
ENCOSTO JAY FIT         
E ALMOFADA GS
MÁXIMA ESTABILIDADE PARA 

UM MELHOR POSICIONAMENTO



MÓDULO DE ENCOSTO 
QUE SE ADAPTA A TODAS
AS NECESSIDADES POSTURAIS

O novo encosto JAY Fit é facilmente adaptável para oferecer uma 
solução para os posicionamentos mais complexos. 
A sua modularidade e adaptabilidade também permite a sua 
acomodação ao crescimento da criança e adolescente ao manter a 
simetria pélvica e da coluna. 
Ao melhorar a estabilidade da coluna promove a função dos membros 
superiores através da melhoria da interação com o ambiente.

O NOVO JAY FIT INCLUI:

// NOVAS FIXAÇÕES “ADJUSTABLE QUICK MOUNT“

// INOVADORA CAPA MICROCLIMÁTICA 3DX™

// CONTORNOS EM ESPUMA MAIS GROSSA PARA UM MAIOR CONFORTO

// CUNHAS DE POSICIONAMENTO JAY PARA O ALINHAMENTO VERTEBRAL

// COMPATÍVEL COM A NOVA GAMA DE CINTOS E ACESSÓRIOS DE POSTURA JAY
 
// COMPATÍVEL COM TODA A GAMA DE APOIOS PARA CABEÇA WHITMYER

// TESTADO PARA O TRANSPORTE EM VEÍCULOS
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MODULARIDADE E ADAPTABILIDADE 
PARA A MÁXIMA PERSONALIZAÇÃO
O encosto JAY Fit oferece uma gama ampla de acessórios e opções para configurar o 
encosto que melhor se adequa a cada paciente. 

// Suportes laterais Fixos e Rebatíveis com almofada plana ou curva

// Kit de suporte Pélvico posterior-lateral para uma postura mais correta

// Cunhas de posicionamento JAY para o alinhamento vertebral

// Gama ampla de cintos e acessórios de Posicionamento JAY

// Gama de apoios para cabeça Whitmyer

// SUPORTES LATERAIS

Multi-ajustáveis, Fixos ou Rebatíveis. 
Com almofada plana ou curva.

// CUNHAS DE POSICIONAMENTO JAY PARA                        
O ALINHAMENTO VERTEBRAL

Maior suporte e conforto para aumentar a tolerância                     
à posição sentada.

// CINTOS E ACESSÓRIOS 
DE POSICIONAMENTO JAY

A gama ampla de cintos, 
coletes e sistemas de retenção 
JAY oferece um suporte 
adicional ao encosto JAY Fit 
para os casos que requeiram 
maior suporte postural.

// APOIO PARA CABEÇA WHITMYER®

Garante o suporte adequado da cabeça em cadeiras 
basculantes e em pacientes que requeiram um maior 
suporte no posicionamento da cabeça direita para um 
melhor funcionamento. 3



Braço universal 
para montagem do 
apoio para cabeça

// FIXAÇÕES INFERIORES

// FIXAÇÕES SUPERIORES                       
SNAPTITE

NOVO SISTEMA DE FIXAÇÕES 
'ADJUSTABLE QUICK MOUNT'
RÁPIDO E MULTI-AJUSTÁVEL
O novo sistema de fixações é de fácil utilização e adaptação a cada paciente, para uma melhor 
adaptação individualizada.

// Os fixações da estrutura vêm pré-montados para facilitar e reduzir o tempo de montagem

// Novo sistema de fixações “Snaptite” para um encaixe rápido e fácil na parte superior do encosto

// Estão incluídos vários recetores para fixações do encosto em diferentes diâmetros de tubo

// Certificado para o transporte em viaturas
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Fixação inferior e
fixações superiores 
Snaptite para uma 
montagem rápida

Suporte lateral 
ajustável

TECNOLOGIA INOVADORA 
NA FUNDA
O encosto JAY Fit tem a Capa da série Microclimática e espuma suave 
de suporte no contorno para um máximo conforto e proteção do paciente. 

// O tecido microclimático 3DX™ dissipa o calor e a humidade e promove 
a circulação de ar, para manter a pele seca e fresca.

// Pode ser lavada na máquina a 60°C e a secagem é rápida.

// Resistência comprovada na utilização durante anos na gama de 
encostos JAY3.

// ESPUMA SUAVE

// CAPA                     
MICROCLIMÁTICA 
INOVADORA 3DX™
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Almofada JAY GS

ENCOSTO JAY FIT E ALMOFADA GS 
A COMBINAÇÃO PERFEITA
A almofada JAY GS combina a sua base estável de células fechadas, adaptável ao crescimento com a tecnologia 
comprovada anti escaras da sua bolsa de fluído JAY.

O seu desenho para se adaptar ao crescimento do paciente torna-a uma solução ideal em crianças e adolescentes, ao 
garantir durante todo o período de crescimento a simetria pélvica e das curvaturas fisiológicas da coluna. 

A combinação do Encosto JAY Fit e Almofada JAY GS permite oferecer uma solução para os posicionamentos mais 
complexos devido à sua modularidade e elevada capacidade de adaptação, tanto em pacientes pediátricos como em 
adultos.

2 OPÇÕES PARA A BOLSA DE FLUÍDO JAY GS

Todas as bolsas de fluído asseguram a quantidade necessária sob o fémur e os trocânteres para assegurar o nível de   
posicionamento e proteção da pele necessário em cada caso. Graças ao seu desenho em vários tamanhos, a bolsa de 
fluído molda-se na perfeição à base em espuma e aos acessórios de posicionamento. Além disso, não necessita de 
manutenção. Existem 2 opções diferentes consoante as necessidades:

// BOLSA DE FLUÍDO OVERFILL
Com maior quantidade de fluído para a máxima 
proteção da pele.

// BOLSA DE FLUÍDO STANDARD 3D
O equilíbrio perfeito entre o alívio de 
pressões e o posicionamento.
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VÁRIOS ACESSÓRIOS POSTURAIS DISPONÍVEIS

A almofada JAY GS é compatível com uma grande variedade de 
cunhas de diferentes formas e alturas, para um posicionamento 
superior.

* Todas as almofadas JAY GS incluem de fábrica um extensor pré-isquial. 
Mais extensores sobresselentes disponíveis.

A base em espuma da JAY GS não necessita de manutenção, 
tem longa duração e pode ser facilmente alterada. Inclui cortes 
frontais para permitir a flexão dos joelhos em isquiotibiais 
encurtados. Além disso, todas as suas componentes, bem como, 
a bolsa de fluído ou a capa podem ser adaptadas para manter o 
suporte correto conforme o crescimento.

// EXTENSOR PRÉ-ISQUIAL

//  ELEVADA INCLINAÇÃO PÉLVICA 
permite sentar primeiro o paciente na parte da frente da almofada para 
adaptar a posição conforme o crescimento.

//  EXTENSOR PRÉ-ISQUIAL 
pode ser adicionado conforme o crescimento da criança para aumentar o 
comprimento da parte da frente da almofada e oferecer maior suporte para 
as pernas mais compridas.

//  BASE EM ESPUMA 
com velcro na parte de cima para poder adaptar e reajustar mais facilmente 
os acessórios de posicionamento consoante as necessidades clínicas.

Guias para cadeira

Cunhas 
adutoras

Cunha abdutora

OPÇÃO DE CAPA DE INCONTINÊNCIA OU MICROCLIMÁTICA

A almofada JAY GS está disponível com capa de incontinência 
normal e capa de incontinência Maior, recomendada sempre que 
forem utilizados os acessórios posturais de 7,5 cm.
Também existe a opção de selecionar a capa microclimática com 
material 3DX™ que ajuda a dissipar o calor e a humidade para 
prolongar a integridade da pele.

Capa microclimáticaCapa de Incontinência
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ENCOSTO JAY FIT

Largura da almofada 25 / 30 / 35 / 40 / 45 cm

Altura da almofada 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 cm 

Peso máximo do utilizador 113 kg

Acessórios 
Apoio para cabeça, suportes laterais, suporte pélvico posterior 
lateral, cunhas de posicionamento para o alinhamento da coluna, 
cintos e acessórios de posicionamento JAY 

Segurança Testado para o transporte em veículos (Crash tested) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

ALMOFADA JAY GS 

Largura da almofada 25 / 30 / 36 / 40 / 45 cm

Profundidade da almofada 33 / 38 / 43 / 48 / 50 cm

Altura da almofada 6,5 cm (não inclui acessórios de posicionamento) 

Peso máximo do utilizador 150 kg

Peso da almofada 3,1 kg (36 x 43 com bolsa de fluído overfill) 

Bolsa de fluído Standard 3D, Overfill 

Funda Incontinencia o microclimática

Para mais informações sobre opções e referências, 
consulte a nota de encomenda.
Os nossos produtos estão em constante processo de 
melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o 
direito de alterar o desenho dos mesmos e as 
características indicadas sem aviso prévio.
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