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Design otimizado para transferências 
fáceis e seguras.

ISA™
Invacare Stand Assist



A evolução  
nos elevadores de 
transferência verticais
O novo elevador Invacare Stand Assist (ISA) foi desenvolvido 
para ir ao encontro de vários utilizadores que precisam 
de ajuda durante a transferência mas que ainda possuem 
equilibrio de tronco e tónus muscular nos membros 
inferiores, mesmo que fraco. 

O ISA proporciona segurança, conforto e uma experiência 
mais agradável para o utilizador. É um produto para 
utilizadores com dificuldades de mobilidade e que necessitam 
de ajuda para se transferirem de uma superficie de apoio 
sentado para outra. É também indicado para acompahar o 
utilizador ao W.C, realizar a higiene íntima e para a troca da 
fralda na posição vertical. (Com cesta de 2 pontos)   

Para o cuidador, a facilidade de utilização do produto de 
apoio é um elemento fundalmental, e por isso o novo ISA 
tem dimensões totais e peso reduzidos. Em muitos casos 
quem assiste o utilizador é cuidador informal, até pode 
ser um familiar e por isso a facilidade de uso é importante. 
A desmontagem do ISA pode ser feita sem recurso a 
ferramentas ficando fácil de transportar. 

ISA™

Desenvolvido para oferecer a melhor experiência de transferência vertical  
para o utilizador e para o cuidador.

O ISA disponibiliza várias opções e acessórios para tornar o elevador o mais ergonómico possível. 

Melhorias no design para o utilizador

  Pegas curvas e ergonómicas: para se adaptar à 
posição natural da mão e do pulso.

  Braço de elevação extensível - Telescolift : 
diferentes regulações de posição para ir ao 
encontro das várias alturas dos utilizadores.

  Suporte dos membros inferiores: Regulável em 
altura para ir ao encontro dos diferentes tamanhos 
de utilizadores.  
O Ergosupport, com ajuste em ângulo adicional 
está disponível na versão ISAX Plus. 

  Plataforma para os pés: Anti-deslizante, e com 
rebordo limitador.

Melhorias no design para o cuidador

  Barra de empurrar: linhas e dimensões baseadas na 
altura média do cotovelo e largura entre ombros do 
cuidador típico, para assegurar uma manobra simples 
e confortável do elevador. 

  Pedal e alavanca para abertura de pernas: superfície 
larga e aderente. Incorpora uma alavanca que 
acionada ao mesmo tempo que o pedal vai facilitar o 
fecho e a abertura das pernas. 

  Abertura das pernas elétrica disponível nas versões 
Plus e X Plus.



Braço de elevação 
extensível

    O “TelescoLift” pode ser 
ajustado em 9 posições 
para diferentes alturas de 
utilizador. Oferece o máximo 
de flexibilidade.

Pegas 
ergonómicas 

   O design único adapta-se 
perfeitamente à forma 
natural da mão para uma 
preensão confortável e 
segura. 

Suporte dos membros  
inferiores

   Plataforma para os pés: Anti-deslizante, e com 
rebordo limitador. Recortada para permitir 
acesso facilitado ao vaso sanitário. Disponível 
em opção plataforma com posição subida ou 
rebaixada.

   Alavanca e pedal para abertura das pernas: 
ergonómicos para facilitar a abertura e fecho 
das pernas.

   Faixa para as pernas: Acessório almofadado 
para oferecer apoio aos membros inferiores e 
aumentar o conforto. Fácil de colocar, remover 
e higienizar. (Opcional)

   Pernas curvilíneas: design ergonómico para 
facilitar as manobras em torno de cadeiras 
mais largas, poltronas e sanitas.

Características adicionais

NOVAS CARACTERÍSTICAS  
EXCLUSIVAS 

    O suporte dos membros inferiores é almofadado 
e permite 6 posições reguláveis em altura com 
opção de regulação em ângulo - Ergosupport -  
disponível na versão ISA XPlus, para conforto 
otimizado.



   Braço de elevação extensível - Telescolift  
Para adaptar o elevador à altura, condição 
física e preferência do utilizador

   Suporte dos membros inferiores 
Para acomodar os membros inferiores com o 
máximo de conforto 

• Ajuste em altura simples das seis posições com apenas uma 
mão, sem necessidade de ferramentas.

• Almofadas em espuma suaves garantem conforto. 

• Opção ErgoSupport  
com regulação em ângulo adicional para acompanhar os 
movimentos naturais dos membros inferiores para maior 
conforto (disponível na versão X Plus)

   Pegas ergonómicas 
Para posicionar as mãos de uma forma natural, 
confortável e intuitiva.

• Contorno especial com ângulo curvo, oferece uma 
posição mais natural para colocação da mão.

• Largura entre pegas estudada para ir ao encontro da 
estatura média dos cuidadores e minimizar esforços. 

• Material de toque suave para conforto durante a 
transferência.

• 9 comprimentos reguláveis para servir vários tipos de 
utilizadores. 

• Alavanca de fácil acesso com mecanismo de auto-
bloqueio para uma regulação rápida e segura.

• Quando totalmente recolhido, o elevador fica muito 
compacto para fácil arrumação/armazenamento.

3 características chave e benefícios

Conheça todas as características do ISA através dos vídeos disponíveis no nosso 
canal de YouTube

 PATENT PENDING

 PATENT PENDING



ISA™

Apresentamos a 
família ISA
Uma gama de elevadores   
versátil para transferências ativas

O ISA tem quatro modelos base com diferentes capacidades de peso, dimensões e acessórios, desde o 
elevador mais simples ao mais avançado, tanto para utilização em ambiente domiciliário como instituicional. 

ISACOMPACT ISASTANDARD ISAPLUS ISAXPLUS

Muito compacto. Perfeito para 
ambientes com pouco espaço. 
Indicado para uso domiciliário.

Simples de uso. Adequado 
a ambientes domiciliários e 
institucionais. 

Transferências avançadas, 
fiáveis e seguras. Abertura 
das pernas elétrica.

Cuidados superiores 
para utilizadores com 
elevado peso e de estatura 
mais alta. Indicado para 
ambientes institucionais. 
Abertura das pernas 
elétrica e Ergosupport.

Peso máximo 
de utilizador 140kg 160kg 180kg 200kg

Altura 
utilizador 
recomendada

1400-1800mm 1500-1900mm 1400-1900mm 1400-2000mm

As configurações estão disponíveis para ir ao encontro das necessidades do utilizador e cuidador, como a abertura de pernas mecânica 
ou elétrica, o suporte de membros inferiores fixo ou com angulação, plataformas para os pés variadas. 

Acessórios disponíveis:
  Dois modelos de cestas com 2 ou 4 pontos 
de fixação à escolha. Cesta de 2 pontos para 
transferências verticais e de 4 pontos para 
transferências semi-sentadas. 

  Faixa de pernas para maior estabilidade e 
segurança do utilizador. 

  Proteções para as pernas (incluídas de série nas 
versões ISAPLUS e ISAXPLUS) 
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Dados técnicos 

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite 
o site da Invacare Portugal.

* Com proteções de 5mm
** Com a bateria carregada entre os 50% a 100% 

Cor do chassis Dados regulamentares 

Cinza claro:
Mastro, barra 
e braço de 
elevação

RAL: 7035

Cinza antracite:
base, pernas e 
barra de empurrar

RAL: 7016

Nota: As cores podem variar ligeiramente 

das apresentadas acima. 
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Peso máximo de 
utilizador 

Comprimento 
da base 

Largura da 
base 

Largura interior 
com as pernas 

fechadas 

Largura interior 
com as pernas 

abertas 

Raio de  
viragem 

ISACOMPACT 140 kg 925 mm 535 mm 405 mm 735 mm 1060 mm

ISASTANDARD 160 kg 1080 mm 635 mm 495 mm 960 mm 1260 mm

ISAPLUS 180 kg 1220 mm 640 mm 480 mm 1020 mm 1400 mm

ISAXPLUS 200 kg 1280 mm 640 mm 480 mm 1020 mm 1430 mm

To be 

Peso total de 
produto 

Altura máxima 
(com o braço 
de elevação 
baixado / 

levantado) 

Regulação 
em altura 

(com o braço 
de elevação 

baixado/ 
levantado) 

Distância do 
chão 

Altura das 
pernas* 

Velocidade 
de  

elevação 

Capacidade 
da bateria  
(elevações 

por carrega-
mento)** 

ISACOMPACT 43 kg 1650 / 1800 mm 505 / 675 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82

ISASTANDARD 48 kg 1650 / 1800 mm 505 / 675 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82

ISAPLUS 49 kg 1650 / 1800 mm 505 / 675 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82

ISAXPLUS 52 kg 1650 / 1800 mm 505 / 675 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82

Todas as medidas foram tiradas com rodízios de 100 mm, tamanho intermédio da plataforma de pés e utilizador com 80 kg. 
Para rodízios de 75 mm (versão COMPACT), reduza as medidas em 15 mm. 
Todas as medidas foram tiradas com uma tolerância de +- 3%.


