
O conforto e a 
segurança no banho

Trusted Solutions,
Passionate People®

Elevador de banheira
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Aquatec Elevador de banheira Aquatec Orca

O elevador de banheira Aquatec Orca é uma 
solução que o permite desfrutar de um bom 
banho de imersão com toda a segurança. 

Tem um comando ergonómico que integra uma 
bateria e que é muito fácil de utilizador. 

360 mm  
(com abas: 560 mm)

665 mm655 mm

4200 mm

580 mm

850 mm

285 mm

375 mm
(sem abas)

715 mm
(com abas)

490 mm

Elevador de banheira para banhos na posição 
sentada com encosto e apoio de cabeça integrados 
reclináveis até 40° Desmontável em duas partes, 
funciona com uma bateria, comando flutuante com 
bateria integrada impermeável e ergonómico com 
cabo em espiral. Ventosas auto removíveis. Capas 
amovíveis e laváveis na máquina a 60º. Concebido 
de maneira a ocupar o menos espaço possível na 
banheira. Assento e encosto em polipropileno.

Referências dos produtos
Orca com capa branca 1573864
Orca com capa Azul  1573875
Orca com abas no  
encosto com capa branca  1574062
Orca com abas no  
encosto com capa Azul  1573974
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Características

Comando ergonómico

Incorpora uma bateria.
Botão Stop para bloqueio imediato das funções

Base anti-deslizante para 
maior segurança mesmo 
que seja utilizado sem 
capa.

Desmontagem e 
Montagem rápida

Dividido em 2 partes. 
Facilidade de encaixe. 
Leve para facilitar o 
transporte.

Características técnicas

Capa amovível e lavável 
à máquina a 60º

Motor de elevada 
qualidade

Conexão simples e 
segura do comando 

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

Orca

Peso sem bateria (kg) 12,3

Peso máximo do paciente (kg) 150

Garantia (anos) 2
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Acessórios

Separador de coxas

Previne escorregar do 
assento. 

Cintos de segurança

Posicionamento mais 
seguro.

Apoio de cabeça

Apoio de cabeça 
regulável em altura.

315 mm

240 mm

O Trans é utilizado sobre o assento de um 
elevador de banheira para uma transferência 
sem esforço.
Ele assegura o movimento rotativo e deslizante 
para facilitar o momento da transferência.
O disco do assento é extra largo e 
antiderrapante.
Disponível em cinza claro e azul.

Referências
Trans azul 4.03.002
Trans cinza 4.03.008

Ø = 365 mm

530 mm

Aquatec Trans


