
ANEXO I 

CAMA HOSPITALAR 

Segue abaixo: 

ALUGUEL DA CAMA MOTORIZADA 2 MOVIMENTOS R$240,00/MÊS. 

Pessoas acima de 1,82m 

Adulto 1,90 x 0,88 usuários com altura entre 1,50m a 1,80 peso máx 160 kg 

Realizamos entregas e retiradas, para São Paulo (Capital) e Região conforme 

tabela de frete constante no Anexo II desse contrato. 

ALUGUEL DA CAMA MOTORIZADA 5 MOVIMENTOS R$355,00/MÊS. 

Pessoas acima de 1,82m é indicado uma cama de 2,10m valor R 

$375,00/MÊS. 

Adulto 1,90 x 0,88 usuários com altura entre 1,50m a 1,80 peso máx 160 kg 

Realizamos entregas e retiradas, para algumas regiões de São Paulo o frete é 

grátis. 

ENTREGAMOS SOMENTE EM SÃO PAULO. 

ANDADORES 

Segue modelos de andadores que temos para locação: 

ANDADOR MERCUR - ARTICULADO OU FIXO R$ 50,00/mês. 

Indicado para usuários com altura entre 1,45 cm a 1,90 cm, capacidade máx 

130 kg. 

ANDADOR - MERCUR COM 2 RODAS R$ 70,00/mês. 

Indicado para usuários com altura entre 1,45 cm a 1,90 cm peso máx 130 kg 

ANDADOR COM 3 RODAS - PRAXIS ou MOBIL R$ 85,00/mês. 

Indicado para usuários com altura entre 1,50 cm a 1,85 cm peso máx 90 kg 

ANDADOR COM 4 RODAS - MERCUR ou PRÁXIS R$ 95,00/mês. 



Indicado para usuários com altura entre 1,50 cm a 1,90 cm peso máx 100 kg 

Práxis ou 135kg Mercur. 

MULETAS 

Segue modelos de bengalas que temos para locação: 

MULETAS AXILAR EM ALUMÍNIO ADULTO (PAR) R$ 45,00/mês. 

Tamanhos: 

P: com altura entre 1,37m a 157 m 

M: com altura entre 1,57 a 1,77 . 

G: com altura entre 1,78 a 2 m. 

MULETAS CANADENSE EM ALUMÍNIO FIXA ADULTO (PAR) R$ 

45,00/mês. 

Tamanho Único. 

Usuário com altura entre 1,50m a 2,00 m 

MULETAS CANADENSE EM ALUMÍNIO ARTICULADA ADULTO 

(PAR) R$ 45,00/mês. 

Tamanho Único. 

Usuário com altura entre 1,50m a 2,00 m peso máx 130 kg. 

MULETAS AXILAR EM ALUMÍNIO INFANTIL (PAR) R$ 45,00/mês. 

Tamanho Único. 

Usuário com altura entre 1,22m a 1,37 m peso máx 130 kg. 

MULETAS CANADENSE EM ALUMÍNIO FIXA INFANTIL (PAR) R$ 

45,00/mês. 

Tamanho Único. 

Usuário com altura entre 1,15m a 1,50 m peso máx 100 kg. 

CADEIRA DE BANHO 

CADEIRA BANHO - POP R$ 55,00/mês 



Largura total 49 cm, assento de 40 cm, capacidade de peso até 80 kg. Atende 

uma pessoa que use manequim de calça de até 44. 

CADEIRA DE BANHO - DB R$ 70,00/mês 

Largura total 53 cm, assento de 40 cm, capacidade de peso até 90 kg. Esse 

modelo é uma opção para quem não dispõe de espaço na residência. Além da 

opção de dobrar ela tem os braços removíveis e o pedal retrátil. 

CADEIRA DE BANHO - BR R$ 70,00/mês 

Largura total 58,5 cm, assento de 44 cm, capacidade de peso até 90 kg. Esse 

modelo possui os braços removíveis e pedal retrátil, o assento é um pouco 

mais largo. 

CADEIRA DE BANHO - BIG R$ 77,00/mês 

Largura total 59,5 cm, assento de 50 cm, capacidade de peso até 

130 kg. A Big jaguaribe é uma opção maior e mais resistente, os braços são 

fixos e o pedal é retrátil. 

Obs: O ASSENTO É DE USO PESSOAL, CADA PACIENTE COMPRA O 

SEU ASSENTO, NO VALOR DE R$35,00. 

CADEIRA DE RODAS 

Segue modelos que temos para locação: 

CADEIRA DE RODAS – 1009 JAGUARIBE R$ 60,00/mês 

Largura total 64 cm, assento de 40 cm, capacidade de peso até 90 kg. 

Construída em aço, tem estrutura dobrável em X, estofamento em nylon e 

freios bilate. A cadeira atende uma pessoa que usa manequim de calça até 44 

de vestimenta. 

CADEIRA DE RODAS – 1012 JAGUARIBE R$ 90,00/mês 

Largura total 68 cm, assento de 45 cm, capacidade de peso até 90 kg. 

Construída em aço, conta com estofamento em courvin, freios bilaterais, apoio 

de pernas eleváveis e apoio de braços removíveis. Atende pessoas que usa 

manequim de calça até 48 de vestimenta. 

CADEIRA DE RODAS – S1 OTTOBOCK R$ 115,00/mês / 



Essa mesma cadeira tem opção de elevação das pernas R$125,00/mês. 

A cadeira de rodas S1 Ottobock conta com estrutura em aço, é dobrável em 

sistema de X, tem o apoio de pé desmontável, estofamento dobrável, braço 

escamoteável. 

Largura total de acordo com tamanho do assento, Possuímos larguras de 

assento: 

36 / 42,5 / 45,5 /50,5 cm, capacidade de peso até 100 kg. 

CADEIRA DE RODAS – B2 ALUMÍNIO/AÇO OTTOBOCK R$135,00/mês 

Essa mesma cadeira tem opção de elevação das pernas R$145,00/mês. 

A cadeira de rodas B2 conta com estrutura em alumínio e aço, ambas possui 

estofamento do assento e do encosto, sistema de freio, apoio para braço 

escamoteável. Largura total de acordo com tamanho do assento, Possuímos 

larguras de assento: 38 / 43 / 46 /48 capacidade de peso até 110 kg. 

CADEIRA DE RODAS – M1 ALUMINIUM OTTOBOCK R$ 135,00/mês 

Essa mesma cadeira tem opção de elevação das pernas R$145,00/mês. A 

cadeira de rodas M1 conta com estrutura em alumínio, ambas acompanham 

almofadas, os braços são removíveis e tem opção de remoção das rodas. 

Largura total de acordo com tamanho do assento, Possuímos larguras de 

assento: 

38 / 43 / 46 /48 50,5 , capacidade de peso até 125 kg. 

CADEIRA DE RODAS – CJ COMFORT R$ 135,00/mês 

Largura total 71 cm, assento de 50 cm, capacidade de peso até 130 kg. 

A estrutura em aço cromado reforçado com duplo x, braços removíveis, os pés 

são removíveis. Cor da cadeira cinza. 

CADEIRA DE RODAS - BIG JAGUARIBE R$ 165,00/mês 

Largura total 80 cm, assento de 60 cm, capacidade de peso até 160 kg. 

A cadeira em aço conta com uma estrutura dobrável em duplo X, com apoios 

de braço escamoteável e pés removíveis. 

Obs: ***Confirmar disponibilidade em estoque*** 



PATINETE 

Segue modelo do patinete que temos para locação: 

PATINETE ORTOPÉDICO 

R$ 200,00 - 30 DIAS 

R$ 150,00 - 15 DIAS 

O patinete ortopédico utiliza os músculos superiores para equilibrar o corpo, 

sem comprometer a liberdade de movimentos. Ele traz menos fadiga e evita 

que a locomoção traga danos maiores ao organismo. 

Alguns modelos mais modernos possuem freio no guidão, tornando mais 

simples caminhar e parar quando precisar. 

Os modelos são desmontáveis ou dobráveis, sendo uma facilidade de 

transporte e armazenamento. 

MESA DE REFEIÇÃO 

ALUGUEL DA MESA DE REFEIÇÃO COM ALTURA AJUSTÁVEL - R$ 

80,00/mês. 

Largura total 70cm, altura máx 1,08 mts, altura mín 70 cm, larg. total 70cm. 

Dimensões do tampo: 77x40 com seu exclusivo sistema, a altura pode ser 

ajustada com apenas uma das mãos. Com um simples toque na alavanca a 

altura pode ser ajustada de forma precisa e suave sem trepidações. 

SUPORTE DE SORO 

SUPORTE DE SORO - R$30,00/mês. 

Com três ganchos, estrutura tubular e haste cromada com rodízio sem freio na 

cor branco e pintura epóxi. 

BENGALAS 

Segue modelos de bengalas que temos para locação: 

BENGALA TIPO T R $40,00/mês. 

Indicado para usuários com altura entre 1,50M a 1,85 m peso máx 100kg 



BENGALA 4 PONTAS R $40,00/mês. 

Indicado para usuários com altura entre 1,50M a 1,85 m peso máx 100kg 

Neste link você consegue ver a foto e mais informações: 

BOTA IMOBILIZADORA 

Trabalhamos com os seguintes modelos de Botas Imobilizadoras para venda: 

BOTA IMOBILIZADORA DILEPÉ( Opção mais acessível de alta qualidade 

) 

Longa R$147,00 

Tamanhos: 

INFANTIL: 26 a 32 

P - 33 a 36 

M -37 a 41 

G - 42 - 44 

A Bota Imobilizadora Anatômica Curta ou Longa MERCUR auxilia no 

tratamento de diversas enfermidades do tornozelo de forma eficaz e 

confortável. 

Curta R$231,00 

Longa R$245,00 

P- 32 a 35 

M - 36-40 

G - 41 a 46 

A marca ROBOFOOT virou um sinônimo de categoria produto no mercado. É 

a marca da Original Bota Imobilizadora SALVAPÉ indicada para substituição 

do gesso. 

Curta R$380,00 

Longa R$380,00 



INFANTIL: – 25 – 28 

PP: – 29 -34 

P: – 34 – 36 

M: 37 – 39 

G: 40 – 43 

GG: 44 – 46 

BOTA IMOBILIZADORA OTTOBOCK marca alemã de excelente 

qualidade, referência mundial em próteses especiais e cadeiras de rodas. 

Trabalhamos com a Bota normal e com o sistema PUMP que infla o forro 

trazendo o máximo em imobilização: 

BOTA LONGA PUMP OTTOBOCK R$ 389,00 

P: 35-37 

M: 38-42 

G: 43-45 

 


