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Cuidamos de quem cuida.
A Sanocordia Ibérica nasce da experiência de mais de 20 anos ao serviço das 
instituições. Acompanhamo-las a criar centros acolhedores para os seus residentes 
e funcionais para quem zela pelo seu bem estar.

Auxiliar a quem presta cuidados e acompanhar o envelhecimento é o nosso 
compromisso. A nossa missão é acrescentar valor através de produtos que melhor 
se adequam às necessidades de cada instituição.
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119A010010005 
Dimensões: Ø10 x 40 cm 
Ø15 x 45 cm.

119A010010004
Dimensões: Ø10 x 40cm.
Ø15 x 45 cm.

119A010010006
Capa: 100% lã natural. 
Dimensões: Ø10 x 40 cm.
Ø15 x 45 cm.

119A010010007
Capa: 76% poliéster / 24% acrílico. 
Dimensões: Ø15 x 45 cm.

ALMOFADAS ANTI-ESCARAS REDONDAS

Estas almofadas destinam-se à prevenção de escaras da zona sacra em utilizadores que permanecem 

muito tempo sentados. O seu design apresenta um produto que ajuda na vascularização da zona pélvico 

cocciana. Indicadas para utilizadores com patologias hemorroidárias. Alívio de processos dolorosos da zona 

sacrococcígea ou perianal, tais como, pós-parto, pós-operatório de cirurgias pélvica e ano-rectal. 
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ALMOFADAS ANTI-ESCARAS QUADRADAS

As almofadas anti-escara apresentam um núcleo em espuma viscoelástica e capa destacável. A espuma visco-

elástica, mais expansiva que a espuma convencional, permite a adaptação da almofada à forma do corpo, 

distribuindo o peso pela superfície da almofada. O design da almofada destina-se a diminuir a pressão 

exercida pelo peso do utilizador enquanto está sentado, prevenindo o aparecimento de escaras.

119A010010011 
80% algodão / 20% poliéster. 

Dimensões: 42 x 42 x 8 cm.

119A010010018
100% poliéster impermeável. 

Dimensões: 42 x 42 x 8 cm.

119A010010012
100% poliéster impermeável. 

Dimensões: 42 x 42 x 8 cm.

119A010010019
100% poliéster impermeável. 

Dimensões: 40 x 40 x 11/5 cm.

119A010010013
100% poliéster impermeável.

Dimensões: 42 x 42 x 8 cm

119A010010020
100% poliéster impermeável.

Dimensões: 42 x 42 x 7 cm.

119A010010017
100% poliéster impermeável.

Dimensões: 43 x 43 x 8 cm.

119A010010016
100% poliéster impermeável.

Dimensões: 43 x 43 x 8 cm.
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119A010010021
 F1 - 100% poliéster impermeável; 

F2 - 100% algodão.

Dimensões: 50 x 42 cm.

119A010010022
Face 1 - 100% lã natural; 

Face 2 - 100% algodão.

Dimensões: 50 x 42 cm.

119A010010025
100% poliéster impermeável.

Dimensões: Ø15 – 42 x 42 cm.

119A010010023
76% poliéster / 24% acrílico.

Dimensões: Ø15 – 40 x 40 cm.

119A010010024
100% lã natural.

Dimensões: Ø15 – 40 x 40 cm.

As almofadas tri-núcleo anti-escaras 
apresenta-se como um produto 
composto por 3 núcleos em fibras 
siliconizadas, permitindo uma 
distribuição do peso ao longo dos três 
módulos. São indicadas para:

Prevenção de escaras da zona sacra 

e alívio de processos dolorosos.

165A010010001
Almofada anti-escaras de flutuação líquida. Reduz a pressão por contacto. 

Dimensão: 42x42x4,5 cm. Peso máx. utilizador: 30 a 100 kg.

165A010010005
Almofada anti-escaras de gel em forma de ferradura. Dimensão: 42x42x4,5 cm. 

Peso máx. utilizador: 30 a 100 kg.

119A010010002
Almofada anti-escaras ergonómica. Tecido respirável que 

favorece a circulação do ar.

7



ALMOFADAS ANTI-ESCARAS FERRADURAS

As almofada em forma de ferradura, combinada com uma abertura redonda, destinam-se a utilizadores em 

recuperação de pós-operatório e/ou recuperação pós-parto. O seu interior em fibras siliconizadas permite o 

ajuste e distribuição de peso do utilizador proporcionando alívio de estados de dor.

119A010010027
100% poliéster 3D.

Dimensões: 42 x 43 x 7 cm.

119A010010028
100% poliéster 3D.

Dimensões: 42 x 43 x 7 cm.

119A010010029
100% poliéster impermeável.

Dimensões: 42 x 43 x 7 cm.

119A010010026
100% poliéster impermeável.

Dimensões: 42 x 42 x 8 cm.

119A010010032
100% poliéster impermeável.

Dimensões: 42 x 42 x 10 cm.

119A010010031
100% lã natural.

Dimensões: 42 x 42 x 12 cm.

119A010010030
76% poliéster / 24% acrílico.

Dimensões: 40 x 40 x 12 cm.

MINI ALMOFADAS ANTI-ESCARAS

119A010010033
Forra 100% algodão.

Dimensões: Ø10 – 25 cm.

119A010010035
100% lã natural.

Dimensões: Ø10 – 25 cm.

As mini almofadas destinam-se a ser utilizada 
em zonas do corpo de pequenas dimensões 
ou difíceis de proteger com dispositivos 
de maiores dimensões, como ombros, 
orelhas, joelhos e anca. O interior em fibras 
siliconizadas permite a utilização deste 
produto com segurança e estabilidade.
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119A010010036
100% algodão.

Dimensões: Ø9 – 28 x 28 cm.

119A010010034
100% lã natural.

Dimensões: 25 x 25 cm.

119A010010037
100% algodão.

Dimensões: 25 x 25 cm.

ALMOFADAS CONFORTO

119A010010003
Esta Almofada Modular para Cadeirão é composta por um núcleo com fibras 

siliconizadas e uma capa com uma face em algodão e outra impermeável. 

Proporciona um aumento na estabilidade e conforto do paciente, em 

longas permanências em cadeirões, uma vez que o enchimento permite um 

posicionamento correto das protuberâncias ósseas. 

Dimensões: 160 x 60 cm e 120 x 60 cm.

119A010010038
Esta almofada ajuda a melhorar a postura do utilizador na posição sentada, 

uma vez que promove a estabilidade postural. As abas laterais da almofada 

conferem uma proteção adicional ao utilizador evitando feridas provocadas 

pelo contacto ou fricção do braço. Dimensões: 42 x 42 x 8 cm (abas 30cm).
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119A010010039
Esta almofada ajuda a melhorar a postura do utilizador na posição sentada, 

uma vez que promove a estabilidade postural. Dimensões: 90 x 50 cm.

119A010010040
Esta almofada ajuda a melhorar a postura do utilizador na posição sentada, 

uma vez que promove a estabilidade postural. As abas laterais da almofada 

conferem uma proteção adicional ao utilizador evitando feridas provocadas 

pelo contacto ou fricção do braço. Dimensões: 42 x 45 x 7 cm (abas 35 cm)

LO
M

BA
RE

S

119A010010042
 O design permite posicionar a almofada na zona lombar onde é 

preciso suporte para evitar a fricção. Apresenta um elástico para 

fixar a posição da almofada e permitir a utilização da mesma mesmo 

quando utilizador se movimentar. Dimensões: 40 x 20 x 10 cm.

119A010010041
Esta almofada ajuda a melhorar a postura na posição sentada, graças à sua 

estrutura anatómica molda-se perfeitamente à coluna vertebral, reduzindo a 

dor lombar e proporcionando suporte e conforto. Dimensões: 36 x 32 x 9/4 cm.

10



ce
rv

ic
ai

s

119a010010045
Este colar cervical semirrígido é composto por espuma apresentando um 

design que se adapta a zona do pescoço. Possui capa protetora com fecho em 

velcro. Tamanhos: S, M e L.

119A010010043
A mini almofada cervical molda-se perfeitamente ao contorno do pescoço. 

Permitindo um correto posicionamento. Apresenta um design anatómico e 

confortável. Dimensões: Ø10 x 28 cm.

119A010010044
A almofada cervical molda-se perfeitamente ao contorno do pescoço permitindo 

um correto posicionamento. Dimensões: Ø12 x 35 cm.

119A010010046
 A almofada cervical molda-se ao contorno do pescoço permitindo 

um correto posicionamento do pescoço. Dimensões: Ø15 x 36 cm.

ALMOFADAS DE ELEVAÇÃO

119A010010047
80% algodão / 20% poliéster

Dimensões variadas.

119A010010049
100% poliéster impermeável.

Dimensões variadas.

119A010010048
Aloé Vera 100% poliéster.

Dimensões variadas.

119A010010050
100% poliéster impermeável.

Dimensões: 60 x 40 x 25 cm.

As almofadas de elevação previnem o aparecimento de escaras nos calcanhares em pessoas acamadas. 

Aliviam a sensação de pernas pesadas e inchadas. Facilitam a cicatrização de úlceras varicosas. São anti-

refluxo. Variadas dimensões disponíveis. 
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119A010010051
Dimensões e Composição 

Exterior Variáveis.

119A010010052
80% algodão / 20% poliéster.

Dimensões: 26 x 19 x 20 cm.

119A010010053
80% algodão / 20% poliéster.

Dimensões: 54 x 9 x 19 cm.

ALMOFADAS DE POSICIONAMENTO

As almofadas de posicionamento possuem um núcleo em espuma viscoelástica e capa destacável, 

apresenta um design que permite a sua utilização em diferentes posições. Previnem o aparecimento 

de escaras nos calcanhares em pessoas acamadas e aliviam a sensação de pernas pesadas e inchadas.

119A010010056
100% algodão

Dimensões: Ø15 x 52 cm ou Ø30 x 68 cm.

119A010010054
100% poliéster impermeável

Dimensões: Ø22 x 60 cm.

119A010010055
80% algodão / 20% poliéster.

Dimensões: 54 x 9 x 19 cm.

119A010010058
100% algodão.

Dimensões: 90 x 80 cm.

119A010010059
100% algodão.

Dimensões: 135 x 30/17 cm.
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119A010010062
100% algodão.

Dimensões: 186 x 26 cm.

119A010010060
100% lã natural.

Dimensões: 75 x 25 cm.

119A010010061
100% poliéster impermeável.

Dimensões: 186 x 26 cm.

119A010010063
75% PVC + 25% poliéster. Medidas: 43 x 50 x 15 cm | Largura encaixe: 12 cm.

A almofada de posicionamento giratória facilita a lateralização 
e mobilização dos pacientes. É ideal para facilitar as rotinas de 
higiene diárias.

119A010010065
100% poliéster impermeável.

Dimensões: 40 x 14 x 9 cm.

119A010010067
 100% lã natural/ 100% poliéster.

Dimensões: 35 x 12 cm.

119A010010064
80% algodão / 20% poliéster.

Dimensões: 60 x 30 x 33 cm.
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DISPOSITIVOS DE ABDUÇÃO

119A010010068
80% algodão e 20% poliéster. Dimensões: 32 x 22 x 26/6 cm.

pa
ra

 c
am

a

A almofada de abdução para cama tem como 
finalidade a prevenção de escaras nos membros 
inferiores. Possui uma faixa imobilizadora que 
dá estabilidade à almofada evitando a abdução 
excessiva.

pa
ra

 c
ad

ei
ra

 d
e r

od
as 119A010008009

O cinto abdutor de pernas foi concebido para unir as pernas e estabilizar 

a anca, permitindo o correto posicionamento dos membros inferiores na 

cadeira de rodas. 80% algodão e 20% poliéster. Dimensões: 32 x 22 x 26/6 cm. 

119A010010069
A almofada de abdução para cadeira de rodas  tem como finalidade a 

prevenção de escaras nos membros inferiores. Possui uma faixa imobilizadora 

que dá estabilidade à almofada evitando a abdução excessiva. 80% algodão e 

20% poliéster. Dimensões: 32 x 22 x 26/6 cm.

119A010008003
O cinto abdutor de pernas foi concebido para separar as pernas e estabilizar a anca, 

proporcionando equilíbrio ao corpo e alinhamento postural e o correto posicionamento 

dos membros inferiores na cadeira de rodas. 80% algodão e 20% poliéster. Dimensões: 

32 x 22 x 26/6 cm.

119A010010070
A almofada de abdução para cadeira de rodas  tem como finalidade a prevenção de escaras 

nos membros inferiores. Possui uma faixa imobilizadora que dá estabilidade à almofada 

evitando a abdução excessiva. . 80% algodão e 20% poliéster. Dimensões: 32 x 22 x 26/6 cm.

14



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
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119A010008002
Dimensões: 64 x 19 cm (Pélvico 38 cm, extensível 

até 55 cm / Cintura extensível até 38 cm).

119A010008004
Dimensões: 59 x 20 cm (Fita 

ajustável e extensível até 70 cm).

119A010008018
Dimensões: 36 x 29/48 cm. (Pélvico 38 cm / Costas 

extensíveis até 55 cm / Cintura extensível até 90 cm).

119A010008005
Dimensões: 36 x 29/48 cm. (Costas extensíveis até 

65 cm / Cintura dupla extensível até 110/115 cm).
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216A100008001
Imobilizador pélvico 
Em rede para cadeirão.



119A010008023
A manta de segurança protege os utentes acamados de 

possíveis quedas. Permite posicionar a pessoa ao longo do 

sono, permitindo a liberdade de movimentos, sem imobilizar 

nenhum dos membros, ou qualquer outra parte do corpo, 

diminuindo a ansiedade do doente. Dimensões: 190 x 100 cm.

pa
ra

 C
AD
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119A010008020
Dimensões: 50 x 14 cm (Pélvico 38 cm, extensível 

até 150 cm / Cintura extensível até 155 cm).

119A010008019
Dimensões: 80 x 20 cm (Fita 

ajustável e extensível até 150 cm).

119A010008022
Dimensões: 36 x 29/48 cm (Pélvico 38 cm, extensível 

até 150 cm / Cintura extensível até 150 cm).

119A010008021
Dimensões: 36 x 29/48 cm (Costas extensíveis até 

65 cm / Cintura dupla extensível até 260 cm).
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119A010008011
Para utilização nos casos de necessidade de imobilização 

de pacientes agitados e que possam apresentar risco de 

queda. Este dispositivo permite o posicionamento lateral e a 

movimentação do paciente. Dimensões: Cinto Cama 86 x 20 

cm (Fita extensível e ajustável até 150 cm), Cinto Abdominal 

115 x 20 cm (Fita ajustável até 70 cm).



119A010008010
O mini transfer de cintura fabricado com pegas laterais e 

um cinto de fixação permite a transferência de paciente 

com mobilidade reduzida. Dimensões: 60 x 22 cm.

119A010008015
O transfer de acamados auxilia na mobilização dos 

pacientes por um auxiliar. Indicado para utentes com 

mobilidade reduzida. Dimensões: 100 x 70 cm.

CINTOS DE TRANSFERÊNCIA

119A010008017
Apoia na mobilidade do paciente, 

permitindo a sua transferência 

em pequenas distâncias. 

Dimensões: 80 x 20 cm.

119A010008016
Apoia na mobilidade do paciente, 

permitindo a sua transferência em 

pequenas distâncias. 

Dimensões: 80 x 20 cm.
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119A010008033
Dimensões: 64 x 19 cm (Pélvico 38 cm, extensível 

até 55 cm / Cintura extensível até 38 cm).

119a010008008
Dimensões: 30 x 9 cm.

(Fita extensível até 135 cm).

119a010008007
Dimensões: 30 x 9 cm.

(Fita extensível até 135 cm).

119A010008032
Almofadado. Dimensões: 30 x 9 cm.

(Fita extensível até 135 cm).

119A010008012
Manápula
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COLCHÕES ANTI-ESCARAS

165A010011001
Colchão anti-escaras. Com núcleo de espuma viscoelástica com 

efeito de memória. Capa viscoelástica. Resistência ao fogo. 

Disponível em várias dimensões de acordo com a cama a equipar.

142A010011001
Colchão anti-escaras de pressão alternada. Ajustável para a 

maioria dos tipos de cama. Compressor de alta qualidade. 

Compressor de baixo ruído. Indicado para a prevenção e 

tratamento de pacientes com baixo risco de úlcera de pressão. 

Dimensões: 195x88x7,5cm. Com compressor incluído.

165A010011003
Colchão de pressão alternada. Formado por 18 células de ar de 12 

cm de altura, com uma base de espuma de mais de 5 cm. Sistema 

pantenteado de cálculo de pressão em função da morfologia do 

paciente.

165a010010004
Almofada anti-escaras. Com células pneumáticas individuais. Bomba de 

encher com manómetro de pressão integrada. Dimensões: 42x42 cm.
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     Sanocordia Ibérica 
Mobiliário e Produtos Médico-Hospitalares, Lda.

Quinta das Fontainhas Lote 28, 1º - Esc I
3510-224, Viseu

geral@sanocordia-iberica.com
Tel. 232 488 402

Representação Exclusiva:

Outras Representações:


