
Flexibilidade e comodidade - uma solução ideal 
para instituições
O elevador de transferência Invacare Jasmine é uma solução flexí-
vel que oferece alto nível de conforto para todos os utilizadores. O 
Jasmine cobre todas as necessidades para um manuseamento seguro 
do paciente e suporta até 200 kg. O trabalho diário dos cuidadores será 
facilitado com este novo elevador Invacare que possui um amplo espa-
ço de abertura das pernas e sistema de elevação inovador. O contro-
lador Jumbo Care é um sistema inteligente que monotoriza garantindo 
desta forma tranquilidade e segurança para o cuidador e maior conforto 
ao paciente durante cada transferência. 
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Dados técnicos

Haste 4 pontos
para maior espaço e conforto.

Flexibilidade e manobrabilidade

O elevador Invacare Jasmine é incrivel-
mente móvel e fácil de manusear. Tanto o 
espaço livre na base como a abertura das 
pernas permitem um alojamento fácil do 
elevador à frente de uma cadeira de rodas 
ou sofá. De igual forma, sua máxima altu-
ra de elevação permite o acesso fácil do 
paciente a sanitas e camas altas. Muito 
flexível e com manobrabilidade otimizada, 
o elevador Jasmine responde às necessi-
dades do paciente e do cuidador. 

Balança
Está aprovada em conformidade 
com a norma médica standard 
EN 45501, certificada e selada.

Jumbo Care
Este sistema de monotorização 
inteligente inclui um indicador de 
serviço, botão de emergência, 
alarme sonoro da bateria e um 
indicador de carga da bateria.
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Características e opções

Invacare Jasmine

40 ciclos

1340 mm 690 mm 540 - 1920 mm1050 mm

Invacare Jasmine 43 kg

kggkgkg

120 mm

1530 mm 200 kg

Segurança em primeiro lugar, com 
uma caixa de controlo inteligente

O Jasmine satisfaz as necessidades de 
uma elevação segura e cómoda graças a 
caixa de controlo Jumbo Care : um serviço 
inteligente de monotorização que median-
te um sinal luminoso controla o nível de 
carga das baterias e o funcionamento do 
pistão. O comando permite uma elevação 
segura e confortável graças ao mecanis-
mo inovador das funções “arranque” e 
“paragem” suaves.

Branco creme Azul

195




