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Cuidamos de quem cuida.

 Na Sanocordia Ibérica acompanhamos as IPSSs a criar centros acolhedores
para os seus utentes e funcionais para quem zela pelo seu bem-estar.

 Auxiliar a quem presta cuidados e acompanha o envelhecimento é o nosso
compromisso. A nossa missão é acrescentar valor através das soluções do
mercado que melhor se adequam à realidade de cada instituição.
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215L010040001

Máscara cirúrgica descartável.
Compra mínima: 100 unidades.

222L010040001

Fato proteção (coverall). 
TNT SMS 14 gr.
Compra mínima: 5 unidades.

222L010040002

Bata.
TNT SMS 14 gr.
Compra mínima: 50 unidades.

222L010040003

Avental.
TNT SMS 14 gr.
Compra mínima: 50 unidades.

222L010040004

Manguitos.
TNT SMS 14 gr.
Compra mínima: 50 unidades.

222L010040005

Cógulas.
TNT SMS 14 gr.
Compra mínima: 25 unidades.

222L010040007

Perneiras.
TNT SMS 14 gr.
Compra mínima: 50 unidades.

222L010040008

Toucas.
TNT SMS 14 gr.
Compra mínima: 1000 unidades.

222L010040006

Cobre-sapatos.
TNT SMS 14 gr.
Compra mínima: 50 unidades.

222L010040010

Cobre-botas modelo baixo.
TNT SMS 14 gr.
Compra mínima: 50 unidades.

222L010040009

Cobre-botas modelo alto.
TNT SMS 14 gr.
Compra mínima: 25 unidades.

222L010040012

Desinfetante de superfícies.
Compra mínima: 6 unidades.

222L010040011

Gel desinfetante.
Compra mínima: 8 unidades.

PRODUTOS
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CONSUMÍVEIS

INCONTINÊNCIA

213L010019002

Sistema de recolha de fraldas usadas e resíduos sanitários Angelcare

213L010019001

Recarga para para sistema de
recolha de fraldas usadas e
resíduos sanitários.

106L010040001

Esponjas geriátricas.
Higienizar acamados, maleáveis
e fabrico em espuma de
poliuretano flexível.

209L0100043001

Luvas de nitrilo sem pó.
Cor: azul.
Peso: 2,7gr.
Tamanhos disponíveis:
S,M,L e XL.

LUVAS

183L010021001

Resguardo descartável
adequados para todos os
casos de incontinência.
Película de absorção e
película impermeável.

163N010040001

Babete impermeável e
respirável. Fecho de clipe
de aço inoxidável. Película
de absorção e película
impermeável com bolso de
contenção de resíduos
sólidos e líquidos.
Dimensões: 45x90 cm.

209L0100043004

Luvas de vinil sem pó.
Cor: transparente.
Peso: 4,5gr.
Tamanhos disponíveis:
S, M, L e XL.

209L010040001

Babete em celulose absorvente
com camada de polietilenol
impermeável. Contém bolso de
10 cm. Com tiras para
colocação e ajuste.
Dimensões: 64x36 cm.

Fornece uma barreira eficaz contra odores
para um ambiente mais perfumado;
Usa até 4 vezes menos plástico do que outros
sistemas;
Recarga fácil de colocar;
Operação com uma só mão.
Dimensões: 25x28x36,5cm;
Capacidade de 220m.
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SAD

LOUÇA INQUEBRÁVEL

158I010033003
Copo Retro 22cl, 30cl,
33cl, 47cl e 49cl.
Cor: transparente.

158I010033002
Copo Eco 18cl.
Cor: transparente.

158I010033022
Taça 18ml e 42ml.
Cores: transparente e
branco.

158I010033011
Prato Ø 18cm, Ø 24cm e
Ø 27cm.
Cores: transparente e branco.

158I010033007
Jarro 1,5l com tampa ou
75cl sem tampa.
Cor: transparente.

158I010033013
Chávena de café 9cl com
pires.
Cores: transparente e
branco.

158I010033005
Copo de pé 20cl e 27cl.
Cor: transparente.

158I010033021
Caneca 30cl.
Cores: transparente e
branco.

A louça inquebrável de policarbonato é segura para todos os utilizadores, respeitando as normas de
segurança alimentar. Resistentes, duráveis e visualmente semelhantes ao vidro são compatíveis
com microondas e máquina de lavar a louça a alta temperatura.
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Dispomos de várias soluções para o apoio ao domiciliário, as quais estão preparadas para
acomodar refeições em diferentes temperatura e facilitam o seu transporte.

SAD

APOIO DOMICILIÁRIO

156I010035003
Termo pelicano. O modelo de
menor capacidade não
contempla marmitas mas o seu
interior em poliutetano garante
a conservação da temperatura
dos alimentos.
Capacidade: 0,5l  e 1,5l.

181I010035001
Termo inox para transporte de
refeições. De alta resistência,
garante a conservação da
temperatura dos alimentos.
Disponível com e sem fundo
térmico. Tamanho disponível: Ø
16 cm. Capacidade: 1, 2 ou 3
níveis de altura.

144I010035001
Malinette. Conserva ae
temperatura de alimentos em 4
compartimentos isolados
termicamente. Permite o
transporte de uma refeição
composta por 3 ou 4 pratos em
diferentes temperaturas.
Disponível com recipicientes em
inox e pyrex. 

156I010035002
Termo falcão. Com 2 marmitas
e isolamento com espuma de
poliuterano garantem a
manutenção da temperatura.
Capacidade: 1l  e 2l.

156I010035001
Termo arara. Possibilidade
de utilização de 3 marmitas
no modelo de maior
capacidade. Proporciona o
acondicionamento de uma
refeição completa.
Capacidade: 1,5l  e 2,5l.

185I010035001
Termo valira. Marmita com
estrutura de espuma resistente
a choques. Mantém a
temperatura quente/fria até 6
horas. Inclui compartimento
interior. Capacidade: 1,5l  e 2,5l.

211I010035001
Porta refeições com
compartimentos preparados
para transportar refeições em
diferentes temperaturas.
Sistema de fecho ergonómico e
alça para facilitar o transporte.
Empilhável.

180IO10035001
Tabuleiro isotérmico para
refeições. Garante o transporte
de alimentos sob óptimas
condições de temperatura e
higiene. Adequado para
temperaturas entre - 40ºC e +
85ºC.
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SAD

SISTEMA DE TRANSPORTE

1271010040001
Carro de transporte de
comida. Estrutura em tubo de
aço macio. Acabamento a
pintura epoxy. 3 tabuleiros em
inox.

111I010035002
Carro de transporte isotérmico
para tabuleiros. Capacidade: 16
tabuleiros. 

111I010035001
Caixas de transporte com
isolamento térmico. Capacidade
para 3 tabuleiros com 10 cm de
profundidade cada um.

Os sistemas de transporte procuram facilitar a deslocação de alimentos, roupas e outros
materiais de modo a auxiliar o cuidador nas suas tarefas diárias.

NOTA: Sistemas de transporte podem ser feitos à medida. 

127N010040001 
Carro de transporte de
roupa suja. Estrutura tubo
de aço macio pintado.
Tampa com asa. Saco de
120l em tela plastificada.

127N010040003
Carro de transporte de
roupa suja e limpa.
Estrutura em tubo de aço
macio pintado. 3 prateleiras
em resina fenólica com
varandim  de segurança.
Tampa com asa. Saco de
120l em tela plastificada.

127H010040001
Mesa de pensos. Estrutura
e tampo em aço inox.
Varandim de segurança na
prateleira superior e
intermédia. Com uma
gaveta, um tabuleiro e uma
balde para resíduos. 
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121I010033001
Tabuleiro de refeição Fabricado
em ABS.

174I010035001
Cesto de transporte. Capacidade
15 e 24 l.

111I010035003
Contentor isotérmico para o
transporte de líquidos.
Disponível em 3 tamanhos para
servir bebidas e um modelo
sem torneira para servir sopa.
Disponível em várias cores.
Capacidade: 10,4, 19,9 e 39,7 l.
Temperaturas: 88º quente e
0,5º frio.

SAD
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CONSUMÍVEISAJUDAS
TÉCNICAS

AJUDAS À MOBILIDADE

159A010040002
Elevador sanitário elétrico. Ajuste de altura intuitivo
para um acesso muito mais facilitado à sanita.
Fornece a posição ideal na sanita. O design
ergonómico com rebordos arredondados. Disponível
a opção com barras sanitárias de apoio com altura
integrada.

159A010044001
Mobiliários multifuncionais flexíveis e ajustáveis.
Fornece uma maior mobilidade independente a
pessoas com deficiências. Ajuste e altura elétrica ou
manual.

159A010030001
Mesa para pessoas com deficiência, desenvolvida
com base em princípios ergonómicos. Ajustável em 
 altura, com tampo inclinável. Disponível em vários
tamanhos, com ajuste elétrico e manual.

Os produtos de ajuda à mobilidade oferecem uma maior autonomia às pessoas dependentes com
dificuldades para se deslocarem sozinhas, facilitando a sua mobilidade na realização das tarefas
do dia a dia. 
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152A010001002
Cadeira de rodas eléctrica para uso interior e exterior. Apoia
braços destacáveis. Apoia pés rebatíveis e reguláveis.  Rodas
pneumáticas à frente e atrás. Com rodas anti-queda.
Almofada de assento em memory foam. Autonomia de 25
km. Velocidade máx. para a frente de 6km/h. Peso máx.
utilizador: 125 kg.

152A010001001
Cadeira de rodas com estrutura resistente e funcional. Apoia
braços destacáveis. Apoia pés destacáveis e reguláveis em
altura. Estofos resistentes ao fogo. Rodas traseiras maciças
de 600mm, com jante em nylon. Largura de assento: 400,
430 ou 460 mm. Peso máx. utilizador: 150 kg.

131A010002001
Cadeira de rodas de conforto, basculante, apoio de
pernas eleváveis. Com apoio de cabeça.

177A010002001
Cadeirão concha. Destinado para pacientes
dependentes e/ou agitados.

CONSUMÍVEISAJUDAS
TÉCNICAS
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CONSUMÍVEISAJUDAS
TÉCNICAS

145A010002001
Cadeirão técnico. Peças ajustáveis para uma posição
ergonómica. Almofada de gel opcional. Altura do
assento ajustável. Apoio de pés. Travão nas 2 rodas.
Reclinável.

161A010002001
Cadeirão hospitalar com faixas metálicas, Equipado
com punho de inclinação lateral e ajustável a 4
posições. Almofada de assento antiderrapante e
removível. Com 4 rodas de 100mm de Ø, 2 com
travão.

161A010003001
Andarilho. Fabricado em alumínio. Com rodas,
regulável em altura. Punhos com regulação
independente.

161A010004001
Canadiana. Fabricada em alumínio com braçadeira
articulada. Regulável parte superior e inferior.

15



AJUDAS À TRANSFERÊNCIA

116A010006001
Elevador suspenso fixo e portátil numa unidade,
oferendo uma versatilidade inigualável. Com sistema
de calha de teto em alumínio para transportar com
segurança e conforto um paciente numa variedade de
situações. Os ganchos patenteados garantem um
encaixe segura e simples. Accionável por comando
elétrico.

159A010005001
Este elevador concebido para ser utilizado com
elevador de transferência e stand-up. O produto
permite trabalho para o cuidador ao levantar o
paciente em diferentes situações. Permite a entrada
de uma cadeira de rodas. Dimensão da base
ajustável.

165A010006001
Elevador de transferência adaptado para pacientes
com peso até 175 kg. Leve e compacto. Fácil de
transportar e armazenar. O sistema de rodas duplas
permite maior agilidade ao manobrar o equipamento.
Altura de elevação: 1,68 m.

165A010006002
Elevador de transferência adaptado para pacientes
com peso até 150 kg. Ideal para espaços estreitos e
compactos. Fácil de transportar e armazenar. Altura
de elevação: 1,57 m.

AJUDAS
TÉCNICAS

Ideais para utilizar em lares, hospitais ou até mesmo em casa. Disponíveis várias opções que
procuram melhorar as condições de trabalho do cuidador, fornecendo uma maior segurança e
comodidade, tanto para o utilizador como para o cuidador.
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165A010006003
Cesta acolchoada simples para
o dorso lombar a ser utilizada
com elevador de transferência
ref. 165A010006001 e ref.
165A010006002.

165A010006004
Cesta acolchoada para o
dorso lombar com apoio de
cabeça a ser utilizada com
elevador de transferência
ref. 165A010006001 e ref.
165A010006002.

165A010005001
Stand-up/grua adaptada
para pacientes até 150 kg.
Permite levantar o utente
desde uma posição sentada
à posição de pé. 

165A010005002
Cinta torácica para Stand-
up ref 165A010005001.

106A010007001
Tábuas de transferência.
Para facilitar a transferência
do paciente. Em polietileno.

106A010007005
Lençóis de transferência.
Para facilitar a transferência
do paciente.

106A010007004
Disco giratório de transferência.
Para facilitar a transferência do
paciente.

AJUDAS
TÉCNICAS

AJUDAS
TÉCNICAS

17



AJUDAS À SEGURANÇA

119A01008005
Colete de segurança para
cadeira de rodas. 

119A010008002
Cinto de segurança com
faixa abdominal e faixa
pélvica para cadeira de
rodas.

119A01008007
Imobilizador de membros
superiores.

216A010008001
Imobilizador pélvico em
rede para cadeirão.

AJUDAS
TÉCNICAS

Dispomos de imobilizadores que procuram reforçar a estabilidade de utentes com ausência de
postura e/ou equilíbrio, bem como restringuir movimentos que possam por em risco a sua
vida.
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NOTA: Outros modelos disponíveis.

119A01008006
Imobilizador abdominal para
acamados. 

119A01008008
Imobilizador de membros
inferiores.

119A010008004
Cinto de segurança com faixa
abdominal para cadeira de
rodas.

119A010008012
Manápula.



165A010009001
Almofada anti-escaras 30º
com capa antibacteriana.

165A010009002
Almofada anti-escaras meia
lua lateral com capa
antibacteriana.

AJUDAS AO POSICIONAMENTO

165A010009004
Almofada anti-escaras universal
com capa antibacteriana.

165A010009006
Almofada anti-escaras cilíndrica
com capa antibacteriana.

AJUDAS
TÉCNICAS

165A010009008
Almofada anti-escaras de
posicionamento de mão
com capa antibacteriana.

165A010009007
Almofada anti-escaras de
posicionamento de pé
com capa antibacteriana.

165A0100090011
Calcanheira estabilizadora
com capa antibacteriana.

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

As nossas almofadas de posicionamento e conforto adaptam-se às necessidades de cada utente.
Têm mecanismos que facilitam a respiração da pele e previnem o aparecimento de escaras.
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NOTA: Outros modelos disponíveis.

AJUDAS
TÉCNICAS



119A10010001
Almofada anti-escaras viscoelástica.
Tecido respirável que favorece a
circulação do ar, ajudando a pele a
respirar.

119A10010003
Almofada anti-escaras modular
móvel. Revestimento em
algodão facilita a respiração da
pele e alivia a respiração das
zonas que se encontram sob
pressão.

142A010011001
Colçhão anti-escaras de pressão
alternada. Ajustável para a
maioria dos tipos de cama.
Compressor de alta qualidade.
Compressor. Baixo ruído.
Indicado para a prevenção e
tratamento de pacientes com
baixo risco de úlcera de pressão.
Dimensões: 195x88x7,5cm. Com
compressor incluído.

119A10010002
Almofada anti-escaras ergonómica.
Tecido respirável que favorece a
circulação do ar.

165A010010005
Almofada anti-escaras de
gel em forma de ferradura.

165A010010004
Almofada anti-escaras com células
pneumáticas individuais. Bomba
de encher com manómetro de
pressão integrada.

165A010011001
Colçhão 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.

AJUDAS
TÉCNICAS

165A010010002
Almofada anti-escaras de gel.
Ideal para pessoas com risco
baixo-médio de aparecimento
de escara.

161A010010001
Almofada  de poliuretano
viscoelástica de rosto.

165A010011003
Colçhão 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 patenteado de cálculo
de pressão em função da
morfologia do paciente. 

20
NOTA: Outros modelos disponíveis.



AJUDAS AO BANHO

AJUDAS
TÉCNICAS

217A010012001
Banheira com sistema elétrico e ajustável em altura.
Formato ergonómico com assento moldado por
dentro, e sistema higiénico com superfície não
porosa. Abertura com inclinação para cuidados de
higiene dos pés. Apoio de braços.  Chuveiro de mão.

159A01004001
Lavatório standard para pessoas com mobilidade
reduzida. Com ajuste de altura de 30 cm: 70 -100
cm. Os modelos desta série vêm com torneira
misturadora, mangueiras flexíveis de abastecimento
de água ou de escoamento de resíduos.

159A010012001
Cama para banhos e mudas.  Regulável em altura (30
até 100 cm) por meio de ação elétrica e reversível
consoante a utilização. Com chuveiro ajustável.
Cómoda para o cuidador e muito segura para o
utilizador. Disponível em 3 tamanhos 146 cm / 178 cm
/ 210 cm de comprimento. A cama é dobrável para
proporcionar mais espaço útil nas instalações
sanitárias. 

165A010013001
Carro de banhos pensado para o utente que não se
pode levantar para realizar os cuidados de higiene
pessoal. Oferece uma maior comodidade ao cuidador.
Altura variável (52 - 88 cm) por meio de ação
hidráulica. 

As ajudas ao banho têm como objetivo auxiliar pessoas com mobilidade reduzida na realização
da sua higiene pessoal, bem como os cuidadores que prestam esse tipo de serviço.
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127A010015003

Barra de apoio articulada.
Estrutura em aço inox
com sistema de descanso
por clip. Disponível com
ou sem suporte de papel.

127A010015010

Barra de apoio horizontal.
Estrutura em aço inox com
3 pontos de furação.

127A010015006

Barra de apoio para
sanitário. Estrutura em aço
inox com sistema de
descanso.

127A010014001

Banco articulado para
banheira ou chuveiro
(fixação na parede).
Estrutura em aço de inox.

AJUDAS
TÉCNICAS

152A010014001
Cadeira de banho e sanitárias modelo "2 em 1". Possui
aparadeira e assento com abertura para uso
sanitário. Possui abertura traseira e inferior, que
permite colocação sobre a sanita. Apoia pés
destacáveis e apoia braços rebatíveis. Peso máx.
utilizador: 100 kg.
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152A010014002
Cadeira de banho e sanitárias modelo "2 em 1".:
Possui aparadeira e assento com abertura para uso
sanitário. Tem abertura traseira e inferior, que
permite colocação sobre a sanita. Apoia pés
destacáveis e apoia braços rebatíveis. Peso máx.
utilizador: 100 kg.

NOTA: Disponíveis outras opções.



AJUDAS
TÉCNICAS

137F010036001
Carrinho de medicação  para 32 bandejas de
organização de medicação semanal.

ORGANIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO

137F010036002
Bandeja de organização de medicação semanal.
Contém 7 caixas de comprimidos. Compatível com
carro ref. 137F010036001.

155F010036001
Bandejas de organização de medicação individual
semanal ou diária.

217F010036001
Armário de medicação. 2 portas articuladas, com
abertura de 270°. As prateleiras giratórias duplas
internas são feitas de material plástico atóxico com
60 compartimentos para armazenamento de caixas
de medicamentos. É fornecido com 4 prateleiras
reguláveis em altura, fixas atrás de prateleiras
giratórias e compartimento de segurança, dim.
430x250x360 mm, com fechadura. Base em 4 pés
ajustáveis. Dimensões totais: 1000x 600x2000 mm.

NOTA: Disponíveis outras opções.
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FISIOTERAPIA



127E010038001
Barras paralelas com ajuste de
largura. Estrutura em a tubo
de aço macio. Base revestida a
tela antiderrapante.

FISIOTERAPIA

MATERIAL DE FISIOTERAPIA

127E010038003
Degrau duplo. Estrutura em tubo
de aço macio. Pintura epoxy.
Degraus em chapa metálica
revestida em tela antiderrapante.

127E010038006
Espelho quadricular móvel com
articulação. Estrutura em tudo
de aço macio. Pintura epoxy.
Articulação de espelho por
manípulos.

127E010038008
Prato de equilíbrio. Estrutura
em contraplacado e esfera em
madeira faia.  Antiderrapante.

127E010038018
Conjunto de push-ups em
madeira de faia envernizada.
Punho em borracha para uma
utilização confortável. Base
revestida a tela derrapante.

127E010038014
Marquesa Bobath eléctrica.
Estrutura em tudo de aço macio.
Pintura epoxy. Estofo em espuma
de alta densidade com costura
central vulcanizada.

127E010038016
Rolo de espuma. Espuma de alta
densidade forrado a napa. 

127E010038007
Espaldar simples em madeira
faia.

Temos disponível uma vasta gama de materiais de fisioterapia, desde equipamentos de
diagnóstico, prevenção e tratamento.

127E010038019
Roda ombros Estrutura em tubo
de aço maio. Pintura epoxy.
Ajustável.

127E010038020
Sistema de roldanas com 2
ganchos.

107E010039004
Sistema de ginástica ideal para
pessoas com pouca mobilidade
que necessitam de exercitar as
pernas e o sistema cardiovascular.

107E010039001
Passadeira com motor e barras
laterais de segurança.

107E010039003
Power Bike. Dá a sensação
de estar a fazer exercício
numa bicicleta estática, no
entanto é a bicileta que
"pedala".

107E010039005
Mini Bike eléctrica,
exercício suave com motor
para pernas e braços.
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APARELHOS



APARELHOS

108H010037001
ECG. A linha-S BTL-08 de ECGs
é portátil e tem elevada
capacidade de bateria. Permite
observar um canal selecionado
assim como outras
informações, tais como a
velocidade do papel,
amplitude, etc.  Menu de fácil
utilização com apenas um
toque.

108H010037002
Registador de Holter de
3/7- CANAIS. O BTL-08 é o
primeiro sistema de Holter
de 24 bits do mundo. Tem
excelente qualidade de
sinal.

142H010037001
Termómetro auricular. Medição
1 segundo. Elevada precisão.
Alarme de febre de 9 memórias.

142H010037004
Protectores de sonda para
termómetro ref. 147H010037001.
Disponível em paquetes de 10
unidades.

APARELHOS DE DIAGNÓSTICO

142H01004003
Tensiómetro. Detenção de
arritmia. Deteção de fibrilação
auricular em estado inicial.
Deteção de contração
prematura. Indicação de risco de
hipertensão. Média das últimas
3 leituras. Média 7 dias AM/PM.

OUTROS APARELHOS

128H010040001
Aspirador de secreções
cirúrgico com 2 frascos.
Fabricado em ABS cinza
com alta resistência a
choques ou arranhões. 4
rodas muito resistentes
(uma delas antiestática e 2
com freios). Vacuômetro:
0 - 100 kPa (0 - mmHg).

142H010040001
Nebulizador. Transforma
os medicamentos líquidos
em pequenas partículas
designadas por inalações.
Compressor de pistão com
baixo ruído e silenciador.
Possui um design que
absorve as vibrações.
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145B010022002
Cama articulada eléctrica para doente de Alzheimer.
Guardas em madeira de faia. Leito em HPL dividido
em 4 planos evita a acumulação de líquidos.
Dimensão do estrado: 90x200cm. Altura mínima:
19cm. Altura máxima: 81cm. Capacidade máxima:
350kg.

QUARTO

145B010022003
Cama articulada eléctrica desenhada para pacientes
com Alzheimer. Disponível nas opções eléctrica,
hidráulica e manual. Dimensão do estrado:
90x200cm. Altura mínima: 38cm. Altura máxima:
83cm. Capacidade máxima: 250kg.

165B010022001
Cama articulada com elevação elétrica. Permite uma
altura de apenas 22 cm do nível do chão, garantindo
a segurança do idoso. Estrutura de madeira à escolha
do cliente. Opção de grade metálica ou de madeira.
Dimensão do estrado: 90x200cm. Altura mínima:
22cm. Altura máxima: 78cm. Capacidade máxima:
135kg.

CAMAS  GERIÁTRICAS

Potenciam um maior conforto ao utente, facilitando as diferentes posições de conforto.
Proporcionam uma maior comodidade ao cuidador durante a sua intervenção. 

NOTA: Disponíveis várias opções de cabeceiras e peseiras.
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165B010022002
Cama articulada eléctrica para pacientes portadores
de Alzheimer. Cama adequada para o paciente que
perdeu a sua autonomia motora de forma transitória
ou permanente. Capacidade de elevação
independente de modo a proporcionar mais conforto
ao acamado Dimensão do estrado: 90x200cm. Altura
mínima: 24,5cm. Altura máxima: 80cm. Capacidade
máxima: 165kg.

199B010022001
Cama geriátrica bariátrica. Estrado articulado elétrico
de 4 planos e 3 articulações em malha electro-
soldada. Leito dividido em 2 partes para melhorar o
transporte e a montagem. Dimensão do estrado:
120x206cm. Altura mínima: 38cm. Altura máxima:
76cm. Capacidade máxima: 350kg.

165B010022003
Cama articulada eléctrica desdobrável. Responde às
necessidades do cuidador graças a uma ergonomia
mecânica excepcional (prevenção de TMS) e dos
pacientes com motricidade reduzida. Base de leito
não-divisível. Dimensão do estrado: 90x200cm. Altura
mínima: 38cm. Altura máxima: 84cm. Capacidade
máxima: 135kg.

127B010022002
Cama articulada eléctrica. Preparada para receber
guardas metálicas e conjunto de cabeceira/peseira e
guardas em madeira.  Dimensão do estrado:
90x190cm. Altura mínima: 40cm. Altura máxima:
80cm. Capacidade máxima: 120kg.
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127B010022005
Cama articulada com estrutura em madeira.
Preparada para receber guardas metálicas ou de
madeira e estrado elétrico. Dimensão do estrado:
90x190cm.

198B010022001
Cama articulada eléctrica de 4 planos. Preparada
para receber guardas metálicas/madeira e conjunto
de cabeceira/peseira em madeira.  Leito em HPL.
Ripas de madeira com amortecimento lateral.
Dimensão do estrado: 90x190cm. Altura mínima:
38,5cm. Altura máxima: 85cm. Capacidade máxima:
135kg.

198B010022004
Cama composta por uma estrutura articulada elétrica
com carro elevador, quatro planos. Acabamento da
estrutura sem bordas afiadas. Ripas de madeira com
amortecimento lateral. Dimensão do estrado:
90x190cm. Altura mínima: 24cm. Altura máxima:
77cm. Capacidade máxima: 135kg.
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198B010022003
Cama para doentes de Alzheimer com quatro planos
e 3 de regulação elétrica, com ripas conforto de
diferentes flexibilidades. Cabeceira e peseira em
madeira. Guardas de madeira. Ripas de madeira com
amortecimento lateral. Elevação independente da
cabeceira e peseira. Dimensão do estrado: 90x190cm.
Altura mínima: 15cm. Altura máxima: 77cm.
Capacidade máxima: 135kg.

219B010022001
Cama composta por uma estrutura articulada
elétrica com carro elevador, 4 planos . Acabamento
da estrutura sem bordas afiadas. Dimensões:
90x200 cm, com estrado articulado elétrico.
Cabeceira, peseira e guardas em madeira. Dimensão
do estrado: 90x200cm. Altura mínima: 40cm. Altura
máxima: 80cm. Capacidade máxima: 185kg.

152B010022004
Cama elétrica desenhada para ambientes com risco
bacteriológico médio/alto. Estrado quadripartido
com réguas em polímero de fibra para fácil
desinfeção.  Dimensão do estrado: 85x185cm. Altura
mínima: 40cm. Altura máxima: 80cm. Capacidade
máxima: 150kg.
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220B010022001
Cama de fácil limpeza e desinfeção concebida para
ambiente hospitalar. Cama qualificada para IEC 60
601 - 2 - 52. Dimensão do estrado: 2050x904cm.
Altura mínima: 37,5cm. Altura máxima: 73cm.
Capacidade máxima: 200kg.

145B010022001
Ergonomia: os movimentos hidráulicos garantem
conforto e segurança para pacientes e cuidadores. A
cama está equipada com uma função de CPR
amortecida. Optimização da limpeza. Rodas de 125
mm com travão. Cama qualificada para IEC 60 601 -
2- 52. Dimensão do estrado: 90x190cm. Altura
mínima: 38cm. Altura máxima: 83cm. Capacidade
máxima: 250kg.

CAMAS  HIDRÁULICAS

Ideais para doentes psiquiátricos, uma vez que têm como grande vantagem a incapacidade do
utente operar o equipamento.

152B010022005
Cama hospitalar concebida especificamente para uso
em ambientes com risco bacteriológico elevado, com
materiais resistentes à desinfeção. Estrutura em aço
com pintura epoxy. Leito em ABS, com orifícios para
ventilação do colchão. Cabeceiras e peseiros em ABS.
Batentes de proteção nos 4 cantos da cama. Rodas
de 125mm com travão. Dimensão do estrado:
90x190cm. Altura mínima: 42cm. Altura máxima:
76cm. Capacidade máxima: 200kg.
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145C010022001
Cama concebida para ambiente hospitalar e equipada
para cuidados especiais. Graças às múltiplas funções
e ergonomia, esta cama facilita o trabalho do
cuidador com segurança e conforto, beneficiando
pacientes e cuidadores. Dimensão do estrado:
90x200cm. Altura mínima: 35cm. Altura máxima:
92cm. Capacidade máxima: 215kg.

199B010022002
Cama hospitalar articulada elétrica de 4 planos.
Estrado composto por 8 placas de polipropileno
copolímero extraíveis para melhor higienização.
Cabeceira e peseira em ABS. Dimensão do estrado:
90x196cm. Altura mínima: 38cm. Altura máxima:
80cm. Capacidade máxima: 150kg.

221B010022001
Cama hospitalar. Estrutura de tubo de aço revestido
com epoxy, cabeceira e peseira em ABS,
posicionadores de colchão em ambos os lados para
permitir um posicionamento correto. Sistema de
elevação em tesoura, ganchos ajustáveis em cada
lado da cama para sacos de urina. Guardas em ABS.
Dimensão do estrado: 87x200cm. Altura mínima:
41,5cm. Altura máxima: 80,5cm. Capacidade máxima:
250kg.

CAMAS  HOSPITALARES

As camas hospitalares, por norma utilizadas em serviços de cuidados continuados, têm como
grande benefício a fácil desinfeção e higienização que num contexto hospitalar é essencial. 

165B010022004
Cama hospitalar com carro elevador com altura
variável de 39,5 a 89 cm. Dimensões do leito: 90x200
cm. Trendelemburg de emergência 12° mecânico +
Antitrendelemburg elétrico 16°. Estrado com painéis
em ABS. 4 rodas Ø 150 mm com travão centralizado.
Comando com função de bloqueio. Dimensão do
estrado: 90x200cm. Altura mínima: 39,5cm. Altura
máxima: 89cm. Capacidade máxima: 195kg.
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145B010042004

Trapézio em estrutura
metálica com acabamento a
epoxy com alça retrátil.

145B010042003
Plano articulado para cama
HPL.
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145B010042005
Suporte de soro em estrutura
metálica com acabamento a
epoxy com 2 ganchos. Para
incorporação na cama.

165B010042001
Guardas metálicas com acabamento
em epoxy ou cromado.

165B010026001
Mesa de comer no leite
ajustável em altura.
Cantos arredondados com
rebordo em PVC. Plano
inclinável com guia para
leitura.

127B010040007
Tabuleiro para refeição no
leito em melamina em tom
faia. 

145B010026002
Mesa de comer no leito
regulável em altura e com
tampo adaptável.

145B010026001
Mesa de comer no leito
regulável em altura.

133B010026001
Mesa de comer no leito
regulável em altura e com
tampo adaptável.

127B010041004
Conjunto de cabeceira, peseira e
guardas em madeira de faia.



145C010027001
Mesa de cabeceira em
fenólico. bertura de porta
a 270º. Superfície lisa
para limpeza fácil e
desinfecção total. Armário
com divisória. 2 rodas e 2
pés.

127B010027003
Mesa de cabeceira em
melamina de cor de faia
com 4 gavetas e pés ou
com rodas para deslocar
facilmente.

145B010027001
Mesa de cabeceira linha
MELODY. Fabricada em
melamina com 2 gavetas e 4
pés metálicos. Opção
variada de combinação de
cores.

145B010028001
Cómoda com 3 gavetas
linha MELODY. Fabricado
em melamina com 4
gavetas e 4 pés metálicos. 

127B010028001
Cómoda com 4 gavetas em
melamina de cor de faia.
Pés em tubo de aço
maciço. 

MOBILIÁRIO

145B010028002
Cómoda com 3 gavetas
linha MELODY. Fabricado
em melamina com 4
gavetas e 4 pés metálicos. 

127B010027004
Mesa de cabeceira e mesa
de comer no leito em
melamina de cor de faia
com 1 gaveta e 1 porta.
Com rodas para deslocar
facilmente.
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127B010028003
Estrutura em melamina de
faia. Com cinco gavetas.
Com rodapé ou pés
metálicos.



145B010029001
Armário duplo com 2
portas e 2 gavetas linha
MELODY. Fabricado em
melamina com 4 pés
metálicos. 

127B010029001
Armário individual com 1
porta em melamina de cor
de faia. Pés em tudo de
aço maciço. 

127B010028002
Toucador em melamina de
cor de faia com 2 gavetas. 

127B010040001
Espelho 600x700 com
caixilho em madeira de
faia.

MOBILIÁRIO

127B010029002
Armário duplo com 2
portas em melamina de
cora faia. Pés em tudo de
aço maciço. 

145B010029002
Armário duplo com 2
portas e 2 gavetas linha
MELODY. Fabricado em
melamina com 4 pés
metálicos. 

SALA DE CONVÍVIO

135B010023001
Cadeirão Relax reclinável com
rodas. Com costa reclinável e
apoio de pernas ajustável.
Apoio de braços em madeira. 

122B010023008
Maple individual. Estrutura
em madeira. Costa média e
assento estofado. Com
apoio de braços.

135B010023001
Cadeira com apoio de braços.
Estrutura em madeira de faia.
Costa e assento estofados. 

122B010024015
Cadeira com apoio de braços.
Estrutura em madeira de faia.
Costa e assento estofados. 

NOTA: Cores e estrutura à escolha do cliente e mais opções de escolha em
catálogos no site /www.sanocordia-iberica.com/
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135B010024006
Cadeira com apoio de
braços. Estrutura em
madeira. Costa e assento
estofados. 

168B010023002
Cadeirão articulado
com autopropulsão.

168B010023001
Maple individual. Estrutura
em madeira.

135B010023010
Maple individual. Estrutura
em madeira maciça, estofado
e revestido com tecido.

131A010002002
Maple individual. Assento
removível com estofo lavável.
Estrutura de madeira maciça.

131A010002003
Maple duplo. Estrutura de
madeira maciça.

131A010002005
Maple triplo. Estrutura de
madeira maciça.

122B0010023013
Cadeirão relax, costa média.
Estrutura em madeira. Tela
lavável.

135B010023009
Cadeirão costa alta, com
apoio de braços. 
Estrutura em madeira.

122B010023014
Cadeirão relax, costa média.
Estrutura em madeira. Tela
lavável. Opção  de costa e apoio
de pernas regulável.

NOTA: Cores e estrutura à escolha do cliente e mais opções de escolha em
catálogos no site www.sanocordia-iberica.com/

MOBILIÁRIO
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122B010030001
Mesa quadrada. Estrutura
em madeira. Tampos
disponíveis: folheado,
termolaminado com orla e
sem orla e em melamina.

122B010030001
Mesa quadrada. Estrutura
em madeira.

122B010030002
Mesa quadrada baixa.
Estrutura em madeira
faia. Tampos disponíveis:
folheado, termolaminado
com orla e sem orla e em
melamina.

122B0100300013
Mesa quadrada baixa.
Estrutura em madeira.
Tampos disponíveis:
folheado, termolaminado
com orla e sem orla e em
melamina.

135B010030004
Mesa redonda com estrutura
em madeira.

122B010030008
Mesa de apoio. Estrutura
em madeira.

202B010030002
Mesa de jogo com tampo
reversível em madeira.

122B01004001
Apoio de pés para cadeirão
relax. Personalizável consoante
o acabamento do cadeirão.

NOTA: Cores e estrutura à escolha do cliente e mais opções de escolha em
catálogos no site www.sanocordia-iberica.com/

MOBILIÁRIO
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REFEITÓRIO

145B010026001
Mesa quadrada. Estrutura
em madeira.

145B010026002
Mesa quadrada. Estrutura
em madeira.

145B010026003
Mesa quadrada. Estrutura
em madeira.

127B010022003
Mesa redonda. Estrutura
em madeira.

127B010022004
Mesa retangular. Estrutura
em madeira.

122B010024018
Cadeira simples. Estrutura
em madeira. Costa e
assento estofados.

147B010024001
Cadeira simples. Estrutura
em madeira. Costa e
assento estofados.

NOTA: Cores e estrutura à escolha do cliente e mais opções de escolha em
catálogos no site www.sanocordia-iberica.com/

122B010024017
Cadeira simples. Estrutura
em madeira. Costa e
assento estofados.

122B010024016
Cadeira simples. Estrutura
em madeira. Costa e
assento estofados.

122B010024019
Cadeira simples. Estrutura
em madeira. Assento
estofado.

MOBILIÁRIO
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RECEÇÃO/ESCRITÓRIO

135B010023012
Maple individual. Estrutura
em madeira maciça. 

117D010023001
Bancada de 3 lugares.
Estrutura metálica pintada a
preto. Costa em polipropileno,
painel no assento com estofo.

117D010023002
Bancada de 2 lugares.
Estrutura metálica pintada a
preto. Costa em polipropileno,
painel no assento com estofo.
Mesa de apoio a meio.

135B010023013
Maple individual. Estrutura
em madeira maciça.

135B010023015
Maple individual. Estrutura
em madeira maciça. 

135B010023014
Maple duplo. Estrutura em
madeira maciça. 

135B010023011
Maple duplo. Estrutura em
madeira maciça. 

117B010023002
Maple triplo. Estrutura em
madeira maciça. 

MOBILIÁRIO
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NOTA: Cores e estrutura à escolha do cliente e mais opções de escolha em
catálogos no site www.sanocordia-iberica.com/



117D010024002
Cadeira diretiva de costa alta. De
mecanismo basculante com 3
posições de bloqueio, base e
braços em madeira.

117D010024007
Cadeira operativa de costa
alta. Costa em rede e assento
em estofo, com mecanismo
sincronizado com possibilidade
de bloqueio em cinco posições.
Com apoio lombar.

MOBILIÁRIO

42

117D010024010
Cadeira operativa de costa
média. De mecanismo de
contacto permanente e sistema
de elevação simples.

117D010024011
Cadeira multiusos. De
estrutura metálica de quatro
patas, costa e assento com
estofo em diferentes tipos e
cores.

117D010024012
Cadeira diretiva de costa alta.
De mecanismo basculante com
3 posições de bloqueio, base
em alumínio.

117D010024015
Cadeira multiusos. De estrutura
metálica de 4 patas, costa e
assento com estofo em
diferentes tipos e cores.

117D010024016
Cadeira fixa, de casco e
estrutura fabricada em
tecno polímero, com painel
e assento com estofo.

117D010040001
Bengaleiro metálico preto.
Base em mármore.

NOTA: Cores e estrutura à escolha do cliente e mais opções de escolha em
catálogos no site www.sanocordia-iberica.com/



175D010029001
Armários metálicos. Com acabamento a
pintura epoxy. Com portas de bater e
puxadores metálicos ou em persianas com
ou sem fechadura.

175D010029002
Armários metálicos. Com acabamento a
pintura epoxy. Com portas de bater e
puxadores metálicos ou em persianas com
ou sem fechadura.

175D010029004
Mobiliário em estrutura metálica em chapa
de aço, com acabamento a pintura epoxy.
Tampo em melamina com orla em PVC
disponível nas cores cinza, alumínio, branco,
antracite e alumínio. Disponível com bloco
de gavetas.

175D010029003
Mobiliário metálicos arquivadores. Com
acabamento a pintura epoxy. Estrutura em
cor cinza, alumínio, branco, antracite e
alumínio.  Com portas de bater e puxadores
metálicos ou em persianas com ou sem
fechadura.

122B010030006
Mesa baixa redonda. Estrutura maciça.. Tampos
disponíveis: folheado, termolaminado com orla e
sem orla e em melamina.

175D010040001

Balcão de receção. Estrutura metálica com
acabamento a epoxy,

NOTA: Cores e estrutura à escolha do cliente e mais opções de escolha em
catálogos no site www.sanocordia-iberica.com/

MOBILIÁRIO
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Quinta das Fontainhas Lote 28, 1º - Esc I
3510-224 Viseu
geral@sanocordia-iberica.com
Tel. 232 488 402

Sanocordia Ibérica - Mobiliário e Produtos
Médico-Hospitalares, Lda.

Representação exclusiva:

Outras representações:


