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C1000 DS
Cadeira de rodas elétrica
Referência: 490E68=00000_K
Carga máx. permitida: 140 kg (equipamento 
de série)

A imagem contém acessórios

Equipamento de série

•  6 km/h
•  Comando enAble50
•  Baterias de gel de 63 Ah (C5)
•  Carregador
•  Iluminação LED
•  Prateleira para transporte de bagagem 
•  Suspensão em todas as rodas
•  Assento standard
•  Almofada de assento
•  Apoios de braço
•  Patim em duas peças (carga máx. 140 kg.)
•  Pára-lamas completo
•  Cinto pélvico com �vela
•  Cor do chassis: efeito ferro brilhante
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PVP recomendado:  
EUR 12.139.-

Todos os preços em EUR, válidos de  
01/07/2022 a 31/12/2022,  
IVA não incluído

  Orçamento   Pedido

  Anexa-se documento para fabrico especial

Morada de faturação

Morada de entrega

Delegado(a) de vendas Nome
 
……………………………………..
Data                Assinatura

Ao realizar o pedido, compromete-se a cumprir todas as instruções de utilização/manutenção 
dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, 
para além das instruções de utilização/manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Tam -
bém con�rma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além 
disso, ao realizar o pedido, aceita realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprova -
ção de acordo com os requisitos nacionais quando e sempre que implementar modi�cações 
ou acessórios que não cumpram as especi�cações das instruções de utilização/dos manuais 
de manutenção da Ottobock.



C1000 DS   2/ 10

Indústria Ortopédica Otto Bock Unipessoal, Lda.  · T +351 213535587 · F +351 213535590 · info@ottobock.pt · www.ottobock.es

Assento standard 

EC 01 Assento standard, pequeno  (PA 38...46 cm, LA 38...42 cm) –

EC 02 Assento standard, grande  (PA 42...50 cm, LA 43...48 cm) –

EC 19 Assento standard, XL (PA 42...50 cm, LA 50...56 cm) 150.-

Regulações para assento standard

Ângulo de encosto   -9/1/11/21°   0/10/20/30°

Não possível com reclinação elétrica do encosto

Inclinação de assento    0°   3°   6°

Inclinação de 3° e 6° não possível com basculação nem elevação do assento

Profundidade de assento PA   38 cm      40 cm     42 cm     44 cm     46 cm    48 cm    50 cm

Largura de assento LA   .......... cm

Comprimento tibial CT  .......... cm (25...54 cm)  sem almofada de assento

Altura de assento   40*  45   50   55 
*Apenas com assento standard pequeno, patim em duas peças de plástico e nenhuma opção elétrica.
Para inclinação do assento de 3°, com almofada, dependente do CT; indisponível com elevação de assento.
Altura de assento – Comprimento tibial = Distância livre até ao solo, recomenda-se um mínimo de 8 cm.

Almofada de assento (apenas para assento standard)

EC 06 Almofada de assento, revestimento preto (equipamento de série, espessura 50 mm) –

EC 10 Almofada de assento com revestimento para incontinência (espessura 50 mm) 40.-

EC 07 Sem almofada de assento –

Consulte o nosso catálogo de posicionamento para opções adicionais de almofadas de assento.
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1 Sitztiefe
2 Rumpftiefe
3 Armlehnenhöhe
4 Achselhöhe
5 Schulterhöhe
6 Scheitelhöhe
7 Unterarmlänge bis Handmitte
8 Rumpfbreite
9 Unterschenkellänge
10  Sitzbreite

*    Esta informação ajudará a apoiar os ajustes orientados para o utilizador. A Ottobock garante a utilização con�dencial e meramente interna des -
tes dados.

Dados básicos (informação voluntária)   

Género _______________________   Indicação____________________________

Idade _____________________________  

 

Dados do utilizador*

Altura do utilizador em cm ________________

Peso do utilizador em kg  ________________ 

1 Profundidade do assento  _______________ 

2 Profundidade do tronco  ________________

3 Altura do apoio de braço  _______________

4 Altura na axila _________________________

5 Altura no ombro  _______________________

6 Altura na cabeça  ______________________

7 Comprimento do antebraço até metade da 

palma da mão  __________________________

8 Largura do tronco  _____________________

9 Comprimento tibial  ___________________

10  Largura do assento ___________________
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Assento Contour  

EC 03 Contour, pequeno  (PA 36....44 cm, LA 38....42 cm)  
(carga máx. 160 kg; espessura 5 cm)

376.-

EC 04 Contour, grande  (PA 40....48 cm, LA 43....48 cm) 
(carga máx. 200 kg; espessura 5 cm)

390.-

EC 21 Contour, XL  (PA 40....48 cm, LA 50....56 cm) 
(carga máx. 200 kg; espessura 5 cm)

405.-

Tipo de assento Contour

EC 23 Com contorno suave –

EC 24 Com contorno profundo –

Estofo do assento Contour

EC 25 Estofo em tecido –

EC 26 Estofo em couro sintético 144.-

EC 27
Estofo com revestimento para incontinência  (pode ser pedido em conjunto com o 
estofo em tecido EC 25)

30.-

Medidas assento Contour

Profundidade de assento PA    36   38  40   42   44   46   48

Largura de assento LA  .............. cm

Comprimento tibial CT  .............. cm  (28 ... 54 cm)

Altura de assento    aprox. 52 cm   aprox. 57 cm  
Para inclinação de assento de 0°, com almofada, dependente do CT; indisponível com elevação de assento.
Altura de assento – Comprimento tibial = Distância livre até ao solo, recomenda-se um mínimo de 8 cm.

Assento Recaro

EC 40 Recaro n-Joy (encosto com regulação manual) 1.146.-

EC 41
Recaro n-Joy-Plus (encosto com regulação manual e profundidade de assento a escolher 
entre 38…56 cm) Profundidade ………….. cm 

2.105.-

Sistemas de assento modular Recaro

EC 42 Encosto LX (egulável manualmente) 699.-

EC 43 Encosto LT (suporte laterais com diferentes opções de ajuste, regulável manualmente) 781.-

EC 44 Superfície de assento F (almofadado plano, fundo de assento cosido às guias laterais) 995.-

EC 45 Superfície de assento X (guias laterais proeminentes com prolongamento do assento) 1.159.-

EC 46 Superfície de assento W (almofada plana, prolongamento do assento) 1.228.-

Medidas sistemas Recaro 

Profundidade de assento PA    38    40   42   44   46
(Apenas para Recaro-n-Joy-Plus)   48   50    52    54    56

Comprimento tibial CT  .............. cm  (28 ... 54 cm)

Altura de assento     aprox. 52 cm   aprox. 57 cm  
Para inclinação do assento de 0°, com almofada, dependente do CT; indisponível com elevação de assento.
Altura de assento – Comprimento tibial = Distância livre até ao solo, recomenda-se um mínimo de 8 cm. Altura de assento de  
52 cm não disponível com basculação do assento.

Todos os assentos Recaro incluem apoio da cabeça e bolso no encosto

Opções de chassis

EA 13 Chassis de 140 kg (equipamento de série) –

EA 16 Chassis de 200 kg (incl. chassis reforçado, resguardos laterais reforçados) 1.207.-

Acessório de chassis

ES 03 Placa re�etora traseira                                                                                                            125.-
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Basculação de assento

EC 50 Basculação elétrica de assento 30° com deslocação do centro de gravidade
(inclinação de assento 0°, capacidade máx. de carga 200 kg) 1.024.-

EC 54
Basculação elétrica de assento de 45° com deslocação do centro de gravidade     
(Inclinação 0°)

1.206.-

Elevação elétrica de assento

EC 55
Elevação elétrica de assento (até 40 cm, carga máx. 130 kg, inclinação de assento 0°)  
(também compatível com EC 54)  

3.402.-

EC 60
Elevação elétrica de assento “Heavy Duty” (até 30 cm, inclinação de assento 0°)
(também possível em combinação com EC 54)  

3.711.-

Reclinação encosto

ED 50
Regulação elétrica do ângulo de encosto a 30° 
(exceto “Recaro N-Joy” – “N-Joy Plus” e assento à medida)  

893.-

(não compatível com assento Contour pequeno, PA 36 e 38 cm, nem Contour grande, PA 40 e 42 cm.

Encosto (apenas assento standard)

ED 01 Estofo de encosto  (equipamento de série)                                                                                                       –

ED 02 Sem estofo de encosto                                                                                                                                      –

Cintos e arneses

EP 51
Sistema estático de cintos com dispositivos de retenção escapular (apenas assentos 
Recaro, não disponível com elevação nem com basculação do assento)  

317.-

EP 60 Cinto peitoral com fecho de velcro (apenas assentos Recaro)                                                                227.-

EP 65 Cinto pélvico com fecho de plástico  –

Acessórios de assento

EC 20 Taco abdutor destacável (apenas para assento standard, não possível com basculação 
nem com elevação)

276.-

EC 30 Taco abdutor rebatível (apenas para assento standard, não possível com basculação nem 
com elevação)

283.-

EE 30 Kit de montagem para apoio de cabeça (para assento standard e Contour) 37.-

Patins

EB 01
Patim em duas peças com placas de plástico, carga máx. 140 kg .  
CT até 50 cm com assento standard

–

EB 02
Patim em duas peças com placas de alumínio, carga máx. 140 kg.  Regulação progressiva do 
ângulo.  
CT até 50 cm com assento standard

72.-

EB 03
Patim único, de alumínio. Regulação progressiva do ângulo.  
CT até 50 cm com assento standard.                                                                            

69.-

EB 04
Patim XXL (até 180 kg) em 2 peças, placas de alumínio 
(CT até 50 cm) regulação progressiva do ângulo.

416.-

EB 07 Sem patins - 

EB 20
Patins elevatórios manuais, com compensação de comprimento e placas de alumínio, 
reguláveis em ângulo (carga máx. 140 kg; CT a partir de 27 cm em  assentos standard e assentos 
Contour e Recaro a partir de 32 cm.)      

604.-

EB 50
Patins elevatórios elétricos, com compensação de comprimento e placas de  alumínio, 
reguláveis em ângulo; (carga máx. 140 kg; CT com assento standard  desde 27 cm, com 
Recaro/Contour desde 32 cm)                                                                               

1.557.-

Acessórios patins

EB 80 Almofadas laterais de perna para patins elevatórios ( apenas para EB 20 e EB 50) 181.-

EB 70 Cintos de �xação para placas de alumínio (kits de montagem incluídos) 27.-
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Apoios de braço

EE 10 Apoio de braço standard com protetor de roupa (para assento standard e Contour) –

EE 33 Apoio de braço prolongado com recorte para o tubo do encosto (incluído em assentos Recaro) –

EE 40
Apoio de braço prolongado com protetor de roupa (com recorte para o tubo do encosto; não 
compatível com assentos Recaro) 

35.-

Acessórios apoios de braço

EE 34 Adaptador �xo para almofada de apoio de braço à esquerda  15.-

EE 24 Adaptador �xo para almofada de apoio de braço à direita  15.-

EE 35 Adaptador giratório para almofada de apoio de braço à esquerda  152.-

EE 25 Adaptador giratório para almofada de apoio de braço à direita                                                         152.-

EE 36 Cinto de �xação do braço à esquerda  23.-

EE 26 Cinto de �xação do braço à direita  23.-

EL021 Revestimentos almofadados para apoios de braço 67.-

EL022 Revestimento almofadado para protetores de roupa 66.-

Para mais informações sobre almofadas de apoio de braço e apoios de mãos, consulte o nosso catálogo de Acessórios

Cor forquetas rodas dianteiras

026 Efeito oxidado cintilante  (equipamento de série) –

003 Preto intenso RAL 9005 (equipamento de série) –

002 Antracite metalizado 146.-

004 Azul gelo 146.-

013 Preto RAL 9005 mate 146.-

016 Prata metalizada 146.-

017 Amarelo RAL 1023 146.-

018 Vermelho sinal RAL 3001 146.-

020 Azul saturno metalizado 146.-

022 Creme RAL 9001 146.-

023 Branco RAL 9016 146.-

027 Shimano mate 146.-

Superfície pneus

EG 01 Ranhuras  -

EG 02 Tacos   -

EG 50 Rodas dianteiras com ranhuras, traseiras com tacos -

Cor pneus

EG 03 Cinza   -

EG 04 Preto (apenas com tacos) -

Rodas

EG 55 Rodas pneumáticas                                                                                                                                           - 

EG 60 Rodas maciças Flexel (quatro rodas)  161.-

EF 06 Rodas dianteiras maciças  62.-



C1000 DS   6/ 10

Indústria Ortopédica Otto Bock Unipessoal, Lda.  · T +351 213535587 · F +351 213535590 · info@ottobock.pt · www.ottobock.es

Informação

EU 40  Joystick calibrável EU 23 – EU 28  Opções de 
joystick

EP 51 Sistema estático de 
cintos

EB 80  Almofada lateral  
patim

EB 03  Patim único EB 02   Patim em duas 
peças

EB 20  Patim elevatório

EC 42 Recaro LXEC 40 Recaro N-joy

EC 43 Recaro LT EC 45 Recaro XEC 44 Recaro F EC 46 Recaro W

EU 87 Comando de mesa 
central, rotação elétrica

EC 23  Assento Contour com 
contorno suave 

EC 25 Estofo em tecido

EC 24  Assento Contour com 
contorno profundo

EC 26  estofo em pele sinté -
tica
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Motores

ET 01 Velocidade de 6 km/h (equipamento de série) –

ET 10 Velocidade de 10 km/h (motores de 4 polos, obrigatório cinto pélvico ou sistema estático 
de cintos, iluminação, apenas disponível em conjunto com suspensão rodas motrizes)

191.-

ET 06 Velocidade de 14 km/h (incompatível com chassis para 200 kg; obrigatório cinto pélvico ou 
sistema estático de cintos)

870.-

Baterias

EU 01 Duas baterias de gel de  63 Ah (C5)  (equipamento de série)  –

EU 05 Duas baterias de gel de 94 Ah (C5)   1.171. -

Carregador

EU 91 Carregador standard –

EU 02 Carregador sem ventoínha  (menor ruido)  – 
Atenção: maior tempo de carga em comparação com o carregador standard)

EU 92 Sem carregador  –

Comando

EU 85 Comando standard                                                                                                                                          -

EU 86
Comando com dois botões externos  Indicar a versão dos botões:

 Buddy button (diâmetro de 50 mm, vermelho/preto)                                                                              
 Piko button (diâmetro de 30 mm, vermelho/preto)  

248.-

EU 87
Comando central de mesa articulado eletricamente (recomenda-se caixa de carga / pro -
gramação)

2.253.-

Suporte de comando (sem mesa de terapia)

EU 19 Suporte de comando standard –

EU 20 Suporte de comando articulado –

EU 18 Suporte de comando articulado, regulável em altura 260.-

EU 29 Suporte de comando, rebatível para baixo 38.-

Lado de montagem comando

Direito

Esquerdo

Kit de montagem lateral para comando central de mesa

Sem                                                                                                                                                                    -

EU 871 Mesa com suporte                                                                                                                                      471.-

EU 873 Apenas o suporte                                                                                                                                       246.-

Lado de montagem do mecanismo giratório (tabuleiro com suporte/apenas suporte)

Direito

Esquerdo

Botões externos para comando central de mesa

Sem botões -

EU 874 Piko button, diâmetro de 30 mm, vermelho 121.-

EU 875 Piko button, diâmetro de 30 mm, amarelo 121.-

EU 876 Piko button, diâmetro de 30 mm, preto 121.-

EU 877 Buddy button, diâmetro de 50 mm, vermelho 121.-

EU 878 Buddy button, diâmetro de 50 mm, amarelo 121.-

EU 879 Buddy button, diâmetro de 50 mm, preto 121.-

Requer um botão "giratório", conexão máxima possível de 3 botões, “giratório”, “ON/OFF” e “modo”.
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Caixa de carga/programação para comando de mesa (inclui cabo BUS de 1,5 m)

EU 56 Sim 325.-

Não –

Ativação do bloqueio de condução

Sim

Não

Ativação do bloqueio de direção elétrico

Sim

Não

Comandos especiais

EU 07 Módulo de teclas  (controlo de máx. de 5 regulações de assento, sem LCD) 1.132.-

EU 98
Módulo LCD programável, com Bluetooth, controlo de luz sequencial LED e recetor de
infravermelhos incluídos   

1.907.-

EU 97 Módulo LCD programável, controlo de luz sequencial LED e recetor de infravermelhos incluídos  
1.907.-

Os seguintes controlos especiais requerem LCD (não incluído)

EU 09

EU 81
EU 82

Comando de queixo com Mini-Joystick articulado eletricamente (inclui Joystick calibrá -
vel e comando standard; não possível com módulo de teclas)  
Indicar: 

 Bola de espuma com elastómero
 Bola de espuma com mola dura 
 Bola de espuma com mola maci a

Indicar lado de montagem:
 Suporte de comando de queixo articulado  do lado esquerdo
 Suporte de comando de queixo articulado  do lado direito
 Suporte de comando de queixo articulado  sobre a cabeça, lado esquerdo (comando 

multifunções à direita)
 Suporte de comando de queixo articulado  sobre a cabeça, lado direito (comando 

multifunções à esquerda)
Indique a versão de instalação do interruptor multifunções:

 Interruptor satélite de comando de queixo para ligar/desligar, modo e função de 
rotação

 2 × Piko button de comando de queixo para ligar/desligar, modo e função de rota -
ção

3.184.-

–

299.-

EU 80 

EU 81
EU 82

Comando de queixo com Midi-Joystick articulado eletricamente (inclui comando 

standard; não possível com módulo de teclas)
Indicar lado de montagem

 Suporte de comando de queixo articulado  do lado esquerdo
 Suporte de comando de queixo articulado  do lado direito
 Suporte de comando de queixo articulado  sobre a cabeça, lado esquerdo (comando 

multifunções à direita)
 Suporte de comando de queixo articulado  sobre a cabeça, lado direito (comando 

multifunções à esquerda)
Indique a versão de instalação do interruptor multifunções:

 Interruptor satélite de comando de queixo para ligar/desligar, modo e função de 
rotação

 2 × Piko button de comando de queixo para ligar/desligar, modo e função de rota -
ção  

3.184.-

–

299.-

EU 11
Comando por sopro/absorção (apenas com a unidade de tração de 6 km/h e sistemas de 
assento Recaro; inclui comando standard)

1.627.-

EU 83
Joystick midi calibrável, inclui botão multifunções para montagem no apoio de 
braço (comando standard incluído); kit de instalação incluído para montagem no apoio de 
braço standard esquerdo ou direito.

1.075.-

EU 84
Joystick midi calibrável, inclui botão multifunções para montagem na mesa (kit de 
instalação incluído para montagem na mesa)

967.-
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EU 40 Joystick midi calibrável, inclui botão multifunções  
(comando standard incluído)
Indique:

 Botão de controlo com elastómero
 Bola de espuma com elastómero
 Bola de espuma com mola dura
 Bola de espuma com mola macia

1.378.-

EU 68
Adaptador para 1 – 6 botões  
(necessário para controlo de 1 – 6 botões; seleção de botões de U 691 a 704)

123.-

As seguintes opções requerem LCD:

EU 61
Telefone mãos-livres com comando à distância por infravermelhos, incluindo o 
adaptador de rede

2.441.-

EU 59
Cabo adaptador para clique direito/esquerdo

 Piko button (diâmetro de 50 mm, vermelho/preto)
 Piko button (diâmetro de 30 mm, vermelho/preto)

495.-

Acessórios comandos especiais

EU 67
ON/OFF ou PARAGEM DE EMERGÊNCIA com pescoço de cisne para LCD  
(botões de EU 691 a EU 704)

342.-

EU 75
Botão ON/OFF para o módulo LCD, inclui o cabo adaptador MFS  
(botões de EU 691 a EU 704)

220.-

(botões necessários)

Piko button (diâmetro de 50 mm)

EU 691 Vermelho  121.-

EU 692 Amarelo 121.-

EU 693 Preto 121.-

EU 697 Prata metalizada 121.-

Piko button (diâmetro de 30 mm)

EU 701 Vermelho  121.-

EU 702 Amarelo 121.-

EU 703 Preto 121.-

EU 704 Prata metalizada 121.-

Suporte LCD

EU 31 Suporte para LCD standard –

EU 30 Suporte para módulo LCD articulado, regulável em altura e ângulo 202.-

EU 32 Suporte para módulo LCD com “pescoço de cisne” 273.-

EU 34
Suporte para módulo LCD com “pescoço de cisne” para mesa de terapia (inclui-se 
para montagem individual na cadeira de rodas)

273.-

Acessórios comando

EU 69 Módulo sem �os Easywave      381.-

EU 96 Módulo Bluetooth até 2 interfaces Bluetooth paralelas 598.-

EU 60
Cabo adaptador para clique direito/esquerdo (módulo Bluetooth)                                  

 Piko button (diâmetro de 50 mm) (vermelho/preto)
 Piko button (diâmetro de 30 mm) (vermelho/preto)

495.-

EU 94
Aquecedor de mão com cobertura para uma mão (incluído para montagem própria na 
cadeira de rodas elétrica)

1.299.-

EU 95
Aquecedor de mãos com cobertura para duas mãos  
(incluído para montagem própria na cadeira de rodas elétrica)

1.162.-

EU 15 Comando de acompanhante 1.021.-

EU 22 Arco protetor para comando 60.-

EU 23 Forqueta “Tetra” horizontal (regul. para uma largura de mão de 70-90 mm) 143.-
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EU 24 Stick S80 (manípulo especial de Joystick de 80 mm) 59.-

EU 25 Bola de espuma (com revestimento preto) 117.-

EU 26 Bola de golfe pequena (diâmetro de 43 mm) 99.-

EU 27 Bola de golfe grande (diâmetro de 48 mm) 125.-

EU 28 Barra de Joystick �exível de 60 mm, incl. bola de golfe grande. 199.-

(prolongamento de 60 mm; recomenda-se o suporte de comando rebatível para baixo ou articulado)

EU 35 Bola macia, colorida  (diâmetro de 30 mm, 4 pcs.) 48.-

EU 55 Software de programação com cabo USB  
(Não sujeito a descontos. Certi�cação necessária).

557.-

EU 681 2 cabos adaptadores para Piko button (diâmetro de 50 mm)  (preto)  
(atribuição livre de duas funções elétricas  )
Indique a função:

 Patim esquerdo
 Patim direito
 Basculação de assento
 Regulação do ângulo de encosto 
 Elevação de assento
 Iluminação
 Aviso (4 intermitentes)
 Indicador de direção, esquerda
 Indicador de direção, direita
 Buzina

334.-

EU 682 2 cabos adaptadores para Piko button (diâmetro de 30 mm) (preto)  
(atribuição livre de duas funções elétricas)
Indique a função:

 Patim  esquerdo
 Patim  direito
 Basculação de assento
 Regulação do ângulo de encosto 
 Elevação de assento
 Iluminação
 Aviso (4 intermitentes)
 Indicador de direção, esquerda
 Indicador de direção, direita
 Buzina

334.-

Acessórios gerais

ES 22 Bolsa para acessórios (carregador, ferramentas… ) 43.-

ES 24 Bolso para telemóvel 27.-

ES 32 Revestimento protetor para cadeiras com assento standard 307.-

ES 35 Mesa de terapia articulada (incl. kit de montagem;  o recorte para o comando deve ser 
adaptado)  

464.-

EZ 80 Bomba Airman 160.-

EA 60 Suporte para bengala 58.-

ES 38 Espelho retrovisor, articulado para dentro. Montagem à esquerda 130.-

ES 28 Espelho retrovisor, articulado para dentro. Montagem à direita 
(A montagem no lado do joystick não é possível, incompatível com suporte de comando 
articulado e com mesa de terapia)

130.-

EZ 52 Kit de ferramentas 53.-

ES 60 Kit de montagem para VTD (requer sistema de pontos de ancoragem AMF; apenas compatível 
com assentos standard pequeno e grande ou com assentos Contour pequeno e grande)

216.-


