Lima H263 / H273

As cadeiras de banho /
sanitárias completas !

Trusted Solutions,
Passionate People®

As cadeiras de banho/sanitárias Invacare Lima são a
escolha perfeita se estiver à procura de uma cadeira
totalmente equipada e compacta para poupança
de espaço. Inúmeros acessórios fazem parte da
configuração standard (cinto pélvico, aparadeira...),
e o mecanismo de encarte é de fácil utilização o
que facilita a arrumação em meio institucional e
domiciliário. O chassis em alumínio, anti corrosivo,
permite que ambas as cadeiras sirvam na perfeição
os utilizadores que necessitam de assistência para a
higiene pessoal diária.
Design compacto

Várias posições de assento

Veja como é fácil dobrar uma cadeira de rodas
de banho / sanitária ! A cadeira Invacare Lima
H263 ou H273 fica pronta para arrumação ou
transporte em poucos segundos, ocupando,
desta forma, pouco espaço na casa de banho
ou no local onde fica guardada.

O assento almofadado das cadeiras Invacare Lima H263
e/ou H273, com 4 posições possíveis, oferece máximo
conforto ao utilizador e torna-se compatível com a maior
parte das sanitas. Para múltiplas necessidades o assento
poderá ser montado com o recorte higiénico virado para a
frente, para trás ou para um dos lados.

Opções e Características

Opções de rodas

Recorte do assento

Tela de encosto maleável

Poderá escolher entre a versão
4 rodízios de 5” (Lima H263)
ou a versão com rodas auto
propulsáveis 24” traseiras (e dois
rodízios dianteiros) (Lima H273).

Um recorte no assento com
23 cm de largura e 37 cm de
profundidade facilita a higiene
íntima.

Oferece conforto otimizado ao
utilizador.

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

Largura de
assento

Largura total

Profundidade
total

Altura total

Largura total
encartada

Peso total

Peso max.
utilizador

kg
H263

580 mm

470 mm

570 mm

1045 mm

1000 mm

210 mm

H273

580 mm

470 mm

680 mm

1115 mm

1000 mm

300 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

14 kg

135 kg

18,5 kg

135 kg

Cor
Branco

Azul

275

