
Faturado a: Enviado a :
Nome: Nome:
Rua: Rua:
Localidade: Código postal: Localidade: Código postal:
Distrito: Distrito:
Tel: Fax: Tel: Fax:

Data do pedido:

N.º do pedido da Sunrise:

  = Standard  = Opção com custo  = Opção sem custo

Peso máximo utilizador:       135 kg

CIR010000

LARGURA DO ASSENTO

Em cm

PROFUNDIDADE DO ASSENTO 

Em cm

ALTURA DIANTEIRA DO ASSENTO (1) Y TAMANHO DE RODAS

ASSENTO
 Assento basculante 0º - 33º

 CIR020088 Mecanismo de bloqueio da basculação

BASE DE ASSENTO (1) Selecione uma opção

 Base de assento Fixa, com ajuste em profundidade +/-5 cm

 CIR020091 Base sem cavidade pélvica (2)

 Base de assento Deslizante, com ajuste em profundidade +/-5 cm (1)(3) (Recomendado para transferências) 

 CIR020092 Base com cavidade pélvica 

             ALMOFADAS
 Almofada Trevira

 Almofada de Nylon, PU

 Sem Almofada

(1) Com a base de assento deslizante CIR020090,  a altura do assento será 2,5 cm maior do que a selecionada
(2) Não é possível em combinação com a base de assento deslizante CIR020090
(3) Não é possível em combinação com a base de assento fixa CIR020089

PVP Rec.: 1.251,45 €
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CIR020086

Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao 
Público Recomendados sem IVA

Std
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6" / 24"   

s/c



8" / 24"   

s/c

CIR020094 Std
CIR020110 s/c

CIR020089 s/c

s/c
CIR020090

Cirrus G5
Rev.1  2021

Nota: Com rodas de 16" é necessário selecionar 
sempre a opção de travões de tambor CIR070008 
na seção Rodas traseiras



BREEZY Cirrus G5
 = Standard  = Opção sem custo  = Opção com custo PVP

Almofadas Sedeo Pro:
 Almofada Sedeo Pro, acolchoada, altura 7 cm (Não é possível com profundidade do assento de 44 cm) 111,16 €
 Almofada Sedeo Pro, com suporte, altura 9 cm (Não é possível com profundidade do assento de 44 cm) 143,99 €
 Almofada Sedeo Pro, com estabilidade, altura 9 cm (Não é possível com profundidade do assento de 44 cm) 154,09 €
 Almofada Sedeo Pro, com suporte e memória, altura 9 cm (Só com profundidade do assento de 50 cm) 138,94 €

Capa para almofadas Sedeo Pro:
 Capa de incontinência para almofada Sedeo Pro s/c
 Capa Comfort para almofada Sedeo Pro 15,16 €

Almofadas Jay:

NOTAS: Consulte o catálogo e as folhas de pedido da Jay para ver toda a gama de modelos e tamanhos disponíveis

É imprescindível anexar a folha de pedido da almofada selecionada

 Almofada Jay Easy Visco 105,43 €
 Almofada Jay Balance 685,45 €
 Almofada Jay 2 Profundo 685,45 €

             ACESSÓRIOS PARA ASSENTO
 Capa de incontinência (Não é compatível com almofadas Sedeo Pro e Jay) 80,84 €

 Cunha abdutora, pequena 70 x 60 x 100 mm 32,85 €

 Cunha abdutora, grande 90 x 90 x 100 mm 111,16 €

Cintos 
 Cinto com fivela tipo carro 15,16 €

 Cinto pequeno 10,11 €

 Cinto grande 12,64 €

Cintos de posicionamento Jay

 Cinto pélvico de 2 pontos, com botão de pressão, largura de 40 mm, ajuste único, acolchoado 190 mm 113,72 €

 Cinto pélvico de 2 pontos, com botão de pressão, largura de 40 mm, ajuste único, acolchoado 240 mm 113,72 €

 Cinto pélvico de 4 pontos, com botão de pressão metálico, largura de 40 mm, ajuste único, acolchoado 140 mm 80,06 €

 Cinto pélvico de 4 pontos, com botão de pressão metálico, largura de 40 mm, ajuste único, acolchoado 165 mm 80,06 €

 Cinto pélvico de 4 pontos com desenho em V, com fivela de pressão lateral, largura de 40 mm, médio 137,85 €

 Cinto pélvico de 4 pontos com desenho em V, com fivela de pressão lateral, largura de 50 mm, grande 137,85 €

             ENCOSTO
Encosto:
 Encosto reclinável entre 0 e 35º através de atuador de gás Std
 Altura do encosto 55 cm s/c

 Altura do encosto 65 cm s/c

 Encosto reclinável entre 0 e 35º através de atuador de gás, para encostos Sedeo, Jay ou outros encostos rígidos s/c

 Mecanismo de bloqueio da reclinação 83,37 €

Punhos:
 Barra de empurrar única Std
 Barra de empurrar única, ajustável em ângulo (1) 277,86 €

 Punhos individuais, ajustáveis em altura 30,32 €

Tipo de encosto:
 Encostro Trevira 75,79 €

 Encosto em Nylon, PU Std
 Sem encosto s/c

             ENCOSTO
Encostos Sedeo Lite: (2)

 Encosto Sedeo Lite, altura 50 cm, capa Comfort 260,18 €

 Encosto Sedeo Lite, cintos ajustáveis, altura 57 cm, capa Comfort 348,59 €

 Encosto Sedeo Lite, Passive, contorno profundo, cintos ajustáveis, altura 57 cm, capa Comfort 351,12 €

 Encosto Sedeo Lite, Active, contorno profundo, cintos ajustáveis, altura 57 cm, capa Comfort 351,12 €

(1) Não possível com encosto reclinável para encosto Sedeo, Jay ou rígidos CIR030134
(2) Apenas possível quando combinado com encosto reclinável para encostos Sedeo, Jay ou rígidos CIR030134
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Para mais informação 

CIR030127

CIR030128

CIR030130

CIR030131

CIR030070

CIR030209

CIR030132

CIR030133

CIR030124

CIR030204

CIR030126

CIR020073

CIR020075

CIR020078

CIR020076

CIR020518

NOTAS: Consulte o catálogo e as folhas de pedidos de cintos e acessórios de posicionamento Jay para ver toda a 
gama disponível. É imprescindível anexar a folha de pedido com o cinto selecionado

CIR090202

CIR090135

BH65

CIR030123

CIR090156

BH55

CIR030134

CIR020080

CIR090302

CIR090136

CIR020070



BREEZY Cirrus G5
= Standard  = Opção sem custo  = Opção com custo PVP

             APOIOS DE CABEÇA
 Apoios de cabeça Standard, pequeno 129 x 210 x 40 mm Std

 Recetor de apoio de cabeça, com ajuste vertical, horizontal e em ângulo 55,59 €

 Capa acolchoada 45,47 €

 Apoio de cabeça com suporte lateral, pequeno 140 x 230 x 70 mm 12,64 €

 Recetor de apoio de cabeça, com ajuste vertical, horizontal e em ângulo 55,59 €

 Capa acolchoada 45,47 €

 Apoios de cabeça Comfort, com cintos para ajuste em tensão, capa Trevira s/c

 Recetor de apoio de cabeça, com ajuste vertical, horizontal e em ângulo 55,59 €

 Apoio de cabeça Comfort, ajustável em tensão, capa PU 7,59 €

 Recetor de apoio de cabeça, com ajuste vertical, horizontal e em ângulo 55,59 €

Apoios de cabeça Whitmyer:

Consulte o catálogo e as folhas de pedidos da Whitmyer para ver toda a gama de modelos disponíveis

É imprescindível anexar a folha de pedido do apoio de cabeça selecionado

 Montagem do apoio de cabeça Whitmyer para Cirrus G5, com ajuste vertical e em ângulo 37,90 €

             ENCOSTOS JAY 3
Consulte o catálogo e a folha de pedido do encosto Jay 3 para selecionar o contorno e a altura desejados. 770,00 €

É imprescindível anexar a folha de pedido do encosto.

Apoios de cabeça Jay:
 Jay flip back headrest

 Jay Std headrest

              ACESSÓRIOS PARA ENCOSTO
 Kit de cunhas de posicionamento 7,59 €

 Suporte lateral torácico, ajustável em altura e profundidade, abatível, direito 70,74 €

 Suporte lateral torácico, ajustável em altura e profundidade, abatível, esquerdo 70,74 €

 Capa acolchoada para suporte lateral torácico (1) 17,70 €

 Peito estilo Clássico Dinâmico, médio 181,96 €

 Peito estilo Clássico Dinâmico, grande 181,96 €

 Peito Contour Dinâmico, médio 181,96 €

 Peito Contour Dinâmico, grande 181,96 €

             FUNÇÕES ELÉTRICAS DO ENCOSTO
 Basculação elétrica 621,40 €

 Encosto reclinável elétrico 823,47 €

 Mecanismo de bloqueio para funções elétricas 60,64 €

             APOIOS DE BRAÇOS
 Com protetor lateral, acolchoado 400 mm, desmontáveis (2) Std
 Acolchoado para hemiplégicos, direito 83,37 €

 Acolchoado para hemiplégicos, esquerdo 83,37 €

 Aumento da altura do assento (+ 3 cm) 2,54 €

 Com protetor lateral, acolchoado 440 mm, reclinável, ajust. em altura, abatíveis e desmontáveis (3) 15,16 €

 Acolchoado para hemiplegias, direito 83,37 €

 Acolchoado para hemiplegias, esquerdo 83,37 €

 Sem apoios de braços s/c

Acessórios para apoios de braços:
 Capa acolchoada para almofadados, PU (par) 75,79 €

 Capa para protetor lateral com metade acolchoada, PU (par) (4) 136,41 €

 Capa para protetor lateral com acolchoado completo, PU (par) (4) 118,73 €

Mesas:
 Mesa transparente, ajustável em altura 390 - 540 mm 48,00 €

 Acolchoado parcial para mesa 42,95 €

 Mesa colocada no apoio de braço, direito 138,94 €

 Mesa colocada no apoio de braço, esquerdo 138,94 €

(1) Não possível em combinação com encosto Sedeo Lite
(2) Ajustáveis em altura com recurso a ferramentas
(3) Não possível com encosto reclinável para encosto Sedeo, Jay ou rígidos CIR030134
(4) Apenas com CIR040043 apoios de braços com protetor lateral, acolchoado 440 mm, reclináveis 

CIR030137

JAY030006

CIR020071

CIR030139

CIR030145

CIR020072

WHT030414

CIR030136

CIR030137

CIR030138

CIR030066

CIR030137

CIR030138

CIR030135

CIR030064

CIR030137
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JAY030004

CIR040045

CIR040046

CIR090131

CIR090139

CIR090140

CIR090125

JAY09104

CIR040043

CIR040031

CIR040032

CIR040000

CIR040044

JAY09105

CIR040031

CIR040032

CIR020095

CIR040042

CIR030143

CIR030142

CIR030144

JAY090087

JAY090088



BREEZY Cirrus G5
= Standard  = Opção sem custo  = Opção com custo PVP

             APOIOS DE PÉS
Apoios de pés em alumínio e não eleváveis, com 3 opções de ângulo (70º/80º/90º):
 Apoio de pés em alumínio, com 3 posições de ângulo ajustáveis com recurso a ferramentas, abatível, direito s/c

 Apoio de pés em alumínio, com 3 posições de ângulo ajustáveis com recurso a ferramentas, abatível, esquerd s/c

Apoios de pés em alumínio, eleváveis (0º - 90º):
 Apoio de pés em alumínio, elevável e abatível, direito Std
 Apoio de pés em alumínio, elevável e abatível, esquerdo Std

Suporte de amputados:
 Suporte de amputado acolchoado, direito 88,43 €

 Suporte de amputado acolchoado, esquerdo 88,43 €

Suporte de engessado:
 Suporte de engessado acolchoado, direito 123,79 €

 Suporte de engessado acolchoado, esquerdo 123,79 €

Sem apoios de pés:
 Sem apoios de pés, sem plataformas s/c

Plataformas:
 Plataformas individuais em composite, ajustáveis em ângulo, abatíveis s/c

 Plataformas individuais em composite, ajustáveis em ângulo e profundidade, abatíveis Std
 Plataforma única em alumínio, ajustável em ângulo 116,20 €

Caixa de apoio de pés: (1)

 Caixa de apoio de pés, acolchoada, PU 161,68 €

Acessórios para apoios de pés:
 Ajuste do comprimento inferior da perna sem ferramentas (ajuste clínico) 2,54 €

 Almofada acolchoada para plataformas, única (não dividida), PU (1) 93,47 €

 Almofada acolchoada para a barriga da perna, única (não dividida) (1) 78,31 €

 Proteção para joelhos (1) 98,52 €

 Almofada universal, PU (2) 12,64 €

 Extensão de plataformas, em alumínio (3) 96,00 €

            CENTRO DE GRAVIDADE
 - 40 mm (Mais estável) s/c

 0 mm (Standard) Std
 40 mm (Mais ativo) s/c

             ACCESÓRIOS PARA ARMAÇÃO
 Tubos de cola (par) Std
 antivolteios, abatíveis, par Std
 Suporte de canadianas, direito 48,00 €

 Suporte de canadianas, esquerdo 48,00 €

             RODAS DIANTEIRAS
 Rodas dianteiras maciças. Jantes em composite negro Std
 Rodas dianteiras pneumáticas Jantes em composite negro (apenas para 6" e 8") s/c

             RODAS TRASEIRAS
 Rodas traseiras com 36 raios (apenas para 20", 22" e 24") s/c

 Rodas traseiras com travões de tambor (Necessário selecionar sempre com rodas de 16”) 75,79 €

               PNEUS
 Pneus pneumáticos 1" (Não é possível com rodas de 16", travões de tambor) s/c

 Pneus pneumáticos 1 3/8" (Não é possível com rodas 16" ) s/c

 Pneus antifuros 1" s/c

 Pneus antifuros 1 3/8" Std

             AROS (não para rodas de 16")

 Aros em alumínio anodizado, cinza prata s/c

 Aros em alumínio de aço cinza prata 75,79 €

 Aros antideslizantes Supergrip 88,43 €

 Aros antideslizantes Maxgrepp (Não possível com rodas 20" ) 252,61 €

 Capa em silicone para o aro (4) 48,00 €

(1) Apenas possível em combinação com apoios de pés eleváveis
(2) por exemplo para plataformas de apoios de pés, suporte de amputados, suporte de perna...
(3) Apenas possível em combinação com as plataformas individuais CIR05012050119 e CIR050120
(4) Não possível em combinação com aros antideslizantes Supergrip CIR070207 e Maxgrepp CIR070208

CIR050145

CIR090003

CIR050124

CIR050134

CIR050133

COG00

CIR050117

CIR050013

COG40

CIR050119

COG040

CIR050123

CIR050120

CIR050121

CIR050122

CIR050144

CIR070204

CIR070207

CIR070208

CIR090006

CIR090060

CIR080301

CIR080305
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CIR050118

CIR050010

CIR050009

CIR050014

CIR050094

CIR050093

CIR050000

Para mais informação 

CIR070077

visite a nossa página de internet

CIR090039

CIR070073

CIR070008

CIR070076

www.SunriseMedical.pt

CIR070074

CIR070202

CIR070251

CIR070075



BREEZY Cirrus G5
= Standard  = Opção sem custo  = Opção com custo PVP

             PROTETORES DOS RAIOS
 Protetores dos raios, transparentes 93,47 €

             TRAVÕES
 De empurrar Std

Travão de hemiplegia
 Lado direito 113,68 €

 Lado esquerdo 113,68 €

             ACCESÓRIOS PARA ARMAÇÃO
 Kit de ferramentas 17,70 €

 Bomba de ar, elétrica 96,00 €

 Bomba de ar 12,64 €

 Mochila 58,11 €

 Suporte de soro com abraçadeira multiposição 98,52 €

 Suporte para garrafas de oxigénio 55,59 €

 Fixação universal para apoios de cabeça 12,64 €

             COR
 Cinzento antracite mate Std

CIR070831

CIR090025

CIR090030

CIR090083

CIR090107

CIR090148

CIR060009

CIR060021

CIR060022

CIR090000

CIR090149
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CIR100134



NOTA: Consulte o catálogo Jay para ver todos os

modelos de almofadas disponíveis.

          ACESSÓRIOS PARA ASSENTO

          ENCOSTO

          ALMOFADAS

Almofada Trevira                                       Almofada Sedeo Pro                              Almofada Sedeo Pro com suporte                  Almofada Sedeo Pro com suporte e memória

Almofada Sedeo  Pro com estabilidade                            Almofada Jay Easy Visco                                 Almofada Jay 2 Profundo                                      Almofada Jay Balance

Base com cavidade pélvica

Cintos de posicionamento Jay Cunha abdutora

Encosto Trevira                                                Barra de empurrar única                              Barra ajustável em ângulo                            Punhos individuais



          APOIOS DE CABEÇA

NOTA: Consulte o catálogo da Jay para ver 

a gama completa de encostos.

          ENCOSTO JAY 3

         ACESSÓRIOS PARA ENCOSTO

Apoio de cabeça standard                               Apoio de cabeça com suporte lateral                          Apoio de cabeça Comfort                       Apoio de cabeça Whitmyer

Apoio de cabeça Whitmyer                                         Fixação Apoio de cabeça Whitmyer 

Suporte torácico                          Suporte torácico ajustável em profundidade            Peitoral Clássico dinâmico   Peitoral Contour dinâmico



          APOIOS DE BRAÇOS

          APOIOS DE PÉS

Mesa transparente                                  Mesa colocada num dos apoios de braço                      Capa acolchoada para almofada          Capa protetora lateral acolchoada

Capa  protetora lateral com metade acolchoada Apoio de braços standard               Apoio de braço para hemiplegicos

Apoios de pés em alumínio, não eleváveis     Apoios de pés em alumínio, eleváveis                  Suporte para amputados    Suporte para engessado

Plataformas em composite                           Caixa de apoio de pés                                           Almofadas para plataformas                              Protetor dos joelhos

Almofada universal                                                            Almofada única para a barriga da perna



          ACESSÓRIOS PARA ARMAÇÃO

          RODAS

          TRAVÕES

        ACESSÓRIOS

Tubos de cola                                                             Antivolteios                                       Suporte de canadianas

Rodas com travões de tambor                     Rodas de 36 raios                           Rodas dianteiras

Travão de empurrar                                                                Travão Hemiplégico

Fixação universal para apoio de cabeça      Suporte para soro                                     Suporte para garrafas de oxigénio


