
Facturado a: Enviado a:

Nome: Nome:

Morada: Morada:

Localidade: Código Postal: Localidade: Código Postal:

E-Mail: E-Mail:

Tel: Fax: Tel: Fax:

Folha de Pedido:  Pedido

Número de pedido de Sunrise:  Pressuposto

Encosto Jay® Care

Peso Máx.do Utilizador:                 113 kg

Funda de anti-incontinência 2 anos de garantia

 

 

Tipo de utilizador - Indicações clínicas:

Desenhado para o utilizador que tem uma coluna cifótica estruturada. Acomoda a cifose torácica e hiper-extensão de c.cervical optimizando 

o campo visual, a deglutição e o acesso às rodas para uma mobilidade eficiente.

REFERÊNCIAS E MEDIDAS 

J 3500 B  Encosto Jay Care para cadeiras de 43-45 cm (Altura: 43,7 cms)

J 3505 B  Encosto Jay Care para cadeiras de 38-40 cm (Altura: 48,26 cms)

J 3502 B  Encosto Jay Care para cadeiras de 48-50 cm (Altura: 41,91 cms)

REPOSIÇÕES

J 680 C  Encaixes inferiores (par)

J 681 C  Encaixes superiores (par)

JC__ __ __ __ B  Funda anti-incontinência
Por favor indique na referência a largura e profundidade do encosto para a qual pretende a funda

JS__ __ __ __  Carcaça encosto Jay Care
Por favor indique na referência a largura e profundidade do encosto para a qual deseja a carcaça

JB__ __ __ __  Espuma do encosto Jay Care
Por favor indique na referência a largura e profundidade do respaldo para a qual deseja a espuma

Encosto Jay Care  - Preço base ……………€

Preço acessórios ……………€

Preço total ……………€

271,42 €

130,49 €

80,04 €

770 €

770 €

770 €

PVP Rec.

90,47 €
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O desenho com contornos e ajustes até 39º de reclinação adapta-se às 

necessidades do utilizador cifótico

A carcaça e a espuma moldada oferecem um suporte firme e excelente 

estabilidade pélvica posterior e suporte torácico.

A espuma segmentada envolve óptimamente a coluna cifótica 

reduzindo os picos de pressão.

Quantidade

PVP Rec.

361,90 €

Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público 

Recomendados sem IVA
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