
Encosto Jay Easy
simples e eficaz, com maior conforto



REsPaLDO Jay Easy

Jay EaSy, Simples e eficaz, com maior conforto

Com a sua ampla experiência no mercado, Jay desenvolveu um novo encosto Jay EaSy. a solução 
mais simples para oferecer conforto e um suporte eficiente.

SIMPLICIDADE: Para configurar o encosto apenas é preciso selecionar contorno e nível de 
suporte.Com opção de adicionar cunhas lombares para um posicionamento personalizado (cifoses, 
lordoses....)

EFICAZ: O especial desenho dos encaixes faz com que estes possam ser instalados em praticamente 
qualquer tubo de encosto. além disso, oferece ajustes em largura, em profundidade e em altura, que 
podem ser realizados facilmente com uma única ferramenta.

CONFORTO: O desenho da carcaça em combinação com a funda microclimática e a espuma de 
elevada qualidade proporciona ao paciente um suporte eficiente com grande comodidade e por 
conseguinte um notável aumento na tolerância à sedestação.

®



Tecnologia inovadora na funda
Jay Easy proporciona ao paciente um grande conforto e proteção, aumentando a sua 
tolerância à sedestação graças à funda microclimática e ao seu interior de espuma suave, 
de grande grossura.

n  Material Microclimático 3DX™ que favorece a respiração da pele ajudando a         
proteger do calor e da humidade.

n  Lavável na máquina até 60° C e de secagem rápida.

n  Permite adicionar mediante velcros diferentes cunhas de suporte lombar                        
para oferecer ao paciente um suporte à sua medida.



Versátil e muito fácil de retirar. Em apenas um passo!
Os encaixes são fáceis de instalar e ajustáveis para garantir um óptimo suporte da coluna.

n  O encosto pode ser removido utilizando apenas uma mão. Puxando a corda para baixo libertando o 
mecanismo de bloqueio. Depois só tem que inclinar o encosto e deslizar para cima para remover 
dos encaixes.

n  Os encaixes são compatíveis com a grande maioria dos tubos de encosto: com diâmetros desde 1,9 
cm a 2,5 cm (para tubos com diâmetros de 1,9 e 2,2-2,3 cm é necessário adicionar os tubos de 
preenchimento que vêm de série com o encosto).

n   Ajustável em altura, largura, profundidade e ângulo com uma única ferramenta

Personalizável
Para adaptar-se às necessidades particulares 
de cada paciente e oferecer um ótimo suporte, 
Jay Easy permite juntar os seguintes acessórios:

n Apoios de cabeça

n Suportes laterais

n Coletes e cintos torácicos

n Cunhas de suporte lombar

Tubos de preenchimento para diâmetros inferiores.



Torácico Médio
Altura 38 cm

Torácico Superior
Altura 46 cm

Altura de Ombros
Altura 53 cm

15 cm de profundidade                                 
5 cm de profundidade                                  

2 Contornos de encosto: Standard (SC) ou Profundo Pélvico (PDC)

O encosto Jay Easy ajuda a manter uma postura erguida, estável e ergonómica durante a 
sedestação. Permite selecionar 2 contornos diferentes em função do suporte e da 
estabilidade de tronco que precisa o paciente.

Cada paciente necessita de suporte a um nível distinto. Por isso Jay Easy oferece a possibilidade de 
selecionar 3 distintos níveis de suporte: Torácico Médio, Torácico Superior ou Altura de Ombros. 
Estes 3 níveis cobrem as necessidades de suporte posterior entre moderadas e altas.

Contorno Standard (SC) 
Suporte lateral de leve a moderado

Contorno Profundo Pélvico (PDC)  
Suporte lateral completo

3 Níveis de suporte disponíveis



EnCOSTO  JAy EASy

Largura do encosto 36 / 41 / 46 / 51 cm

Altura do encosto 38 / 46 / 53  cm

Ângulo do encosto                                   De +12° a -12° (ajustável)

Peso do transporte 2,4 kg

Peso máximo paciente 136 kg

Acessórios      Apoios de cabeça, suportes laterais, coletes torácicos e cunhas de suporte lombar

Segurança Testado para o transporte em veículos (Crash Test)

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

das 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
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