Plano de formações a profissionais
de saúde InvACADEMY
Reconhecendo as necessidades na área da mobilidade reduzida, e que
as respostas a estas necessidades estão em constante evolução,
apresentamos o nosso programa de formações que o ajudará a
conhecer melhor os produtos de apoio da Invacare, e aconselhar da
melhor forma o cliente final na escolha do produto de apoio.

MOBILIDADE EM CADEIRA DE RODAS MANUAL:
CARACTERÍSTICAS E CONFIGURABILIDADE
OBJETIVOS:
• Compreender o tipo de patologias associadas aos clientes-alvo e o
impacto na seleção da cadeira de rodas;
• Analisar detalhadamente os modelos de cadeiras de rodas da gama
Küschall e Action;
• Processo de avaliação do cliente – metodologias e aconselhamento da
configuração da cadeira;
• Hands-on – casos práticos para ajustes em cadeiras de rodas Küschall e
Action.

20 julho
Instalações
Invacare

Formador: Nuno Machado
(Gestor de Produto Mobilidade & Posicionamento)
Duração: 7h
9:30 – 18:00 (coffe break e almoço incluído)
Inscrições: mínimo 10 pessoas

TRANSFERÊNCIAS, POSICIONAMENTO DEITADO &
PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO
A utilização correta dos equipamentos de transferência e o adequado
posicionamento no leito são aspetos fundamentais para evitar futuros
problemas, tanto para a pessoa com mobilidade reduzida como para o
cuidador.
A formação inclui os fundamentos de transferência, bem como
conceitos de correto posicionamento relacionados com a prevenção de
aparecimento de úlceras de pressão, sempre na busca de maior
conforto e melhor qualidade de vida para o utilizador e para o cuidador.
OBJETIVOS:
- Perceber as características e vantagens de cada produto;
- Aconselhar a melhor solução dependendo do nível de autonomia e
mobilidade do utilizador, assim como dos requisitos do cuidador.

14 setembro
Instalações
Invacare

Formador: Graça Neves
(Gestora de Produto Lifestyle)
Duração: 7h (coffe break e almoço incluído)
9:30 – 18:00
Inscrições: mínimo 10 pessoas

POSICIONAMENTO SENTADO:
ALMOFADAS, ENCOSTOS E APOIOS DE CABEÇA
A atenção para com o correto posicionamento sentado deve ser sempre
uma prioridade para quem recomenda uma cadeira de rodas manual ou
eléctrica. As soluções da Invacare são completas e conjugam sempre
estabilidade com alívio da pressão, potenciando funcionalidade, conforto
e prevenção de ulceras de pressão.
OBJETIVOS:
- Reconhecer os princípios básicos do posicionamento sentado;
- Conhecer as características e propriedades das almofadas Invacare;

10 outubro
Instalações
Invacare

Formador: Nuno Machado
(Gestor de Produto Mobilidade & Posicionamento)
Duração: 7h (coffe break e almoço incluído)
9:30 – 18:00
Inscrições: mínimo 10 pessoas

CADEIRAS DE RODAS ELÉTRICAS E
PROGRAMAÇÃO BÁSCIA LINX
O mercado das cadeiras de rodas elétricas é complexo. Os modelos
disponíveis são variados assim como as opções disponíveis em cada um
dos modelos. É de extrema importância conhecer em detalhe cada
característica e de que forma a mesma poderá influenciar a qualidade
de vida do utilizador, sendo a programação um dos fatores essenciais.
OBJETIVOS:
- Definir os critérios a ter em conta na seleção de uma cadeira de rodas
elétrica;
- Capacitar o prescritor de ferramentas para a avaliação de mobilidade
em cadeiras de rodas elétricas (tirar medidas, conhecer funções da
cadeira, etc);
- Compreender a importância da programação da eletrónica (aplicação
a casos práticos).

14 dezembro
Instalações
Invacare

Formador: Nuno Machado
(Gestor de Produto Mobilidade & Posicionamento)
Duração: 7h (coffe break e almoço incluído)
9:30 – 18:00
Inscrições: mínimo 10 pessoas

PRODUTOS DE APOIO PARA
ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA
As atividades da vida diária, assim como as necessidades básicas
requerem soluções específicas para cada utilizador.
Um melhor conhecimento dos diferentes produtos de apoio disponíveis é
a melhor forma de marcar a diferença na vida das pessoas com
mobilidade reduzida e dos seus cuidadores.
OBJETIVOS:
• Saber aconselhar de uma forma mais confiante, o
ou os produtos de apoio adequados a cada tipo
de necessidade, proporcionando assim, a todos,
uma melhor qualidade de vida, e maior bemestar.

7 novembro
Instalações
Invacare

Formador: Graça Neves
(Gestora de Produto Lifestyle)
Duração: 7h (coffe break e almoço incluído)
9:30 – 18:00
Inscrições: mínimo 10 pessoas

