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Folha de Pedido  Pedido

Número de pedido de Sunrise:  Pressuposto

Encosto Jay® Zip
Especialmente indicado para o usuário pediátrico

Encaixes compactos, leves, desmontáveis e compatíveis com tubos de 19 a 29 mm. Peso máx utilizador:                75 kg
Ajustável em ângulo de -20° a +20°, em profundidade até 7 cm e 2,5 cm em largura.

Incorpora de serie cunha para suporte lombar e ferramentas de instalação/ajuste Peso utilizador:  kg

2 anos de garantia

Tipo de utilizador - Indicações clínicas

Usuarios pediátricos que precisam suporte postural posterior e necessidade de estabilidade lateral de leve a moderada

4 diferentes alturas para cobrir as necessidades de suporte de distintos usuários.

Ajustável em profundidade, altura, ângulo e largura da cadeira, para optimizar o posicionamento do usuário e alinhamento da coluna.

O encosto Jay Zip superou com êxito todos os testes de transporte em veículos, segundo o certificado ISO 7176

MEDIDAS

Largura carcaça
Para largura de cadeiras* 20-24 cm 25-29 cm 30-34 cm 35-40cm

Largura máx. Tronco 18 cm 23 cm 28 cm 35 cm

Profundidade do contorno 2.5 cm 3.8 cm 5 cm 6.3 cm

25 cm

◊ = Prazo de entrega superior

ENCOSTO COMPLETO Inclui encaixes, cunha de suporte lombar, proteções de neoprene e ferramentas para instalação/ajuste

JZIPB__ __  __EU  Encosto Jay Zip

Importante: Por favor indique na referência a largura  do encosto que deseja e o tamanho correspondente à altura  desejada: S, M, T ou X

Exemplo: referência  JZIPB 25  T  EU <Encosto Jay Zip largura=25 cm altura=25 cm (tamanho T) 

1) Altura da carcaça de 15 cm não está disponível com apoios de cabeça, arnés nem com suportes laterais

20 cm 25 cm 30 cm

Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público 
Recomendados sem IVA

2 fundas: Funda interior anti-humidade e funda exterior preta anti-microbiana e 
microclimática
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*Nota: a largura da cadeira mede-se do 
exterior do tubo do encosto ao exterior do 
tubo do encosto

Largura carcaça
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EXTENSÃO DA FUNDA Em função da largura da carcaça 35

JZBVF_ _ □ Extensão da funda
Cobre o espaço aberto entre o encosto e a parte superior da almofada

APOIO DE CABEÇA          Não disponível com altura de encosto de 15 cm, tam. S. Testado para o transporte em veículos

JZBHED15 □ Apoio de cabeça almofada standard 15 cm  Inclui braço de montagem + almofada Plush 15 cm

JZBHED20 □ Apoio de cabeça almofada standard 20 cm Inclui braço de montagem + almofada Plush 20 cm

JZBHEDCINF □ Apoio de cabeça almofada anatómica 15 cm 
Inclui braço de montagem + almofada Contour Cradle Atenção Temprana

JZBHEDCS □ Apoio de cabeça almofada anatómica 20 cm 
Inclui braço de montagem + almofada Contour Cradle pequeno

Nota: Consultar catálogo Whitmyer para mais opções de apoios de cabeça

SUPORTES LATERAIS (par) Não está disponível com altura de encosto de 15 cm, tam.S

Suportes laterais fixos (Dimensões: altura x largura)

JZFX34CE □ Suportes fixos de 7.5 x 10cm

JZFX45CE □ Suportes fixos de 10 x 12.5cm

Suportes laterais abatíveis (Dimensões: altura x largura)

JZSA34CE □ Suportes abatíveis de 7.5 x 10cm

JZSA45CE □ Suportes abatíveis de 10 x 12.5cm

JZSA34COAE □ Suportes abatíveis com ajuste extra, 7.5 x 10cm (2,5 cm de ajuste horizontal e 20º ajuste rotacional)

JZSA45COAE □ Suportes abatíveis com ajuste extra, 10 x 12.5cm (2,5 cm de ajuste horizontal e 20º ajuste rotacional)

ARNÉS E CINTOS
□ Cinto torácico anterior

(não está disponível com altura de encosto de 15 cm, tam.S)

□ Arnés torácico anterior (em H)

(não está disponível com altura de encosto de 15 cm, tam.S)  

ACESSÓRIOS E CUNHAS DE POSICIONAMENTO
J3SPNCRS □ Cunha retangular curva

J3SPNFLS □ Cunha retangular plana

J3SPNLLS □ Cunha semi-circular lateral

J3SPNSBB □ Bolsa de relene pequena

J3SPNLBB □ Bolsa de relene grande

J3SPNPLP □ Cunha pélvica lateral

Cunha semi-circular Bolsa pequena Cunha pélvica lateral

Largo

Altura

Prof.

REPOSIÇÕES  (Ver tamanhos disponíveis no quadro da primeira página)

J3EUCHRDW □ Encaixes compactos para o encosto Jay Zip (encaixes tubo cadeira)

120979E □ Encaixes para o encosto Jay Zip (modelo antigo, com corda)

JZIPEUCHRDWS □ Hardware compacto carcaça 

JZIPEUCHRDWC □ Funda protetora hardware

CJZIPBBK _  _    _ □ Funda exterior extra, cor preto

Importante: Por favor indique na referência da funda a largura e o tamanho correspondente à altura do encosto: S,M T ou X

Exemplo: referência funda CJZIPB BK  25  M <encosto largura=25 cm altura=20 cm (tam. M)

CJZIPBBL _  _    _ □ Funda exterior extra, cor azul
Importante: Por favor indique na referência da funda a largura e o tamanho correspondente à altura do encosto: S,M T ou X

Exemplo: referência funda CJZIPB BL  25  M <encosto largura=25 cm altura=20 cm (tam.M) 

CJZIPBPK _  _    _ □ Funda exterior extra, cor rosa
Importante: Por favor indique na referência da funda a largura e o tamanho correspondente à altura do encosto: S,M T ou X

Exemplo: referência funda CJZIPB PK  25  M <encosto largura=25 cm altura=20 cm (Tam.M)  

CIJZIPB _  _    _ □
Importante: Por favor indique na referência da funda a largura e o tamanho correspondente à altura do encosto: S,M T ou X

Exemplo: referência funda CIJZIPB 25  M <encosto largura=25 cm altura=20 cm (Tam.M)   

Encosto Jay Zip  - Preço base ……………€
Preço acessórios ……………€

Preço total ……………€

205,71 €
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JZBVF20 JZBVF25 JZBVF30 JZBVF35

15 cm

11,3 cm

2 cm

PVP Rec.

22.5 cm

Para mais informação

2 cm

25 cm

Bolsa grande

13.3 cm

9 cm8 cm

149,89 €

2 cm

□

PVP (unidade)

27.5 cm

M

Dimensões do arnés torácico anterior (en H)

J3HRNPASMJ3HRNPASS

J3HRNCOHS

□ □

□
JZ4050E

JZ9400E

□

visite a nossa página Web

www.SunriseMedical.pt

Funda interior extra, resistente à humidade 

104,54 €

104,54 €

96,50 €

25 cm

12.5 cm

XXS

20 cm

A 27.5 cm

C

XS

Quantidade

16.3 cm

JZ9407E

24.5 cm

30.8 cm 35.8 cm

14.5 cm

17.5 cm

S

XXS

25cm

Cunha plana

6 cm

Cunha curva

B

25.5 cm

20 25

□□

1.3 cm

10 cm 10.8 cm

1.3 cm0.8 cm

10 cm

73,99 €

450 €

450 €

450 €

250,73 €

30

□
PVP Rec.

PVP Rec.

PVP Rec.

115,50 €

S

□□

XS

J3HRNCOHM

13,71 €

M

□

250,73 €

290,55 €

290,55 €

81,82 €

PVP Rec.

450 €

115,50 €

Encosto Jay Zip

56,36 €

56,36 €

29,21 €

104,54 €

81,82 €

31,31 €

31,31 €

20,87 €

125,28 €

Cinto torácico anterior

Arnés torácico anterior 

Standard

Anatômico

Suportes laterais 
abatíveis

Suportes laterais 
fixos


