
Faturado a: Facturado a:

Nome: Nome:

Morada: Morada:

Localidade: Código postal: Cidade: Código postal:

e-mail: e-mail:

Telf: Fax: Tel: Fax:

Nota de encomenda:  Encomenda

Número de encomenda Sunrise:  Orçamento

Jay® GS 

Base firme com cavidade pélvica > óptima estabilidade lateral e anteroposterior Peso máx utilizador:                 113 kg150 kg
Adaptação da almofada ao crescimento pediátrico

Base de espuma modificável. Acessórios opcionais de posicionamento Peso utilizador  kg

Opção bolsa de fluído Standard 3D ou Overfill Dado necessário para assegurar a correcta configuração do produto

Disponível com funda de Incontinência ou Microclimática

Opção base sólida de madeira ou plataforma sólida ajustável

Tipo de utilizador - Indicações clínicas:

Utilizador pediátrico com postura assimétrica e necessidade de alto suporte postural

Risco alto de úlceras por pressão

Almofada Jay GS com bolsa de Fluido Standard 3D

Almofada Jay GS com bolsa de Fluido Overfill

Siga os seguintes passos para obter a referência da almofada Jay GS. Seguidamente selecione os acessórios que necessitar.

Todas as referências das almofadas Jay GS devem começar por  JGSC

Exemplo: JGSC2533PRUIEU

EU  

   PASSOS 1 E 2 - LARGURA E PROFUNDIDADE

Selecione a largura e a profundidade da almofada

PROFUNDIDADE

PASSO 1

    PASSO 3 - SELECIONE O FLUIDO

Selecione bolsa de Fluido: Standard 3D (PRU) ou Overfill (PR)

 Bolsa de Fluido Standard 3D

O equilíbrio perfeito entre alivio de pressões e posicionamento

 Bolsa de Fluido Overfill

Com maior quantidade de fluido, para máxima proteção da pele.

25 I

PASSO 3



PASSO 4



Largura

(Real 35,6)(Real 30,5)
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PASSO 2

FLUIDO

PASSO 3

Os preços referidos abaixo, são Preços de Venda ao Público 

Recomendados sem IVA

Largura FundaFluidoProfundidade

685,45 €

685,45 €

Almofada Jay GS PASSO 1
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PASSO 2
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Almofada JAY GS

Almofada de 25 cm de largura x 33 cm de  
profundidade com bolsa de Fluido standard 
3D e funda de incontinência

Tome nota PRU para bolsa de fluido Standard 3D 
ou PR para bolsa de fluido Overfill

Tome nota aqui da largura e da 
profundidade da almofada que deseja

http://www.sunrisemedical.pt/


ALMOFADA JAY GS

FUNDA

 Funda de Incontinência

 Funda Upsized

 Funda microclimática (prazo de entrega superior)

Tome nota, aqui, da referência da almofada Jay GS que pretende Comentários

OPÇÕES E ACESSÓRIOS Quantidade

 Mini pad de suplemento de fluído, unidade (10x19 cm) Maior protecção anti-escaras em zonas de risco



 Cunhas adutoras Junior 5 cm (par) Incremento da estabilidade lateral e alinhamento

 Cunhas adutoras 2,5 cm (par) Incremento da estabilidade lateral e alinhamento

 Cunhas adutoras 5 cm (par) Incremento da estabilidade lateral e alinhamento

 Cunhas adutoras 7,5 cm (par) Incremento da estabilidade lateral e alinhamento

 Cunha abdutora 5 cm Incremento da estabilidade média e alinhamento

 Cunha abdutora Junior 5 cm Incremento da estabilidade média e alinhamento

 Cunha abdutora dupla 5 cm (unidade) Suporte interno; incremento da superfície de contacto

 Cunha abdutora 7,5 cm (unidade) Incremento da estabilidade média e alinhamento

 Guias de anca 5cm (par) Incremento da estabilidade pélvica lateral

 Cunha obliquidade pélvica 2.5cm - Esquerda Incremento superf. contacto para obliquidades pélvicas

 Cunha obliquidade pélvica 2.5cm - Direita Incremento superficie de contacto p/obliquidades pélvicas

 Cunha ajuste ângulo 4 cm Regulação ângulo assento-encosto

 Redutor lateral dir.  Redutor lateral esq. Ajuste largura da profundidade pélvica

 Cinto pélvico 4 cm largura

 Cinto pélvico 5 cm largura

 Nivelador profundo pélvico 1,25 cm, 30 x 38 cm Ajuste óptimo da profundidade pélvica

 Nivelador profundo pélvico 1,25 cm, 36 x 43 cm Ajuste óptimo da profundidade pélvica

 Nivelador profundo pélvico 1,25 cm, 40 x 48 cm Ajuste óptimo da profundidade pélvica

 Nivelador profundo pélvico 1,25 cm, 45 x 50 cm Ajuste óptimo da profundidade pélvica

 Base sólida de madeira Recomendada para cadeiras com assento de tecido

Por favor indique na referência a largura e profundidade da almofada

 REPOSIÇÕES Quantidade

 Funda de Incontinência

Por favor indique na referência a largura e profundidade da almofada

 Funda Upsized (incontinência) Recomendada com acessórios posturais de 7,5 cms

Por favor indique na referência a largura e profundidade da almofada

 Funda Microclimática

Por favor indique na referência a largura e profundidade da almofada

 Base de espuma Jay GS Por favor indique na referência a largura e profundidade da almofada

 Bolsa de fluido Standard 3D para almofadas de largura ___ Indique na referência a largura da almofada

 Bolsa de fluido Overfill para almofadas de largura ___ Indique na referência a largura da almofada

 Extensor pré-isquial  25 x 33 cm Ajuste óptimo da longitude pélvica

 Extensor pré-isquial  30 x 38 cm Ajuste óptimo da longitude pélvica

 Extensor pré-isquial  36 x 43 cm Ajuste óptimo da longitude pélvica

 Extensor pré-isquial  40 x 48 cm Ajuste óptimo da longitude pélvica

 Extensor pré-isquial 45 x 50 cm Ajuste óptimo da longitude pélvica

JAY GS MODIFICADO - PEDIDO ESPECIAL

A almofada Jay GS pode ser personalizada  para os casos em que as medidas standard não se adaptam  ao utilizador.

Modificação da largura da almofada Modificação da profundidade da almofada

Almofada Jay GS  - Preço base ……………€

Preço acessórios ……………€

Preço total ……………€

Profundidade aumentada para utilizadoresmais altos, reduzida para amputados. 

Consulte o catálogo JAY YOUR WAY para conhecer a gama completa de modificações ou personalizações 

disponíveis em almofadas e encostos Jay

 PASSO 4 - SELECIONE A FUNDA 

Largura

(I)

J 463001

Importante:

JB 116 L

JB 116 R

JB 114

J 463000

450421

450422

JGSWBUP3038

JGSWBUP3643

JGSWBUP4048

JGSWBUP4550

53,94 €

106,00 €

53,94 €

© Sunrise Medical 2021 2/2

www.SunriseMedical.pt

483,69 €

visite a nossa página Web

Para mais informação

123,88 €

46,81 €

Importante:

Importante:

394,96 €

BJGS_ _ _ _

FPRUJGS_ _

123,88 €

53,94 €

JGSPISEXT3643

JGSPISEXT4048

JGSPISEXT4550

PVP

CJGS_ _ _ _M

Importante:

CJGS_ _ _ _ I

CJGS_ _ _ _ IO

123,88 €

Mantendo o contorno pélvico para assegurar a estabilidade pélvica, aumenta-se ou reduzce-

se a largura da almofada para uma daptaçAo óptima do utilizador. 

53,94 €

64,48 €

64,48 €

76,00 €

56,36 €

76,00 €

56,36 €

316,67 €

53,94 €

53,94 €

53,94 €

53,94 €

113,72 €

113,72 €

53,94 €

53,94 €

53,94 €

53,94 €

76,00 €

76,00 €

(IO) PASSO 4

JGSPISEXT3038

64,48 €

64,48 €

 Referência almofada JAY GS

FPRJGS_ _

JSI_ _ _ _

PVP

Profundidade

PASSO 4

Fluido Funda

53,94 €

(M)

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3

JGSABDBUP3

JGSHG2

JGSPISEXT2533

JGSCADDW

JGSADDW2

JGSADDW5

JGSADDW7

JGSABW2

JF119 Pad de suplemento de fluído, unidade (13x26 cm)

JGSMFSP

JGSJABDBUP2

JGSABDBUP2

JGSC EU

Tome nota I para funda de incontinência
IO para funda Upsized
M para funda microclimática
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