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Cadeira de Rodas Verticalização Europa 18.64  

Origem: Itália Marca: Vassilli Classificação ISO: 12 22 03  

 

Características  

Esta cadeira caracteriza-se por ter tração manual, com capacidade para verticalização elétrica do 

assento (modelo 18.64M) ou verticalização por sistema de bomba de gás (modelo 18.64L), em sintonia 

com os eixos articulares do usuário, permitindo uma verticalização suave. Encosto e assento 

acolchoados com faixas tensoras. Possibilidade de regular a profundidade (34+12cm tamanho 36; 

38+12cm tamanhos 42 e 46) e  largura do assento (+6cm), bem como a altura e ângulo de inclinação do 

encosto. Encosto abatível. Apoia-braços ajustáveis e rebatíveis. Estabilizadores de joelhos destacáveis, 

reguláveis em altura e ângulo, para melhor se ajustarem à altura e anatomia do utilizador. Apoia pés 

destacáveis, reguláveis em altura. Rodas traseiras propulsoras de extração rápida, com jantes raiadas. 

Cinto de contenção torácica incluído. Disponível tamanho Júnior (largura assento 36cm). 

 

Finalidade do Produto 

Esta cadeira foi concebida para utilizadores capazes de manobrar uma cadeira de rodas de forma 

manual, através da força dos membros superiores. A capacidade de verticalização beneficia utilizadores 

ativos dando-lhes a oportunidade de ser independentes e estar num nível mais elevado, seja no trabalho 

ou na vida social. Para além disso, a capacidade de assumir a posição vertical auxilia na prevenção de 

múltiplos distúrbios associados à imobilidade tais como dor, úlceras de decúbito, má circulação e 

patologias do foro musculo-esquelético. 
 

Garantia e Prazo de Entrega 

Garantia de 2 anos contra defeitos de fabrico, excepto para componentes de desgaste rápido. 

Prazo de entrega estimado: em stock 1 a 2 dias. Sem stock 4 a 5 semanas. 
 

 

Europa Vert. Eletr. 18.64M (CD VT EL MN 36/42/46) 

Europa Vert. Gás 18.64L (CD VT GS MN 36/42/46) 

Roda dianteira Maciça 180mm 

Roda traseira Pneumática 600mm 

Cor estrutura Azul 

Cor estofos Preto 

Largura assento 36,42,46cm 

Peso máximo utilizador 120Kg (75Kg tam. 36) 

Peso total cadeira 26 a 38Kg 
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Acessórios/ Equipamentos Opcionais 

Braço frontal 13.00N Patins reg. Elétricos 

14.73HE * 

Patins reguláveis em 

ângulo 14.73H  

Patim único 14.76H Extensão ap. cabeça 

14.82 

     
 

Báscula elétrica c/ 

ap.cab 13.22LM * 

Enc. reclinável elétr 

c/ ap.cab 14.92LM * 

Apoio cabeça em “U” 

14.81E 

Apoio cabeça 

occipital 21.82E 

Travão acompanhante 

13.20 

     
 

Suporte de tronco 

13.48 

Apoio de tronco 

swing-away 13.48A 

Rodas anti-queda 

13.43 

Rodas anti-queda c/ 

rd equilibrio 13.43B 

Comando unilateral 

13.60D/S 

     
 

Tabuleiro policarb. 

14.51U 

Tabuleiro ABS 

14.54U 

Assento anatómico 

13.15SD 

Encosto anatómico 

13.15SC 

 

     

* para modelo 18.64M 

 

   

Modelo Júnior 


