
Almofada e Encosto JAY Zip
Soluções completas para a sedestação pediátrica



SUPERIOR CLINICAL SEATING

The JAY Zip backrest was designed through the use of anthropometric data so 
they are specially sized to meet a pediatric client’s unique needs. 

Características 
n  Encosto leve, composto por uma suave espuma de 

poliuretano que incrementa o conforto.
n  Desenhado antropométricamente tendo em conta a 

anatomia da criança: contorno desde 2,5 a 6,3 cm, em função 
da largura

n   Encaixes simples, com um único ponto de fixação e 
compatíveis com uma grande variedade de diâmetros de tubo.

n  Ajustável em ângulo de -20° a +20°, em profundidade até 7,5 
cm e 2,5 cm em largura, com uma única ferramenta

n  Acessórios de posicionamento disponíveis: arneses, apoios 
de cabeça, cintos, cunhas de alinhamento vertebral..      

n  Opção de suportes laterais fixos e/ou abatíveis. Com ajuste 
horizontal, em ângulo e rotacional.

n  Incorpora de série cunha de suporte lombar e 2 fundas: 
Funda interior anti-humidade e funda exterior na cor preta, 
anti-microbiana e micro climática

n   Opção de funda na cor: rosa ou azul

Peso aproximado do encosto:   1,1 kg 

Peso máximo do usuário:    75 kg

Encosto Jay Zip
Jay Zip é a solução ultra-leve para o usuário pediátrico. Sistema prático de encaixes 
que permite instalar e retirar o encosto facilmente, assim como realizar uma grande 
variedade de ajustes para assegurar um óptimo posicionamento e alinhamento da 
coluna. 4 Alturas disponíveis para as necessidades de suporte de diferentes usuários.

Altura Largura

cm 20 25 30 35

15    

20     

25     

30  

Tamanhos de encosto  JAY® Zip

Jay Zip é o resultado de vários estudos antropométricos. Tanto a almofada 
como o encosto foram especialmente desenhados para adaptar às 
necessidades específicas do usuário pediátrico e ambas incorporam as mais 
avançadas tecnologias nas fundas: Ionic+™ e Aquaguard™.

Funda exterior anti-microbiana e micro climática
n  Lavável na máquina, de secagem rápida  
n  Tecnologia especial Ionic+™: com filamentos de prata 

incrustados no tecido para inibir a proliferação de bactérias.
n  Capa extra de material micro climático 3DX™ que favorece a 

ventilação e dissipa o calor e a humidade.

Fácil de instalar e retirar

Funda interior anti-humidade
n  Fácil de limpar
n   Composição de lycra flexível e poliuretano que 

cria uma barreira contra a humidade
n   Tecnologia Aquaguard™ e cosido especial no 

fecho que protege a espuma de líquidos.

4 Alturas disponíveis em cada largura: 15, 20, 25 ou 30 cm



Almofada de conforto que optimiza a estabilidade lateral e antero posterior da criança 
graças à sua base de espuma com contornos de capa dupla. Proteção da pele, conforto 
e posicionamento moderado na almofada de fácil manutenção.

Peso almofada 30 x 30cm 0,54 kg

Peso máx. usuário 75 kg

Garantia 2 anos

Altura (em cm)

Frontal Traseira

5 cm 4,5 cm
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Largura almofada

Para referências, opções e acessórios, consulte a Folha de Pedido.

Base de espuma capa dupla

Almofada Jay Zip

Características 
n  Base de espuma com contornos de capa dupla (com 

Viscool™ na capa superior para uma maior proteção anti 
escaras)

n  2 fundas: Funda interior anti-humidade e funda exterior em 
preto anti-microbiana e micro climática

n  Funda exterior suave e flexível que favorece a imersão dos 
isquios aumentando o conforto e a distribuição do peso.

Prof Largura Almofada
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Tamanhos da almofada JAY® Zip

n  A firmeza da espuma é proporcional ao tamanho da 
almofada para maximizar o conforto da criança.

n  Completa gama de tamanhos disponíveis, com 
larguras desde os 20 até aos 40 cms

Opção de cor na funda

Fácil limpeza Funda e costura 
impermeáveis

4 Alturas disponíveis em cada largura: 15, 20, 25 ou 30 cm

Funda exterior anti-microbiana e micro climática
n  Lavável na máquina, de secagem rápida  
n  Tecnologia especial Ionic+™: com filamentos de prata 

incrustados no tecido para inibir a proliferação de bactérias.
n  Capa extra de material micro climático 3DX™ que favorece a 

ventilação e dissipa o calor e a humidade.

Funda interior anti-humidade
n  Fácil de limpar
n   Composição de lycra flexível e poliuretano que 

cria uma barreira contra a humidade
n   Tecnologia Aquaguard™ e cosido especial no 

fecho que protege a espuma de líquidos.



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

Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a 

Sunrise Medical  reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e 

das especificações indicadas sem aviso prévio.
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