P Pod Folheto
O único Puff com sistema de
posicionamento incorporado
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P Pod

O ‘P’ Pod foi desenvolvido para resolver o problema
já antigo dos Puffs convencionais, a instabilidade! O
design único do ‘P’ Pod oferece os níveis de suporte
necessários para estabilizar a postura permitindo que
clientes com problemas posturais complexos possam
usar este produto revolucionário.
O design único patenteado do ‘P’ Pod combina uma base de assento simétrica ou
moldada com a simplicidade de uma base tipo Puff convencional.
• O único Puff com
suporte postural
O ‘P’ Pod está disponível
com uma base de assento
standard ou moldada para um
posicionamento preciso.
• Uma alternativa ao
posicionamento na cadeira
de rodas
Muitos clientes passam a maior
parte do dia na sua cadeira de
rodas, o ‘P’ Pod dá aos clientes
a oportunidade de passar
tempo fora da cadeira e relaxar
em casa com um ótimo suporte
postural.
• Disponível com camadas de
crescimento
As camadas de crescimento
podem ser acrescentadas
à base de assento ‘P’ Pod
para permitir crescimento,
prolongando a utilização do
produto.
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• Capas removíveis para
limpeza fácil
Capas acolchoadas disponíveis
numa variedade de cores e
fáceis de remover para limpeza.
• Ultraleve e fácil de mover pela
casa
• Pode ser usado com gruas de
transferência
Os clientes podem ser
transferidos facilmente para o
‘P’ Pod através de gruas.
• Disponível numa grande
gama de tamanhos
O ‘P’ Pod está disponível em
vários tamanhos standard.
Para clientes mais complexos
está disponível um assento
moldado.

Ideal para
o uso na
sala, escola e
instituições.
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P Pod
Opções e Acessórios

A SOS oferece uma grande gama de acessórios para ajudar a
fazer do ‘P’ Pod único, incluindo capas personalizadas.
Base móvel

Barra de atividades

• É uma pena perturbar
um cliente quando
os cuidadores ou os
pais o querem mover
de divisão, por isso
desenvolvemos uma
base móvel.

• Desenvolvida para
ser utilizada durante
a terapia. Permite ás
crianças participar em
brincadeiras terapêuticas
estimulantes quando no
‘P’ Pod (brinquedos não
incluídos).

• Passa através das portas
comuns, com manípulos
almofadados, rodízios
com travão e travão
de pé. Preparado para
usar com gruas de
transferência.

Apoio de cabeça
rebatível

Controlo de temperatura

• O apoio de cabeça
adicional permite uma
alteração da posição da
cabeça. Rebate quando
não é necessário.

• O ‘P’ Pod está disponível
com uma camada térmica.
Esta camada permite aos
clientes manterem uma
temperatura confortável.
A camada torna-se uma
parte integral do ‘P’ Pod.
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Tabuleiro de colo

• Oferece uma superfície
estável para trabalhar e
brincar. Possui uma base
acolchoada para maior
conforto.

Tabuleiro de pé

Camadas de crescimento

• Camadas de crescimento
removíveis para crianças
em crescimento que
prolongam a utilização
do ‘P’ Pod.

Base móvel com báscula

• Ajustável em altura e
ângulo, o tabuleiro de pé
oferece uma superfície
estável para trabalhar e
brincar.

• Disponível com
báscula elétrica.
Permite ao ‘P’ Pod’s
gerir posicionamentos
complexos.

Apoio de pés

Arneses

Contate-nos
para mais
opções de
bordados e
cores.
Tecido de veludo (Capas de assento ‘P’ Pod)
• Apoio de pés ajustável
para clientes que precisam de uma superfície de
pés segura.

• SOS arreios são
compatível com o
‘P’ Pod.
Bordeaux
(CV3)

Anémona
(CV3)

Rosa (CV4)

Turquesa
(CV5)

Verde(CV6)

Azul (CV8)

Ultravioleta
(CV9)

Azul marinho
(CV10)

Verde escuro
(CV11)

Preto (CV12)

Vermelho
(CV13)

Também disponível em Dartex. Contate-nos para detalhes.
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Largura total

Comprimento total

770mm / 38½ ins

980mm / 38½ ins

Altura total

O ‘P’ Pod foi desenvolvido pela SOS para combinar
uma base confortável tipo Puff com uma unidade de
assento de suporte. Isto torna o ‘P’ Pod mais que um
Puff mas sim uma alternativa ao posicionamento em
cadeira de rodas no interior.
Barra de Atividades Dimensões mm (polegadas)

Base tipo Puff

Uma vasta escolha de tamanhos está
disponível. As medidas do cliente são
recolhidas e o tamanho é escolhido com
base nas necessidades individuais. Isto
ajuda-nos a ter a certeza que o cliente stá
confortável e seguro no ‘P’ Pod.
Todos os ‘P’ Pod vêm com uma faixa
pélvica para melhor estabilidade.

Médio

Grande

460 (8) - 575 (22¾)

545 (21½)

760 (30) - 1020 (40¼)

Largura total

525 (20¾)

580 (22¾)

740 (29)

Altura total

545 (21½)

595 (23½)

695 (27¼)

Tabuleiro de pé

Profundidade
do tabuleiro

Largura do tabuleiro
Pequeno 525mm / 20¾ ins
Médio 580mm / 22¾ ins

A base é feita de um material resistente
e tal como um Puff convencional é
ultraleve e fácil de mover. Leva apenas
minutos a montar e é perfeito para as
ocasiões em que não há espaço para
equipamentos volumosos.

Grande 740mm / 29 ins

Altura total

Unidade de assento ‘P’ Pod standard
Dependendo das necessidades do cliente
exitem duas opções de unidades de
assento. A standard é desenhada para
clientes com simetria mas que necessitam
de suporte postural extra para manter uma
boa posição de sentado.

O Puff é a base na qual o assento está
colocado. É usado velcro extra forte para
garantir que tudo se mantém no seu lugar.
A posição do assento pode ser ajustado
por reposicionar a posição no velcro.

Pequeno
Comprimento total

Bolsa de suporte

Pequeno

Médio

Comprimento total

980 (38½)

980 (38½)

Largura total

770 (30¼)

770 (30¼)

Altura total

790 (31) - 1120 (44)

790 (31) - 1500 (59)

Base móvel

Comprimento total
Pequeno 1030 mm / 40½ ins
Médio 1120 mm / 44 ins
Large 1225 mm / 48¼ ins
Extra Large 1325 mm / 52¼ ins

A unidade de assento moldada permitem
ao cliente com necessidades complexas
ter um ‘P’ Pod personalizado para as
suas necessidades específicas.

Dimensões
Dimensões do ‘P’ Pod simétrico (standard) em mm (polegadas)

Largura da anca

Micro

1

2

2½

3

3½

4

4½

5

5½

Largura total
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177 (7)

220 (8¾)

250 (10)

260 (10¼)

260 (10¼)

270 (10½)

310 (12¼)

310 (12¼)

360 (14¼)

370 (14½)

420 (16½)

Largura do tronco

160 (6¼)

190 (7½)

220 (8¾)

240 (9½)

240 (9½)

250 (10)

270 (10½)

320 (10½)

270 (12½)

330 (13)

340 (13½)

Profundidade

120 (4¾)

210 (8¼)

230 (9)

260 (10¼)

290 (11½)

290 (11½)

330 (13)

350 (13¾)

350 (13¾)

420 (16½)

430 (17)

Altura da axila

140 (5½)

220 (8¾)

260 (10¼)

260 (10¼)

290 (11½)

290 (11½)

320 (12½)

330 (13)

360 (14¼)

380 (15)

380 (15)

Overall Height

A unidade de assento adicional permite
alterar a posição de assento, para uma
posição mais elevada ou mais relaxada. A
bolsa de suporte assegura que qualquer
movimento do utilizador não afete a
posição de sentado.

Clientes com necessidades mais
complexas podem ter a unidade de
assento moldada à medida. A SOS usa
uma tecnologia de consolidadação por
vácuo para criar o molde da postura
do cliente.

Precisa de
ajuda com os
tamanhos?
Contate-nos
para
aconselhar

Tabuleiro de pé Dimensões mm (polegadas)

Pequeno 1060 mm / 41¾ ins
Médio 1070 mm / 42¼ ins
Grande 1070 mm / 42¼ ins
Extra-grande 1070 mm / 42¼ ins

A unidade de assento é suportada por
uma bolsa de suporte que aumenta a
estabilidade quando o assento está em uso.

Unidades de assento
‘P’ Pod moldadas

Medidas

Pequeno 545 mm / 21½ ins
Médio 595 mm / 23½ ins
Grande 695 mm / 27¼ ins

O ‘P’ Pod é feito de 3 componentes base - a unidade de assento, uma bolsa de suporte
e um Puff. O ‘P’ Pod promove a postura. Oferecendo o suporte necessário para manter a
estabilidade postural.

Unidade de assento
‘P’ Pod standard

Pequeno 790x1120 mm / 31x44 ins
Médio 790x1500 mm / 31x59 ins

P Pod

Barra de atividades

Pequeno 580 mm / 22¾ ins Médio 680 mm / 26¾ ins
Grande 680 mm / 26¾ ins Extra-grande 680 mm / 26¾ ins
* O travão de pé mostrado acima apenas está disponível nos modelos mais recentes

Altura dos ombros
Altura da cabeça

230 (9)

340 (13½)

370 (14½)

400 (15¾)

420 (16½)

440 (17¼)

440 (17¼)

470 (18½)

510 (20)

540 (21¼)

550 (21¾)

370 (14½)

430 (17)

500 (19¾)

560 (22)

560 (22)

620 (24½)

620 (24½)

660 (26)

660 (26)

700 (27½)

730 (28¾)

Base Móvel Dimensões mm (polegadas)
Pequeno

Médio

Grande

Extra-grande

Comprimento total

1030 (40½)

1120 (44)

1225 (48¼)

1325 (52¼)

Largura total

580 (22¾)

680 (26¾)

680 (26¾)

680 (26¾)

Altura total

1060 (41¾)

1070 (42¼)

1070 (42¼)

1070 (42¼)

eed help with sizes? Please contact us for advice.
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www.specialisedorthoticservices.co.uk

Siga-nos

A SOS tem uma política de desenvolvimento contínuo e reserva o direito a alterar especificações e design sem notificação prévia. Todos os produtos são produzidos
e sob direitos de design ou patente. Este documento é propriedade da empresa e os seus conteúdos são sua propriedade intelectual. Fizemos todos os esforços para
fazer as cores do catálogo o mais idênticas à realidade do produto final. Infelizmente não conseguimos garantir uma total correspondência.
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