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Jay 3 Standard ou Profundo

Prof. Largura da almofada
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Altura Máx.  (standard) 9,5 cm

Altura Máx. (Profundo) 10,8 cm

Peso máx. do utilizador 150 kg (Larguras 30-50cm) 
227 kg (Larguras 56-60cm)

Garantia 2 anos

Indicações clínicas:
n  Usuario com risco elevado (Jay3 Standard) ou 

extremo (Jay3 Profundo) de escaras e necessidades 
de posicionamento de moderadas a muito altas, 
ou necessidades que podem ser alteradas com o 
tempo.

n  Postura simétrica ou assimétrica e necesidade de 
estabilidade lateral e antero-posterior.

n  Indicado em usuários incapazes de 
reposicionarem-se ou realizar independentemente 
as mudanças de peso.

Largura almofada
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O sistema de Sedestação modular mais completo

Para referencias, opções e acessórios, tamanhos especiais ou 
modificações por favor consulte a folha de pedido.

“Redistribuição da pressão superior, óptima 
estabilidade postural e posicionamento de 
moderado a muito alto “

Características:
n  Base Jay 3 personalizável com 3 tamanhos de 

cavidade pélvica. Possibilidade de ajustar o tamanho 
da ondulada e os níveis de fluído/ar.

n  Base Jay 3 Standard ou Profunda.

n  Tecnologia Optiwell: tamanho e forma anatômica da 
cavidade pélvica para óptima estabilidade e 
redistribuição da pressão.

n  Opção de tecnologia de Fluído (Standard ou 
Personalizável) ou Ar (1 ou 2 válvulas). Imersão das 
tuberosidades isquiáticas até 4 cm.

n  Opção de funda resistente à Incontinência ou 
Microclimática para uma óptima dissipação do calor 
e da humidade.

n  Ampla gama de cunhas disponíveis.

Tamanhos JAY® 3

Esta informação é apenas para referência. Todas as receitas devem basear-se nas informações recolhidas durante o exame clínico

Apenas com altura Standard

Base sólida de madeira

A almofada Jay3 pode ser encomendada à medida do usuário 
tanto em largura como em profundidade para uma ótima 
adaptação. Consulte a folha de pedido “Jay 3 Modificado“

Jay 3 Pedido especial
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SUPERIOR CLINICAL SEATING
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10,8 cm9,5 cm

Profundo: Risco elevado de escaras- Requer a imersão 
maxima devido a uma atrofia muscular importante.

1.) Base Jay 3. Duas profundidades–Standard e Profundo

Standard: Usuários com risco alto de escaras.

2.) Base Jay 3. Cavidade Pélvica Optiwell™ PLA (PLA = Pelvic Loading Area)

Desenhada baseando-se em numerosos estudos 
antropométricos, a ondulada Optiwell da almofada 
Jay3 tem a forma e o tamanho óptimos para 
redistribuir uniformemente a pressão sob a pélvis 
proporcionando uma efectiva proteção antiescaras 
junto com a máxima estabilidade.  

A cavidade pélvica (PLA) está dimensionada para 
acomodar as medidas antropométricas da pélvis e é 
independente da largura da almofada.

Consegue-se uma óptima imersão dos isquios no 
fluído/ar e a pressão distribui-se até ao fémur.

Minimo risco de instabilidade lateral, obliquidade 
pélvica e risco potencial de úlceras por pressão.

A experiência indica que o tamanho da PLA standard 
da almofada é adequado para a maioria dos 
usuários.

Existem 3 tamanhos de PLA disponíveis..

 A: Standard en tamanhos de 30 a 38cm

 B: Standard en tamanhos de 40 a 48cm

 C: Standard en tamanhos de 50 a 60cm

Mesmo assim, existe a opção de reduzir o tamanho 
da PLA mediante um anel redutor, para os casos em 
que seja necessário clinicamente optimizar a 
imersão e a estabilidade lateral.

A almofada Jay 3 está disponível tanto no perfil Standard como no perfil Profundo. A versão Profunda 
oferece uma imersão óptima para o usuário com elevado risco de escaras, que pode ter uma severa atrofia 
muscular e/ou compromisso de integridade da pele. A versão Standard oferece uma redistribuição da 
pressão e estabilidade para usuários com elevado risco de escaras, mas com menor comprometimento da 
massa muscular e integridade da pele.

Base de espuma Jay3 com 
cavidade pélvica Optiwell
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Jay 3 Standard ou Profundo
O sistema de Sedestação modular mais completo

3) Opção de tecnologia de FLUÍDO ou AR
JAY 3 é o sistema de sedestação mais completo já que com a mesma base permite escolher entre 
tecnologia de FLUíDO ou de AR, adaptando-se às necessidades clínicas e/ou preferências de cada usuário.

A bolsa de fluído ou ar está desenhada para acomodar, sempre, perfeitamente a forma e o tamanho da 
cavidade Jay3.

Indicado em posturas simétricas e condições clínicas 
estáveis

n  Volume de fluído pré-estabelecido e Standard

n  Opção de pedido especial como Overfill, Underfill ou 
ajustes assimétricos.

Para avaliações mais personalizáveis: permite escolher o 
nível de fluído mais adequado, posicionar assimetrias e 
acomodar alterações posteriores na evolução do usuário.

n  Cada bolsa de fluído personalizável vem de série com 
20% menos fluído que a bolsa standard (Underfill)

n  Cada bolsa de fluído personalizável incorpora de serie 
2 pads de suplemento de fluído (com estes 2 pads 
incorporados temos o mesmo nível de fluído que na 
almofada standard).

n  Permite acomodar suplementos de fluído adicionais de 
diferentes tamanhos: S, M, L, XL (Overfill). (Cada bolsa 
de fluído personalizável possui 4 pontos de encaixe 
situados estrategicamente donde acomoda os 
suplementos de fluído extra).

n  Overfill, Underfill ou ajustes assimétricos segundo as 
necessidades.

n  Flexibilidade e versatilidade para satisfazer as 
necessidades clínicas.

Bolsa de Fluído Standard (FF)

Bolsa de Fluído Personalizável (FV) 

S LM XL

Esta informação é apenas para referência. Todas as receitas devem basear-se nas informações recolhidas durante o exame clínico

Jay3 com bolsa de 
fluído Standard

Jay3 com bolsa de fluído 
Personalizável

 Opção de Fluído Jay: Ideal quando a facilidade de utilização e o mínimo de manutenção são prioridade.
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