível COBRA XTRA é forte, fácil de ajustar e com um 
look elegante.

Pressionando um pequeno botão lateral, o Cobra XTRA é facilmente rebatível, 
permitindo retirar o apoio de cabeça totalmente, desde a parte traseira na 
cadeira do usuário.

Com força superior e com um amplo ângulo de posicionamento, o braço de 
montagem Cobra XTRA rebatível está disponível em tamanho pequeno (Atenção 
Precoce), Médio (Pediatria), e Grande (Adulto).

Os componentes são modulares e fáceis de trocar para facilitar um óptimo 
posicionamento na almofada do encosto do usuário, adaptando-se a alterações 
posteriores do paciente desde a prescrição inicial.

■  Braço de montagem Cobra Xtra Rebatível Adulto  (ref. CBRA5010)

■  Braço de montagem Cobra Xtra Rebatível Pediatria (ref. CBRA5030)

■  Braço de montagem Cobra Xtra Rebatível Atenção Precoce (ref. CBRA5080

■ Inclui placa de suporte: (ref. J3EUHDMKFB)

■  Material: Aluminio, finalizado em preto anodizado 

■  Inclui mecanismo rebatível de série.

Características

Braço de montagem COBRA XTRA rebatível

38,1 cm Adulto
27,9 cm Pediatria
25,4 cm Atenção P

12,7 cm Adulto
11,4 cm Pediatria
10,2 cm Atenção Precoce

Ajuste em altura Regulação em prof. Ângulo de rotação Furos de montagem Posição de montagem

Adulto 14 cm
16,5 cm para a frente

5 cm para trás
30°

4,8 - 5 cm de distância 

entre os furos

12,7 cm mínimo do bordo 

superior do encosto

Pediatria 6,3 cm
12,7 cm para a frente

3,8 cm para trás
30°

4,8 - 5 cm de distância 

entre os furos

12,7 cm mínimo do bordo 

superior do encosto

Atenção 

Precoce
6,3 cm

10,2 cm para a frente

1,3 cm para trás
30°

4,8 - 5 cm de distância 

entre os furos

12,7 cm mínimo do bordo 

superior do encosto

Especificações técnicas

O conjunto de apoio de cabeça forma-se seleccionando tipo de Almofada e Braço de Montagem. 
Seleccionar almofada para completar o apoio de cabeça
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Suportes Latero-Faciais

Os Suportes Latero-Faciais são aplicados para corregir, acomodar 
ou bloquear desvios em flexões laterais e/ou padrões rotativos, 
proporcionar a superfície de contacto para um óptimo posicionamento 
ou posicionar um botão-pulsador (mola) acima da coluna cervical.

O seu sistema de montagem rebatível permite retirar o suporte lateral para facilitar 
as transferências do usuário ou retirá-lo quando fôr necessário.

A vareta curva, graças à sua esfera rotacional permite posicionar bem as almofadas 
lateralmente ou na parte traseira (anterior) ao usuário.

A ampla gama de 7 almofadas latero-faciais, com diferentes formas asseguram o 
posicionamento do suporte até onde fôr necessário clinicamente para o usuário.

Unilateral Bilateral

NOTA: Todos os suportes latero-faciais são

rebatíveis.

Redonda Standard Larga Ovalada C-grande C-média C-pequena

Ref. PL10L PL15L PL20L P600L PL30L PL35L PL40L

Tipos de almofadas

* Para encomendar um suporte latero-facial deve seleccionar a base do suporte (Ref. LM),o tipo de almofada e no caso dos 

apoios de cabeça de 1 peça (PLUSH, Contoured Cradle e C-Plush) também uma placa de montagem.

Ref. LM-PL

Placa latero-facial PLUSH e C-PLUSH

Ref. LM-CCS

Placa latero-facial Contoured Cradle

* Os apoios de cabeça SOFT (de 2 e 3 peças) não requerem nenhuma destas placas.

Placas de montagem para suportes latero-faciais (apenas necessário nos apoios de cabeça de 1 peça)



23

Todos os apoios de cabeça Whitmyer permitem ajustar diferentes suportes 
anteriores para garantir o óptimo posicionamento da cabeça do usuário.
Antes de aplicar qualquer suporte anterior ou lateral devemos, sempre, assegurarde que 
o usuário está posicionado de uma forma estável, o mais simétrico possível, de acordo com o seu 
estado clínico.

Cinta frontal dinâmica Cinta frontal semi-dinâmica Suporte frontal dinâmico Cinta frontal estática

Adulto DFS1 DFSQ1 CAP1 (preto) HU1

Pediatria DFS3 DFSQ3 CAP3-R (vermelho) HU1

CAP3-B (azul)

Tipos de suportes anteriores

Placa para suporte anterior
Ref. D1010
* Os apoios de cabeça SOFT (de 2 e 3 peças) não requerem esta placa.

■  A cinta frontal dinâmica facilita a posição erguida da cabeça, ao mesmo tempo que permite o movimento rotacional 
da cabeça do usuário. Ideal para pacientes hipotónicos com fraco controlo de cabeça, pacientes com tendência a 
flexionar a cabeça para a frente, ou usuários que requerem uma posição erguida da cabeça por razões médicas, por 
exemplo: respiração/ deglutição comprometidas.

  Esta cinta é utilizada com êxito para aplicações dirigidas a uma função precisa, como a interacção escolar ou durante 
a refeição (alimentação).

■  O suporte frontal dinâmico constitui outra opção estética e adequada para os usuários em que a cinta não obtém os 
resultados clínicos pretendidos.

■  A cinta frontal estática está desenhada para actuar como um perímetro que limita a extensão do movimento traseiro 
(anterior) e/ou lateral. Ajustando correctamente a cinta entre 0,60 – 1,20cms da frente do paciente, permitirá que o 
paciente mova a cabeça unicamente neste arco.

  A cinta é ajustável em profundidade e em ângulo, permitindo a posição óptima do usuário. Esta cinta está indicada 
para os pacientes com um certo controlo de cabeça, assegurando o seu posicionamento durante a sedestação 
prolongada e especialmente para dar um suporte extra à cabeça em terrenos irregulares ou noutros obstáculos..

■  A cinta frontal semi-dinâmica, permite a mesma capadidade de movimento que a cinta frontal dinâmica (DSF1), mas 
com certas capacidades estáticas devido ao seu novo sistema de montagem (foi substituído o sistema de roldanas por 
um sistema de guias).

  Desenhada para os usuários que necessitam de suporte anterior (traseiro) constante com liberdade de movimento, 
mas com maior segurança e controlo. Proporciona as melhores características de ambas as cintas (dinâmica e 
estática) num único desenho.

*  Para pedir um conjunto de suporte anterior (traseiro) deve seleccionar o tipo de suporte pretendido e a placa de  
    suporte anterior.

Suportes anteriores 
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Almofadas de gel da Whitmyer proporcionam suporte assegurando máxima 
protecção e conforto através do movimento fluído do gel, o que não se encontra nas 
de espuma clássica.

As almofadas de gel minimizam a fricção e proporcionam uma óptima distribuição 
da pressão estano indicadas para usuários hipertónicos e/ou hipercinéticos.

O gel é composto por líquidos com enlaces cruzados cientificamente, que formam 
um polímero semi-sólido de elevada qualidade, o qual possui uma composição 
similar ao tecido adiposo..

Cada pad de gel é composto de capas de polímero sobre uma capa de suporte de 
espuma de uretano, todo ele selado com uma cobertura de uretano. Livre de látex, 
não tóxico e antibacteriano.

Disponível para a almofada occipital adulto, pediátrica, a almofada laterofacial 
standard e para as almofadas sub-occipitais tamanho 1 e 3.

Almofadas de gel

SOFT 1L SOFT 4L SOFT 3L Almofada laterofacial standard

Ref. PG1 PG4 PG3 PG500

Capa de Velcro

Capa de espuma

Capa de polímero em gel

LYCRA 
· Elástica em 4 direcções
· Exterior em lycra forrada de neoprene
· Interior é nylon laminado
· Resistente e duradoura

VINIL, Dartex® Reversed
· Elástica em 2 direcções
· Impermeável e anti-alérgica
· Lisa e muito suave ao tacto
· Ideal para usuários com muita agitação
· Parte lateral e posterior em lycra.

BORREGO
· Lã natural de cordeiro
· Respirável
· Minimiza a fricção
· Apenas fornecida como substituto

Opções de fundas
Whitmyer oferece 3 opções de fundas:

■ Lycra standard. Todos os apoios de cabeça, incluindo os suportes latero-faciais têm de série a funda de lycra.

■ Vinil (Dartex Reversed). Disponível como opção sem encargo adicional. Neste caso para uma correcta referência deve     
    se substituir o “L” de lycra da parte final da referência por “V” de vinil.

■ Borrego. Apenas fornecidas como substituto.

Acessórios e soluções personalizadas
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Suporte para Mini Joystick
Facilita o posicionamento preciso do joystick através de duas 
articulações completamente rotacionais, mantendo a possibilidade de 
fazer baixar o joystick.

A vareta curva permite os ajustes tanto rotacionais como longitudinais.
Muito ajustável e rebatível!

O sistema permite ser instalado sobre um apoio de cabeças Whitmyer ou 
sobre o encosto do sistema de sedestação.

O suporte rebatível LM115 deve ser encomendado à parte.

O Mini Joystick não está incluído.

Referências:
■ LM1094-Suporte Mini Joystick
■ LM1092- Suporte Mini Joystick com placa PLUSH
■ LM1093-Suporte Mini Joystick com placa Contour Cradle
■ LM-CB- Suporte para montagem Mini Joystick em encosto

Permite o posicionamento preciso de um pad ou de um botão-mola 
na parte frontal do usuário. Pode ser instalado à direita ou à esquerda 
do usuário ou também desde a parte média, proporcionando o 
posicionamento do pad ou do botão-mola (de pressão), e mantendo 
espaço suficiente entre a cabeça do usuário e o hardware.

O encaixe de montagem rebatível possui um mecanismo que 
automaticamente bloqueia quando se volta para a posição pré-ajustada.
Suporte rebatível (LM115) e o pad devem ser encomendados à parte.

Referências:
■ LM2094-Vara curva para suporte anterior em sistema SOFT
■ LM2092- Vara curva para suporte anterior com placa PLUSH
■ LM2093- Vara curva para suporte anterior com placa Contour Cradle

Vareta curva para suporte anterior

Placa de suporte Flex Permite a flexo-extensão da cabeça do usuário quando este se apoia 
contra a almofada. Esta acção dinâmica permite ao usuário manter o 
contacto com a almofada de suporte durante o seu padrão extensor.

A placa de suporte Flex utiliza buchas elastómeros para aplicar a correcta 
resistência permitindo à almofada de suporte regressar, suavemente, à 
posição neutra.

Entre o braço de montagem e a almofada de suporte, a placa de suporte 
Flex pode ser usada com a maioria dos acessórios dos apoios de cabeça 
Whitmyer.

Referência:  M9450

17,8 cm

7,6 cm

Suporte occipital em T
Corrige e/ou bloqueia os padrões rotacionais ou em flexão lateral, 
mantendo a cabeça na posição centrada. Ideal, também, nos casos em que 
se deve evitar o contacto occipital a nível central.

Proporciona excelente suporte lateral occipital. 

Utilizado em sistemas SOFT de 2 e 3 peças.
Referências:
■ PLT15L –Suporte occipital em T com almofadas curtas
■ PLT20L –Suporte occipital em T com almofadas largas

Outros acessórios
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Placa lateral
Esta placa com guias permite o posicionamento do apoio de 
cabeça lateralmente à linha média para adaptar-se à cabeça 
dos usuários que apresentam consideráveis desvios laterais 
de tronco.

A placa fixa-se nos furos préfixados do encosto e permite 
um movimento lateral de 10 cms para a direita e para a 
esquerda.

Ideal para adaptar posições particulares dos apoios de 
cabeça, compensar posições erradas ou reposicionar o apoio 
de cabeça de uma forma mais alinhada com a direcção das 
forças aplicadas.

Referência: M7010

6,3 cm 2,5 cm

5 cm 5 cm 10 cm

20,3 cm

Kit DEMO O Kit DEMO constitui uma valiosa ferramenta de trabalho que permite ao 
profissional eleger a solução mais adequada de suporte de cabeça para cada 
usuário. Permite uma adequada selecção e aplicação da gama de apoios de 
cabeça Whitmyer.

O kit está contido numa caixa robusta com rodas e asa telescópica para um 
fácil e cómodo transporte de uma ampla selecção de produtos e acessórios.

O kit inclui um sistema de montagem para encaixar o apoio de cabeça à 
cadeira do usuàrio durante a sua avaliação, sem necessidade de modificar a 
cadeira do paciente.

O seu preço é extremamente vantajoso e apenas se vende ao profissional 
para o seu uso nas avaliações.

El kit incluye: 

Braço de montagem AXYS, almofadas Plush 20,25 e 36 cms, Contour Cradle 
Médio, Almofada Plush ajustável grande, SOFT de 3 peças pediátrico, SOFT 
de 3 peças adulto, suporte laterofacial bilateral com almofada redonda, 
standard e larga, cinta frontal dinâmica, placa anterior e placa lateral, 
suporte occipital em T, sistema de montagem para cadeiras sem encosto 
rigído, kit de ferramentas e lubrificante para hardware.

Referência: KIT-100SP

Placa universal rebatível

As placas de todos os braços de montagem Whitmyer são 
compatíveis com a placa universal rebatível.

A placa rebatível aplica-se directamente sobre o encosto 
e a placa de suporte aplica-se sobre a placa rebatível, 
resultando num conjunto que permite rebater o apoio de 
cabeça facilitando assim as transferências do usuário.

Referência: M5000
4,8 cm

5 cm

5 cm
2,5 cm

Outros acessórios
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Especialmente desenhado para instalar apoio de 
cabeça em encostos que não são rígidos, proporciona 
uma superfície plana que reforça a placa de suporte 
distribuindo as forças junto de uma superfície de 
contacto mais ampla.

Referência: M1010

Placa de suporte para encostos de plástico

11,7 cm

2,5 cm

5 cm

5 cm

8,2 cm

Sistema de montagem para cadeiras sem encosto rígido

Este sistema de montagem permite instalar fácil e 
rápidamente o apoio de cabeça a qualquer cadeira 
sem encosto rígido, sem necessidade de prefurar 
ou inserir mais componentes.

Utilizando os tubos do encosto da cadeira como 
pontos de fixação, os encaixes do sistema 
adaptam-se a tubos angulares ou punhos, 
permitindo encaixar o sistema nas cadeiras desde 
30 cms até 60 cms de largura.

Referência: M7000

30,4 - 61 cm

Regulação para a 
frente

Braço de montagem PRO com Off-set 
Permite 6,3 cms de regulação desde as costas desde o 
ponto de encaixe da barra horizontal.

Rodando a barra horizontal (ver desenho) obtém-se, 
também, a possibilidade de uma regulação de 6,3 cms 
para a frente.

Ideal para usuários que necessitam de uma regulação 
extra como casos com cifoescoliosis, corecções da 
coluna etc.

Referência: PRC7070 

Placa de montagem NÃO incluida (ref. M2200-WB)Regulação costas

Desenhado para operar sistemas de controle ambiental, computadores e acessórios de 
comunicação aumentativa. Veja os suportes látero-faciais para opções de montagem.

O pulsador é fornecido com cabo de 1,5 mm e uma ficha Jack de 0,3 mm. O botão 
pulsador Dura-Soft é adequado para a activação mediante contacto facial graças á sua 
extrema sensibilidade de activação e a sua resistência á água.

Referências: 
FSO-8- Botão Pulsador Dura-Soft com suporte de montagem
FSO-8A- Apenas o botão pulsador Dura-Soft
F700- Apenas o suporte de montagem

Botão Pulsador Dura-Soft



Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o 

desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.

Sunrise Medical S.L 
Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga 
Vizcaya, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34  
Fax: +34 (0) 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt
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