
Almofada JAY XTREME ACTIVE
Proteção da pele para usuários ativos



JAY XTREME ACTIVE

JAY Xtreme Active é uma almofada ligeira e de baixo perfil que facilita as 
transferências e a propulsão. Criada especialmente para proporcionar redução de 
pressão e estabilidade pélvica aos usuários ativos, mas sem comprometer a sua 
funcionalidade.

A bolsa de fluído JAY, em combinação com a funda ampla e flexível, otimiza a proteção da pele e minimiza a fricção que 
se produz nos usuários ativos durante a propulsão e as transferências, protegendo assim a zona isquiática.

Além disso o sistema de funda dupla favorece a respiração da pele dissipando o calor e a humidade para uma máxima 
proteção da pele.

Com o kit de posicionamento opcional para assegurar o alinhamento dos membros inferiores.

Proteção da pele e estabilidade para 
o usuário ativo



PROTEÇÃO MODULAR PARA UM RITMO DE VIDA ATIVO
A almofada JAY Xtreme Active permite selecionar 2 tamanhos diferentes da bolsa de fluído, em 
função das necessidades clínicas de cada usuário:

Bolsa de Fluído Standard: Oferece um nível de redistribuição da pressão de moderado a alto e é 
a solução ideal para a grande maioria dos usuários.
Ao selecionar esta opção a almofada leva de serie a base de espuma standard.
 
Bolsa de Fluído Overfill: A bolsa de fluído Overfill incorpora uma maior quantidade de fluído para 
favorecer a imersão dos ísquios e garantir uma redistribuição da pressão superior nos usuários com 
maior necessidade de proteção da pele. Indicado em usuários com atrofia muscular avançada e 
elevada fragilidade/ sensibilidade da pele, que não desejam uma almofada pesada nem de alto 
perfil mas que requerem proteção muito alta nas zonas proeminentes da pélvis.
Ao selecionar esta opção a almofada leva de serie uma base com uma ondulada pélvica maior.

Ú  Bolsa de fluído Standard 
com base de espuma standard.

Ú Bolsa de fluído Overfill 
para casos de atrofia muscular 
severa. Sempre com a base da 
ondulada pélvica mais ampla.



JAY XTREME ACTIVE

Funda exterior

Funda interior

Base de espuma ligeira

Tecnologia de funda dupla
ê   A almofada JAY Xtreme Active incorpora de serie 2 fundas: 

uma interior e outra exterior. Esta combinação permite obter 
ao mesmo tempo uma óptima ventilação da pele e uma eficaz 
proteção da almofada contra a incontinência do usuário.

ê  A funda interior é resistente à incontinência e é muito fácil de 
retirar e limpar. Com tecnologia Aqua-guard e cosida especial 
no fecho para garantir que a base de espuma se mantém 
sempre seca. A funda exterior Microclimática com tecnologia 
3DXTM  favorece a ventilação e dissipa o calor e a humidade 
para salvaguardar a integridade da pele.

ê  A almofada JAY Xtreme Active permite também selecionar 
outros 2 tipos de funda exterior: de Incontinência ou Elástica. 
Todas elas com um prático bolso.

ê  Todas as fundas são válidas tanto para a bolsa de fluído 
standard como para a Overfill e, graças à sua flexibilidade, 
permite incorporar a almofada às cunhas de posicionamento 
sem gerar tensões. Além disso, pode ser lavada na máquina 
até 60º C e são de secagem rápida.

Ú Funda microclimática

Ú Funda elástica

Ú Funda incontinência



Ú  Kit de Posicionamento 
Este kit é composto por 2 cunhas 
adutoras de 2,5 cms de alto e uma 
cunha abductora de 2,5 cm.

.

KIT DE POSICIONAMENTO OPCIONAL
A almofada Xtreme Active oferece a opção de 
adicionar um kit de posicionamento para garantir o 
alinhamento dos membros inferiores e otimizar a 
tolerância á sedestação do usuário (conforto).
Este kit é composto por 3 cunhas, que podem 
adicionar-se facilmente à funda interior da almofada 
mediante velcros, para assim adaptar-se às 
necessidades de posicionamento específicas de cada 
usuário.



JAY XTREME ACTIVE

Largura da almofada 34 cm a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

Profundidade da almofada 34 cm a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

Altura da almofada 5 cm

Peso máximo do usuário 150 kg

Peso da almofada 1,7 kg (almofada de 40x40 cm com fluído standard); 2,2 kg (almofada de 40x40 cm com fluído overfill)

Preenchimento da ondulada Bolsa de Fluído JAY (Standard ou Overfill)

Funda exterior De Incontinência, Microclimática ou Elástica

Kit de posicionamento Opcional. Inclui 2 cunhas adutoras e 1 cunha abdutora (de 2,5 cm de altura)

Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a 

Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos

e as especificações indicadas sem aviso prévio.

Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41 

48498 Arrankudiaga

Vizcaya, España 

Tel: +34 (0)902 14 24 34

Fax: +34 (0) 94 648 15 75
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