Se tem necessidade de um ou dois auxiliares de marcha nas suas deslocações, a Invacare
propõe-lhe soluções diversificadas, sobre as quais poderá apoiar-se em todas as situações.

Correia 0310

Invacare Moviale P252, P253, P254, P255, P257, P270
Estas bengalas em madeira de faia ou carvalho, são esteticamente muito
elegantes. Estão revestidas com um verniz de poliuretano oferecendo uma
otíma resistência ao tempo.
•

6 modelos disponíveis

252

900 mm

254

253

900 mm

900 mm

255

1020 mm

270

257

975 mm

900 mm

Para melhor adaptabilidade apresentamos estes 3 modelos em
alumínio, reguláveis em altura.

Invacare Foldeo P260

Invacare Silencio P256

Regulável em altura e
dobrável, guarda-se e
transporta-se facilmente numa
bolsa transparente.
•

Encartável

•

Regulável em altura 830 a
940 mm

Regulável em altura, esta bengala
em alumínio é a mais silenciosa das
bengalas graças a uma anilha antiruído incorporada.
- Silenciosa
- Regulável em altura
790 - 1015 mm, Ø 19 mm,
Anilha anti ruido

Invacare Prompto P264A/P265A
Destro ou canhoto? Escolha a sua bengala. Muito
silenciosa.
Ø 19 mm

•

Punho anatómico, destro ou canhoto

•

Anel anti-ruído

775 - 1010 mm

Bengalas

Trusted Solutions,
Passionate People®

Invacare Auxil P328, P328J
140 mm

O Tripé Auxil conta com uma base ampla que assegura
uma ajuda de marcha mais estável.

P328

Para adulto :

P328J

P328 (62.TRP.A)
Para junior :

700-920 mm

P328J (62.TRP.C)
Regulável em altura

520 - 675 mm
Ø 15 mm
165 mm
390 mm

300 mm

300 mm

O300 / 0310
Suporte de bengala
muito fácil de
adaptar à bengala

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

Peso (kg)
Peso max. utilizador (kg)
Garantia (anos)

Moviale

Foldeo

Silencio

0.28 a 0.3

0.355

0.32

Prompto

Auxil

100

100

100

100

P328: 100 / P328J: 75

2

2

2

2

2

P328: 0.9 / P328J: 0.8

253

