
BREEZY  
CIRRUS G5
UM INFINDÁVEL NÚMERO DE 
CONFIGURAÇÕES   
CONFORTO SEM IGUAL



UM INFINDÁVEL NÚMERO DE CONFIGURAÇÕES –  
CONFORTO E ESTABILIDADE SEM IGUAL
A Breezy Cirrus G5 foi desenvolvida de forma a permitir um infindável número de configurações e um 
posicionamento insuperável graças às múltiplas opções que oferece.

Materiais de alta qualidade e soluções técnicas inteligentes definem uma cadeira de confiança, tanto para
utilizadores, como para profissionais de saúde ou para quem tem uma pessoa ao seu cuidado. 

A Cirrus G5 encarna tudo o que se pode desejar em termos de conforto e estabilidade, incluindo ainda o 
que os profissionais de saúde procuram quanto a configurações e adaptações. Tudo isto com os mais 
elevados padrões de qualidade para desfrutar de um produto de total confiança.

TORNAMOS A SUA VIDA MAIS CONFORTÁVEL
A Cirrus G5 oferece um nível de conforto superior e um infindável número de configurações, uma grande 
variedade de almofadas de assento e encosto muito cómodas, e apoios de braços que acompanham o 
movimento do encosto. Garantindo assim o suporte adequado para um conforto total, durante todo o dia.

CONFIGURAÇÕES - MUITO SIMPLES!

Base do assento opcional deslizável para a frente e para trás 
que facilita muito as transferências. Quando a pessoa estiver 
sentada, apenas é necessário deslizar a base para trás, ficando 
corretamente posicionada na cadeira sem que o cuidador
tenha necessidade de a levantar para a reposicionar.

Guias com indicação de posicionamento em ambos 
os lados do quadro são especialmente úteis em 
momentos de realizar ajustes individuais e
mudanças de configurações.

Alavancas de ajuste dos travões, apoios de pés 
e apoios de braços, fáceis de identificar e muito 
simples de usar e gerir.



ADAPTADOR TRAPEZOIDAL 
CRASH-TESTED

A base adaptadora trapezoidal 
permite unir o quadro a moldes ou 
outros tipos de unidades de 
assento diferentes das disponíveis 
na Cirrus G5. Graças ao seu 
sistema de bloqueio duplo, superou 
satisfatoriamente as provas de 
CRASH-TEST, para transporte 
seguro em veículo 
e para qualquer situação 
do dia-a-a-dia.

BASE CIRRUS G5
O quadro foi desenvolvido para se 
adaptar às mais variadas necessidades 
clínicas de posicionamento, que 
combinado com a basculação em 33°
e a reclinação do encosto em 35°, 
melhora  notavelmente a circulação e  
o alívio da pressão. O uso de apoio de 
cabeça éabsolutamente necessário.

APOIOS DE BRAÇOS 
Os apoios de braços reclináveis opcionais 
acompanham sempre as mudanças de 
ângulo do encosto, de forma a garantir 
conforto e suporte em todas as posições 
da cadeira. Também se podem rebater e 
desmontar para facilitar as transferências.

ENCOSTO 
Reclinação até aos 35° através de atuador 
a gás. Para além disso, o ponto de rotação 
encontra-se quase à mesma altura que a 
articulação da cadeira, reduzindo-se assim 
as forças de fricção que atuam sobre o 
corpo durante a reclinação do encosto, 
diminuindo visivelmente o risco de 
escaras.

Entre as várias opções de apoios de 
cabeça, a versão Confort oferece um 
grande suporte da cabeça e pescoço 
graças às suas cintas ajustáveis 
integradas, permitindo uma 
adaptação individual e conforto 
superior. 

BARRA DE EMPURRAR 
Equipada de série com uma barra de 
empurrar muito ergonómica. Se se 
preferir, existem também as opções de 
barra de empurrar com ajuste de 
ângulo ou punhos individuais. 

BASCULACIÓN 
Armazón basculante hasta 33º; combinado 
con la reclinación de respaldo de hasta 35º 
y los reposapiés elevables, todo de serie. 
Proporciona el mejor alivio de presión  
posible, así como importantes         
beneficios físicos y fisiológicos.

APOIOS DE PÉS 
Apoios de pés eleváveis até                     
aos 90° e abatíveis. A elevação coincide 
com o ponto natural de rotação do joelho, 
acompanhando os seus movimentos na 
perfeição. A profundidade inferior da  
perna é também ajustável em altura        
de forma manual.

OPÇÕES DE APOIOS 
DE CABEÇA 

Configuração não standard. 
Tecido Trevira.



Para obter mais informações sobre opções e disponibilidade, por favor consulte a folha de pedido. Os nossos produtos estão em constante processo de 

melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de modificar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.

Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga 
Vizcaya, España
Tel.: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75 
www.SunriseMedical.pt

BREEZY CIRRUS 5

Largura do assento 39 / 42 / 45 / 48 / 51 / 54 cm

Profundidade do assento 44 / 47 / 50 cm (ajustável)

Altura dianteira do assento 37,5 a 52,5 cm (sem almofada) 
+ 2.5 cm com base do assento deslizável

Altura do encosto 55 / 65 cm

Reclinação do encosto 0°-35°

Basculação (atuador a gás) 0º a 33º

Altura apoios de braços 22 a 33 cm

Largura total LA + 22 cm (+24 com travões de tambor)

Peso desde 40 kg

Peso máx. do utilizador 135 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm


