
Com o máximo de espaço para o 
utilizador, proporciona uma transferência 
confortável quer seja a partir de uma 
cama, cadeira ou até mesmo do chão. 

grua eléctrica 200kg
56 GR 3 EL 200
capacidade para 200kg

gruas e arneses 

Com o máximo de espaço para o utilizador, a grua de transferência da ORTHOS XXI proporciona uma transferência confortável 
quer seja de uma cama, cadeira ou até mesmo do chão.  As patas da base, equipadas com rodas duplas resistentes (duas com 
travão), abrem-se por uma alavanca para simplificar o acesso frontal em total estabilidade e segurança. O movimento do braço é 
garantido por um atuador elétrico, equipado com sistema de segurança, em caso de falta de energia e alimentado por 2 baterias de 
24v, com botões para elevar e descer no comando e travão de emergência automático. Peso máximo do utilizador 150kg, com  
autonomia de 50 ciclos completos.

standard elétrica 150kg
56 GR 4 EL

standard hidráulica
56 GR 4 HI

mini grua
56 GR 4 EL CP 150

Grua standard hidráulica da ORTHOS XX 
com as mesmas características da grua
standard elétrica mas com sistema de
elevação hidráulico. 

Mini grua, combina o conforto das  gruas
comuns com a comodidade de uma grua 
de dimensões mais reduzidas  para  uso 
em espaços estreitos.
Também disponível modelo para 200kg

standard elétrica 150Kg     

standard hidráulica 150Kg 

mini grua 150Kg                

grua elétrica 200Kg               

comprimento      largura com        largura com         altura mínima        altura máxima        peso máximo
                        patas fechadas    patas abertas         de elevação           de elevação          de elevação

53 GR 4 EL

56 GR 4 HI

56 GR 4 EL CP 150

56 GR 3 EL 200 

127cm
127cm
100cm
127cm

60cm
60cm
60cm
60cm

120cm
120cm
108cm
120cm

66cm
66cm
77cm
66cm

187cm 
187cm 
164cm
187cm  

150kg
150kg
150kg
200kg

elevação



verticalização

3

Desenhada especialmente para facilitar a incorporação de uma pessoa desde qualquer tipo  de assento  ou cadeira 
de rodas e a sua transferência em perfeita harmonia com os recursos antropométricos do utilizador. Oferece grande 
estabilidade e fácil utilização. Desmontável  em  duas partes. As suas dimensões permitem utilizá-la em passagens 
estreitas em casa, ambientes geriátricos e hospitais, com o perfeito controlo do cuidador.
Vários tipos de arneses disponíveis. 

 verticalização     
              

comprimento      largura com        largura com         altura mínima        altura máxima        peso máximo
                        patas fechadas    patas abertas         de elevação           de elevação          de elevação

56 GR 3 EL CP 150
 

95cm   58cm   93cm   100cm  180cm 
  

 150kg



arnês acolchoado dorso lombar
arnês conforto dorso lombar
arnês banho dorso lumbar
arnês infantil         tamanho:S

arnês acolchoado dorso lombar
arnês conforto dorso lombar
arnês banho dorso lombar
tamanho: S, M, L

arnês acolchoado apoio cabeça
arnês conforto apoio cabeça
arnês banho apoio cabeça
tamanho:S, M, L

arnês banda-tórax acolchoado
arnês banda-tórax conforto
tamanho:M

arnês dorso-lombar XS
arnês dorso-lombar S
arnês dorso-lombar M
arnês dorso-lombar L
arnês dorso-lombar XL
arnês dorso-lombar XXL
arnês com apoio de cabeça M
arnês com apoio de cabeça L
arnês banda-tórax                                                                                                                                91,5cm                      19cm     

linha acolchoada
tela interior conforto preta
tela exterior PVC branca

linha conforto
tela interior conforto preta

tela exterior 3D

linha banho
tela interior PVC lavável
tela exteriorPVC lavável

disponíveis arneses XXL para utilizadores até 300kg
outros modelos disponíveis 

3 modelos a sua disposição: arnês dorso-lombar
                                             arnês com apoio de cabeça
                                             arnês banda-tórax
Desenhados para cobrir as necessidades do utilizador, dependendo da sua patológia, potencial de mobilidade e tipo de 
transferência. Três tipos de acabamentos diferentes: linha acolchoada e linha conforto para transferência da cama a cadeira e 
linha de banho en PVC  lavável para o banho.
Todos os modelos têm duas faces e um interior acolchoado , tornando os arneses encorpados e robustos. Os modelos com apoio 
de cabeça, mais adequados a tetraplegia contem faixas longitudinais de elevada resistência.

arneses

70cm
74cm
90cm

101cm
109cm
114cm
90cm

102cm

92cm
100cm
110cm
122cm
131cm
139cm
143cm
155cm

49cm
53cm
59cm
65cm
67cm
69cm
59cm
65cm

43cm
47cm
51cm
57cm
64cm
70cm
84cm
90cm

42cm
42cm


