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Almofada JAY GS 
ESTABILIDADE, POSICIONAMENTO E
CRESCIMENTO DO UTILIZADOR PEDIÁTRICO



* Todas as almofadas Jay GS trazem de série um extensor pré-isquial. Mais extensores disponíveis como reposição.

BASE FIRME DE ESPUMA,
ADAPTÁVEL AO CESCIMENTO
 

Extensor pré-isquial*

A base de espuma da almofada JAY GS não necessita 
de manutenção, é de longa duração e 
facilmente modificável. Tem cortes frontais para
facilitar a flexão dos joelhos nos isquiotibiais
encurtados. Além disso, todos os seus componentes 
componentes, como a bolsa de fluido ou a capa podem-
se adaptar para se manter o suporte correto durante o 
crescimento:

//  AMPLA CAVIDADE PÉLVICA 
que permite sentar inicialmente o utilizador na parte frontal da 
almofada e adaptar a posição à medida que vai crescendo.

//  EXTENSOR PRÉ-ISQUIAL 
que se pode juntar à medida que a criança vai crescendo para 
aumentar a longitude frontal da almofada e proporcionar suporte 
adicional para pernas mais compridas.

// BASE DE ESPUMA 
   com velcros na parte superior para poder incorporar e reajustar  
   facilmente os acessórios de posicionamento conforme as     
   necesidades clínicas.

A almofada JAY GS proporciona à criança um posicionamento 
completo durante o seu crescimento. A sua base firme de 
espuma com cavidade pélvica dá suporte à pélvis na posição
adequada, garantindo a simetria pélvica e a curvatura
fisiológica da coluna. Isto, juntamente com a tecnologia de
fluído JAY e a possibilidade de se adaptar ao crescimento, 
convertem-na na solução ideal para crianças em idade de
crescimento ou adolescentes.
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MÚLTIPLOS ACESSÓRIOS POSTURAIS DISPONÍVEIS

A almofada de posicionamento pediátrica JAY GS é compatível com uma grande 
variedade de cunhas de posicionamento de diferentes alturas, para um 
posicionamento superior. Como por exemplo:

2 OPÇÕES PARA A BOLSA DE FLUIDO JAY

Cada bolsa de fluido assegura a quantidade de fluido necessária sob as proeminências ósseas, para garantir o nível de 
posicionamento e proteção da pele necessário em cada caso.
Com o seu desenho oversize, a bolsa de fluido molda-se perfeitamente à base de espuma e aos acessórios de posicionamento.
Além disso, não precisa de manutenção. Existem 2 opções diferentes conforme cada necessidade.

OPÇÃO DE FUNDA DE INCONTINÊNCIA 
OU MICROCLIMÁTICA

A almofada Jay GS está disponível com 
funda de incontinência standard e funda de 
incontinência upsized, recomendada quando 
se utiliza os acessórios posturais de 7,5 cms. 
Também existe a opção de selecionar a 
funda microclimática que ajuda a dissipar o 
calor e a humidade para manter a 
integridade da pele. 

// BOLSA DE FLUIDO OVERFILL: 
Com maior quantidade de fluido, para máxima 
proteção da pele.

// NOVA BOLSA DE FLUIDO STANDARD 3D: 
O equilíbrio perfeito entre alivio de
pressões e posicionamento

Guias de anca

Cunhas adutoras

Cunha abdutora

Almofada Jay GS com 
funda de incontinência

nova

Almofada Jay GS com 
funda Microclimática



Jay GS // Almofada anti escaras pediátrica

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

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

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

Peso máximo suportado 150 kg 

Peso da almofada 3,1 kg (36 x 43 com bolsa de fluido Overfill)

Bolsa de fluido Standard 3D ou Overfill

Funda Incontinência ou Microclimática

Cunhas de posicionamento Opcionais (Altura de 2,5, 5 o 7,5 cms)

Para mais informações sobre opções e disponibilidades, por favor consulte o formulário 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.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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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