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Modelo standard

HR32130001-027 LISA, tam. 1  + estofo 
(ajuste de PA: 30 cm) 1.513.-

HR32130002-027 LISA, tam. 1  + estofo 
(ajuste de PA: 35 cm) 1.513.-

HR32140001-027 LISA, tam. 2  + estofo 
(ajuste de PA: 35 cm) 1.577.-

HR32140002-027 LISA, tam. 2  + estofo 
(ajuste de PA: 40 cm) 1.577.-

Acessórios

HR32137100-027 Apoio de braço, unidade (pedir duas unidades) 72.-

HR16001102 Buggyboard 228.-

HR32135300-343 Estofo almofadado standard tam.1 (azul) 133.-

HR32145300-343 Estofo almofadado standard tam.2 (azul) 153.-

HR32135200-343 Estofo almofadado com encosto multifuncional tam.1 (azul/azul escuro)  342.-

HR32145200-343 Estofo almofadado com encosto multifuncional tam.2 (azul/azul escuro) 342.-
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Cadeira de reabilitação 
dobrável
Tamanho 1 crianças dos 3 aos 8 anos, aprox.
Tamanho 2 crianças dos 6 aos 16 anos, aprox.

Lisa

Equipamento de série
Cadeira compacta e dobrável para crianças, 
chassis de alumínio, leve e estável, regulação do 
encosto com uma mão

•  Estofo de assento e de encosto reforçados
•  Patim regulável em duas peças
•  Rodas dianteiras e traseiras com rolamento
•  Rodas dianteras com bloqueio da rotação 

integrado
•  Travão de bloqueio
•  Cinto pélvico
•  Auxiliar de inclinação integrado, à direita
•   Estofo azul
•  Chassis cor prata

Todos os preços em EUR,  
PVP recomendado, válidos de 01/01/2023 a 
31/12/2023, IVA não incluído

Número de pedido:

–––––––––––––––––

  Orçamento   Pedido

Morada de faturação

Morada de entrega

Delegado(a) de vendas Nome

..........................................................
Data                Assinatura

Ao realizar o pedido, aceita cumprir as instruções de utilização/os manuais
de manutenção para acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los 
com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/dos manuais de 
manutenção dos respetivos produtos Ottobock, e con�rma ter lido, compreendido 
e aceitado os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar um pedi -
do, compromete-se a realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprova -
ção em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efetuar modi�ca-
ções ou instalar acessórios que não cumpram as especi�cações dos manuais de 
instruções de utilização/manutenção da Ottobock.

Rodas standard:
•  Rodas  EVA, dianteiras, 180 mm
•  Rodas  EVA, traseiras, 250 mm
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HR32137700-031 Apoio de cabeça para encosto multifuncional, tam.1 217.-

HR32147700-031 Apoio de cabeça para encosto multifuncional, tam.2 217.-

HR32070060-031 Apoio de cabeça almofadado, tam.1 
(incompatível com estofo almofadado com encosto multifuncional) 217.-

HR32086500-031 Apoio de cabeça almofadado, tam.2
(incompatível com estofo almofadado com encosto multifuncional) 217.-

HR32136100 Cinto de cinco pontos com almofadado para a nuca 205.-

HR32135500-031 Guias laterais com redução variável da largura do assento (4-6-8 cm), 
tam.1 apenas em combinação com o encosto multifuncional 180.-

HR32145500-031 Guias laterais com redução variável da largura do assento (4-6-8 cm), 
tam.2 apenas em combinação com o encosto multifuncional 140.-

HR32137200-031 Taco abdutor rebatível para baixo tam.1 321.-

HR32147200-031 Taco abdutor rebatível para baixo tam.2 298.-

HR32075800-031 Separador de pernas tam.1 (apenas em combinação com o encosto multi-
funcional)

182.-

HR32085800-031 Separador de pernas tam.2 (apenas em combinação com o encosto multi-
funcional)

171.-

HR32137800 Arco dianteiro tam.1 124.-

HR32147800 Arco dianteiro tam.2 128.-

HR32135700-031 Estofo almofadado para arco dianteiro tam.1 58.-

HR32145700-031 Estofo almofadado para arco dianteiro tam.2 58.-

HR32010080 Cintos de velcro para pés, com almofada, tam.1 32.-

HR32020080 Cintos de velcro para pés, com almofada, tam.2 32.-

HR32200120-343 Saco de inverno azul com parte anterior destacável, com ranhura
para cintos e acessórios, tam.2 (prof. assento até aprox. 34 cm) 633.-

HR32400120-343 Saco de inverno azul com parte anterior destacável, com ranhura
para cintos e acessórios, tam.3 (prof. assento até aprox. 39 cm) 829.-

HR32100100-074 Capa para chuva, azul escuro tam.1 91.-

HR32010100-074 Capa para chuva, azul escuro tam.2 91.-

481S64=ST005 Mochila com logótipo Otto Bock 64.-

HR32135800 Bolsa dobrável para acessórios tam.1 98.-

HR32145800 Bolsa dobrável para acessórios tam.2 98.-

HR32136200-094 Capota na cor do estofo com impermeável transparente 233.-

Dados técnicos

Tamanho 1 Tamanho 2

Largura de assento (com/sem estofo almofada-
do) 32/36 cm 37/41 cm

Profundidade de assento 30 ou 35 cm 35 ou 40 cm

Altura de encosto 65 cm 70 cm

Regulação do encosto 30°  ( em 4 passos de 7,5°) 30°  ( em 4 passos de 7,5°)

Comprimento tibial 27 – 40 cm 27 – 40 cm

Capacidade de carga máxima 50 kg 60 kg

Peso 13,6 kg 14,6 kg

Informação


