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Soluções modulares para o banho

Família 
 Ocean Ergo



Família  

Ocean Ergo 

Desenvolvida a pensar no 
utilizador de forma a aumentar 
a independência, segurança e 
flexibilidade. 

Os cuidados de higiene pessoal são atividades que 

requerem maior privacidade e são imprescindíveis 

para o bem-estar das pessoas. A família de cadeiras 

de rodas de banho Aquatec Ocean Ergo foi 

desenvolvida a pensar no conforto, independência e 

dignidade do utilizador. Baseada na já reconhecida 

gama Aquatec Ocean, a família Ocean Ergo apresenta 

novas características, desenvolvidas para tornar as 

atividades de higiene pessoal mais fáceis tanto para o 

utilizador como para o cuidador.

Segurança, independência e dignidade
O novo contorno da superfície de assento foi 

desenvolvido para encorajar uma posição de sentado 

mais direita e estável, promovendo a independência 

do utilizador e o conforto a nível geral. A estabilidade 

melhorada na parte frontal oferece aos utilizadores 

segurança adicional quando sentados na cadeira. 

Além disso, a distância entre os eixos das rodas 

otimizada torna mais fácil a manobrabilidade da 

cadeira em espaços reduzidos, bem como permite 

a entrada em casas de banho standard para uso 

independente. 

Design modular e flexível
O design modular da família Ocean Ergo faz com que 

as cadeiras se adaptem a variadas necessidades de 

utilização ao ser multi-ajustável, e com a possibilidade 

de ser aplicado um vasto leque de acessórios para 

necessidades específicas.  

   Chassi regulável e estável, em aço inoxidável  

   Encosto regulável em tensão, lavável à máquina, com fivelas de 

abertura e fecho rápido

  Encosto rígido fácil de higienizar e secar (disponível como opção)

  Fácil de desmontar para transporte e arrumação

OUTRAS características incluem:



Fornecida de série com um 

rodízio direcional que facilita 

a condução da cadeira. 

Recortes no assento 

1

2

34

Melhor 
adaptabilidade  

    Com mais possibilidades 

de ajuste em altura 

dos apoios de pernas e 

apoios de braços.

Unidade de assento 
ergonómica 

   Design baseado no feed 
back dos utilizadores : 
oferece uma posição sentada 
mais direita aumentando 
o equilíbrio, minimizando 
o deslize anterior e 
maximizando o conforto e 
independência.

Extrema- 
mente 
estável  

   Estabilidade 

aumentada na 

parte frontal.

Compacta e 
fácil de usar 

   A base das rodas 

otimizada torna-a fácil 

de manobrar em espaços 

reduzidos.

CARACTERÍSTICASNOVAS



Invacare Aquatec Ocean Ergo Vip 

   A Ocean Ergo Vip  oferece -5º a +40º de basculação da unidade 

de assento através de um mecanismo inteligente que minimiza a 

instabilidade e que assegura um posicionamento otimizado.

Uma versão com basculação

Estão disponíveis vários acessórios para otimizar o posicionamento, maximizar a 
segurança e o conforto durante todas as atividades realizadas na casa de banho, com 
a cadeira Ocean Ergo, que seja ao utilizá-la como cadeira de duche no polibã ou como 
cadeira sanitária munidad de aparadeira ou diretamente sobre o vaso sanitário. 

Consulte a gama completa de acessórios online em www.invacare.pt

Posicionamento Segurança Higiene Conforto

Altamente personalizável 

   O assento foi desenvolvido baseado no feed-back de utilizadores que procuram mais 

autonomia e conforto na realização da higiene pessoal.

   A inclinação positiva a 5º do assento coloca o utilizador numa posição favorecida (squat), 

quando a cadeira é utilizada como cadeira sanitária com a aparadeira montada ou 

diretamente sobre o vaso sanitário. 

   Os recortes do assento na parte frontal ajudam o utilizador a posicionar da melhor forma 

as mãos aquando do processo de reposicionamento ou transferência.

NOVO Contorno ergonómico da unidade de assento



* Transformável na versão de transito : as rodas 24” são de extração fácil ficando a cadeira sobre os 4 rodízios

Versão 4 rodízios 
(um rodízio 

direcional), com 
basculação da 

unidade de assento 
e apoio de cabeça. 

Fornecida com 
encosto regulável 

em tensão. Encosto 
rígido disponível 

como opção. Com 
capacidade de peso 

até 150 kg.  

Versão 4 rodízios 
(um rodízio 
direcional). 

Fornecida com 
encosto regulável 

em tensão. 
Encosto rígido 

disponível como 
opção. Com 

capacidade de 
peso até 150 kg. 

Versão rodas 
traseiras de auto 
propulsão (24”). 
Fornecida com 

encosto regulável 
em tensão. Encosto 

rígido disponível 
como opção. 

 Com capacidade 
de peso até 150 kg.

Versão bariátrica, 
largura entre 

braços aumentada,  
4 rodízios (um 

rodízio direcional). 
Fornecida com 

encosto regulável 
em tensão. Com 
capacidade de 

peso até 180 kg. 

Versão bariátrica, 
largura 

entre braços 
aumentada,  rodas 
traseiras de auto 
propulsão (24”). 
Fornecida com 

encosto regulável 
em tensão. Com 
capacidade de 

peso até 180 kg. 

Ocean 24” *
Ergo XL   

Ocean  
Ergo Vip    

Ocean 
Ergo XL   

Ocean 
Ergo   

Ocean 24” *
Ergo   

Apresentamos a 
família Ocean Ergo
Desde uma versão standard de trânsito com 4 rodízios, até 
à versão com basculação de assento conheça a gama de 
cadeiras de banho e sanitárias que respondem a múltiplas 
necessidades.

Família 
Ocean Ergo



kg

Dados técnicos 

Para mais informações pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor 

visite o site da Invacare Portugal.

Largura do  
assento 

Profundidade do 
assento 

Largura total Profundidade 
total 

Largura entre apoi-
os de braços  

Ocean Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 905 mm 455 mm

Ocean Ergo XL 480 mm 480 mm 645 mm 905 mm 535 mm

Ocean 24” Ergo 480 mm 480 mm 670 mm 1050 mm 455 mm

Ocean 24” Ergo XL 480 mm 480 mm 670 mm 1050 mm 535 mm

Ocean Ergo Vip 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 455 mm

Basculação do 
assento 

Ajustável em 
altura  

Peso Peso máx. utilizador 

Ocean Ergo - 475 - 600 mm 17 kg 150 kg

Ocean Ergo XL - 475 - 600 mm 18 kg 180 kg

Ocean 24” Ergo - 475 - 600 mm 23 kg 150 kg

Ocean 24” Ergo XL - 475 - 600 mm 24 kg 180 kg

Ocean Ergo Vip -5° - +40° 475 - 600 mm 23.5 kg 150 kg

Cor do chassis Dados regulamentares 

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio

Tel.: 225 193 360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

© 2018 Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados. Toda a informação descrita é considerada correta à data da 
impressão. A Invacare reserva-se no direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.  
Invacare Ocean Ergo Range - PT - 08/2018
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Ocean Ergo
ACESSÓRIOS E AJUSTES 



Almofada de assento 
ergonómica 

  Com recorte grande

Assento multi-posições   

  O recorte pode ser 
orientado para 4 
direções diferentes 

Encosto rígido 

  Confere um bom 
alinhamento postural. 
É mais fácil de 
higienizar e secar.  
Opção fornecida sem 
acréscimo de preço 
sob pedido. 

Tampa para recorte 
grande  

  Pode ser utilizada com 
ou sem almofada de 
assento ergonómica 
recorte grande 

Almofada de assento 
universal ergonómica  

  Sem recorte 

Apoios de braços mais 
largos 

  Aumentam em  
40 mm a distância 
entre braços.

Almofada de assento 
ergonómica 

  Com recorte pequeno 

Almofada de encosto 
confortável e 
impermeável   

  Incrementa 
estabilidade e 
conforto. Ideal para 
jovens utilizadores ou 
adultos mais delgados. 

Almofada de assento 
extra suave  

  Para além de 
maximizar o conforto, 
oferece estabilidade 
pélvica e ajuda na 
prevenção de U.P 

Encosto XL 

  Aumenta a largura 
entre braços em 
80mm. Serve para 
transformar uma  
Ocean Ergo standard 
para uma versão XL. 

Encosto em tela 
Conforto    

  Oferece maior 
conforto e é fácil de 
higienizar. 

Acessórios 
Conforto  

Acessórios - Família Ocean Ergo 

Tampa para recorte 
pequeno

  Pode ser utilizada com 
ou sem almofada de 
assento ergonómica 
recorte pequeno   



Apoio lateral de tronco 

  Confere 
posicionamento 
seguro. Regulável  
em largura e altura. 
Ideal para jovens 
utilizadores ou adultos 
mais delgados. 

Barra de segurança

  Oferece segurança 
e tranquilidade ao 
utilizador e cuidador.

Apoio de pescoço

  Oferece 
posicionamento 
otimizado da cabeça. 

Bloqueio dos apoios de 
braços 

  Par de bloqueadores 
para apoios de braços. 
Impede o rebatimento. 

Suporte para apoios de 
cabeça e pescoço

  Seguro e confortável. 
Multi ajustável. 
(Apresentamos acima 
o suporte com apoio 
de cabeça montado) 

Cintos de segurança 

  Para posicionamento 
seguro. São facilmente 
montáveis e ajustáveis. 
Laváveis à máquina. 

Apoio de perna 
elevatório 

  Regulável em altura e 
em ângulo. Incorpora 
apoio de gémeo 
almofadado.  

Ponteira anti volteio 
dianteira e traseira 

  Para aumentar a 
segurança

Apoio para membro 
amputado

  Almofadado, regulável 
em altura e em 
profundidade. Pode ser 
utilizado no assento 
com ou sem almofadas 
ergonómicas com 
recorte grande ou 
pequeno.

Protetor higiénico anti-
salpicos 

  Adapta-se ao assento 
sem almofadas ou 
com almofadas de 
assento ergonómicas 
com recorte grande 
ou pequeno.

Aparadeira 

  Com pega ergonómica 
para facilitar a 
utilização.

 Com graduação

Posicionamento     Segurança  

NOVO DESIGN 

Higiene     
NOVO DESIGN 



Altura assento / chão 

  Altura assento / chão 
regulável entre 475 mm e 
600 mm

  Sem ferramentas 

Apoios de pernas* 

  Reguláveis em altura, giratórios 
e destacáveis 

  Sem ferramentas 

Apoios de braços 

  Ergonómicos, rebatíveis 
e reguláveis em altura. 

Apoios de pés  

  Ajustáveis em ângulo, 
rebatíveis e anti 
deslizantes. Inclui 
calcanheiras. 

  Sem ferramentas 

Ajustes
Todas as cadeiras de banho Aquatec Ocean Ergo 
são reguláveis para responder à maior parte das 
necessidades.

*Disponíveis apoios de pernas mais curtos 

  Ideais para jovens utilizadores ou adultos de 
baixa estatura.



* Transformável na versão de transito : as rodas 24” são de extração fácil ficando a cadeira sobre os 4 rodízios

Introdução 
Este guia útil apresenta como a família Ocean Ergo 

pode ser personalizável, com o intuito de responder a 

vários tipos de necessidades, fazendo ajustes simples ou 

adicionando acessórios fáceis de aplicar. 

Conheça a família  
Ocean Ergo…

Versão 4 rodízios 
(um rodízio 

direcional), com 
basculação da 

unidade de assento 
e apoio de cabeça. 

Fornecida com 
encosto regulável 

em tensão. Encosto 
rígido disponível 

como opção. Com 
capacidade de peso 

até 150 kg.  

Versão 4 rodízios 
(um rodízio 
direcional). 

Fornecida com 
encosto regulável 

em tensão. 
Encosto rígido 

disponível como 
opção. Com 

capacidade de 
peso até 150 kg. 

Versão rodas 
traseiras de auto 
propulsão (24”). 
Fornecida com 

encosto regulável 
em tensão. Encosto 

rígido disponível 
como opção. 

 Com capacidade 
de peso até 150 kg.

Versão bariátrica, 
largura entre 

braços aumentada,  
4 rodízios (um 

rodízio direcional). 
Fornecida com 

encosto regulável 
em tensão. Com 
capacidade de 

peso até 180 kg. 

Versão bariátrica, 
largura 

entre braços 
aumentada,  rodas 
traseiras de auto 
propulsão (24”). 
Fornecida com 

encosto regulável 
em tensão. Com 
capacidade de 

peso até 180 kg. 

Ocean 24” *
Ergo XL   

Ocean  
Ergo Vip    

Ocean 
Ergo XL   

Ocean 
Ergo   

Ocean 24” *
Ergo   



Ocean ErgoCompatibilidades 
A maioria dos acessórios são compatíveis com todas as cadeiras 
Aquatec Ocean Ergo. 

4 - Compatível 
8  - Não compatível  
–   - Incluído de série

Código de 
artigo 

Ocean 
Ergo

Ocean 
24” 

Ergo

Ocean 
Ergo 
XL

Ocean 
24” 

Ergo 
XL

Ocean 
VIP 

Ergo

Almofada de assento ergonómica recorte grande AP1603142 4 4 4 4 4

Tampa para recorte grande AP1603143 4 4 4 4 4

Almofada de assento ergonómica recorte pequeno AP1603145 4 4 4 4 4

Tampa para recorte pequeno AP1603152 4 4 4 4 4

Protetor higiénico anti-salpicos AP1603155 4 4 4 4 4

Almofada de assento universal ergonómica sem recorte AP1603154 4 4 4 4 4

Almofada de assento extra suave 1531259 4 4 4 4 4

Assento multi-posições 1544469 4 4 4 4 4

Barra de segurança 10167-10 4 4 8 8 4

Barra de segurança XL 1470078 8 8 4 4 8

Cintos de segurança para o tronco 1470081 4 4 4 4 4

Cintos de segurança para a pélvis 1470082 4 4 4 4 4

Bloqueio dos apoios de braços 1470077 4 4 4 4 4

Encosto XL AP1604015 4 4 – – 8

Encosto rígido 1575299 4* 4* 8 8 4*

Almofada de encosto confortável e impermeável 1558769 4 4 4 4 4

Apoios de braços mais largos 1470086 4 4 8 8 4

Par de rodas 24” 16379 4 – 8 – 8

Apoio para membro amputado dtº 1556893 4 4 4 4 4

Apoio para membro amputado esqº 1556894 4 4 4 4 4

Apoio de perna elevatório dtº 1546439 4 4 4 4 4

Apoio de perna elevatório esqº 1546705 4 4 4 4 4

Apoio lateral de tronco 1535077 4 4 4 4 4

Suporte apoio de cabeça e apoio de pescoço 1531613 4** 4** 8 8 4

Apoio de cabeça 1531465 4** 4** 8 8 4

Apoio de pescoço 1531608 4** 4** 8 8 4

Aparadeira 10230 4 4 4 4 4

Suporte para aparadeira AP1602078 4 4 4 4 4

Ponteira anti volteio dianteira/traseira AP1603992 8 8 8 8 4

Ponteira anti volteio dianteira AP1601986 4 4 4 4 8

Encosto em tela Conforto Ocean Vip Ergo AP1603606 8 8 8 8 4

Encosto em tela Conforto Ocean Ergo AP1604136 4 4 8 8 8

Encosto em tela Conforto Ocean Ergo XL AP1604016 8 8 4 4 8

* Opção sem acréscimo
**  Suporte e apoio de cabeça apenas compativel com a troca do encosto da Ocean Ergo para o Encosto da Versão  

Ocean Ergo Vip (consultar Serviço Pós venda)

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio

Tel.: 225 193 360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

© 2018 Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados. Toda a informação descrita é considerada correta à data da 
impressão. A Invacare reserva-se no direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.  
Invacare Ocean Ergo Acessórios - PT - 10/2018



Elevador de  
banheira Orca
Capa branca

Ocean Ergo Standard 24“

Ocean Ergo Standard  
4 rodízios

Opção de encosto rígido 
para Ocean Ergo e Ocean 
Ergo Vip

Ocean Ergo Vip 

Almofada de assento 
Extra suave 

10/18 © 2018 Invacare International Sarl  Todos os direitos reservados.

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com   - www.invacare.pt

P.R.P. 
Válido a partir de Outubro de 2018, Acresce IVA à taxa legal em vigor

232

ELEVADORES DE BANHO - POSIÇÃO SENTADA
ORCA - elevadores de banheira e acessórios 
1573875 Elevador de banheira Orca, bateria e carregador incluídos - capa azul 575,00 

1573864 Elevador de banheira Orca, bateria e carregador incluídos - capa branca 575,00 

1573875 + 
4.03.002

Elevador de banheira Orca, bateria e carregador incluídos - capa azul- Inclui 
base de transferência rotativa TRANS disco azul 600,00 

1573864 + 
4.03.002

Elevador de banheira Orca, bateria e carregador incluídos - capa branca - 
Inclui base de transferência rotativa TRANS disco azul 600,00 

1573974 Elevador de banheira Orca, bateria e carregador incluídos - capa azul e abas 
laterais maiores 900,00 

1574062 Elevador de banheira Orca, bateria e carregador incluídos - capa branca e 
abas laterais maiores 900,00 

Ajuda de transferência
4.03.008 TRANS - base rotativa giratória com disco cinza 140,00 

4.03.002 TRANS - base rotativa giratória com disco azul 140,00 

Outros acessórios
15170 Conjunto de 4 adaptadores de altura, inclui ventosas 25,00 

14694 Conjunto de 4 adaptadores de altura, sem ventosas 20,00 

15298 Kit de ventosas 5,00 

15461 Apoio de cabeça reg. em altura, branco 60,00 

15462 Apoio de cabeça reg. em altura, azul 60,00 

1528702 Cinto tronco ou cinto pélvico com fivela de segurança 80,00 

1525932 Separador de coxas Ø 7 cm  azul 210,00 

1525933 Separador de coxas Ø 12 cm  azul 210,00 

15309 Guia lateral - unidade 15,00 

CADEIRAS DE BANHO  AQUATEC Ocean Ergo / Ocean Ergo XL / Ocean Ergo Vip 
Código ISO - 09.33.03 - Cadeiras de banho/duche
Ocean Ergo / Ocean Ergo XL / Ocean Ergo VIP - Cadeiras de duche e sanitárias
Altura de assento ajustável de 475 - 600 mm. Fornecida com calcanheiras ajustáveis e encosto regulável em 
tensão. (Opção de encosto rígido disponível sem acréscimo de preço)

1603032 Ocean Ergo standard, 4 rodízios com sistema de travagem - 1 deles com 
função de rodízio direcional. 550,00 

1603032 Junior Ocean Ergo standard, 4 rodízios com sistema de travagem - 1 deles com 
função de rodízio direcional.  VERSÃO JUNIOR 550,00 

1601987
Ocean Ergo standard com rodas 24“ com eixo de extr. rap. Transformável 
para Versão 4 rodízios com sistema de travagem - 1 deles com função de 
rodízio direcional. 

675,00 

1601987 Junior
Ocean Ergo standard com rodas 24“ com eixo de extr. rap. Transformável 
para Versão 4 rodízios com sistema de travagem - 1 deles com função de 
rodízio direcional.  VERSÃO JUNIOR

675,00 

1603080 Ocean Ergo standard versão XL, 4 rodízios com sistema de travagem - 1 
deles com função de rodízio direcional. 625,00 

1603157
Ocean Ergo standard versão XL com rodas 24“ com eixo de extr. rap. 
Transformável para Versão 4 rodízios com sistema de travagem - 1 deles com 
função de rodízio direcional.

750,00 

1604019 Ocean Ergo Vip. com ap. cabeça e 4 rodízios com sistema de travagem - 1 
deles com função de rodízio direcional. 750,00

1604019 Junior Ocean Ergo Vip. com ap. cabeça e 4 rodízios com sistema de travagem - 1 
deles com função de rodízio direcional. VERSÃO JUNIOR 750,00

Acessórios
1575299 Encosto Rigido, com clipes de fixação. Não compatível com a Versão XL m

AP1603142 Almofada de assento recorte grande 80,00 

AP1603143   Tampa para recorte grande   30,00 

AP1603145  Almofada de assento ergonómica recorte pequeno (Aconselhável para 
VERSÃO JUNIOR) 80,00 

AP1603152   Tampa para recorte pequeno 25,00 

AP1603155  Protetor higiénico anti-salpicos   30,00 

AP1603154   Almofada de assento universal ergonómica sem recorte   100,00 

1531259  Almofada de assento extra suave   120,00

Código Descrição P.R.P. €

NOVIDADE

SOLUÇÕES PARA BANHO / WC - AQUATEC 
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1544469  Assento multi-posições   150,00 

AP1602078  Suporte para aparadeira   30,00 

10230  Aparadeira   20,00 

10167-10  Barra de segurança   45,00 

1470078  Barra de segurança XL   45,00 

1470081  Cintos de segurança para o tronco  60,00 

1470082  Cintos de segurança para a pélvis   60,00 

1470077  Bloqueio dos apoios de braços   40,00 

1558769  Almofada de encosto confortável e impermeável  (Aconselhável para 
VERSÃO JUNIOR) 95,00 

1470086  Apoios de braços mais largos   100,00 

16379  Par de rodas 24”   230,00 

1556893  Apoio para membro amputado dtº  130,00 

1556894  Apoio para membro amputado esqº   130,00 

AP1604015 Encosto XL 125,00 

1558769  Almofada de encosto confortável e impermeável  95,00 

1470086  Apoios de braços mais largos   100,00 

16379  Par de rodas 24”   230,00 

1556893  Apoio para membro amputado dtº  130,00 

1556894  Apoio para membro amputado esqº   130,00 

1546439  Apoio de perna elevatório dtº   200,00 

1546705  Apoio de perna elevatório esqº   200,00 

1535077  Apoio lateral de tronco (Aconselhável para VERSÃO JUNIOR)  80,00 

1531613  Suporte apoio de cabeça e apoio de pescoço   75,00 

1531465  Apoio de cabeça   25,00 

1531608  Apoio de pescoço   40,00 

AP1603992  Ponteira anti volteio dianteira/traseira   40,00 

AP1601986  Ponteira anti volteio dianteira   80,00 

AP1603606  Encosto tela Conforto Ocean Vip Ergo   25,00 

AP1604136  Encosto tela Conforto Ocean Ergo  25,00 

AP1604016 Encosto tela Conforto Ocean Ergo XL  25,00 

TAMPO SANITÁRIO INTELIGENTE Aquatec Pure Bidet
Codigo ISO 09.12.36 - Chuveiros e secadores para aplicação numa casa de banho

1590624

Tampo de sanita inteligente - Aquatec Pure Bidet -
Dispositivo que permite higiene intíma através de jatos de água. Inclui, 
função de secagem. Fornecido com placa de fixação ao vaso sanitário com 
orifícios entre os 130 e 160 mm.

750,00

1601367 Placa de fixação ao vaso sanitário opcional para orifícios de 
170 a 310 mm. 40,00

SOLUÇÕES PARA BANHO / WC - AQUATEC 

Código Descrição P.R.P. €
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