
   
 

 
 
 
 

 

 

BANCO BANHEIRA GIRATÓRIO  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Estrutura constituída em aço inox pintado a 

branco. Encosto e assento em polietileno 

termoplastificado. Com abertura anterior no 

assento para facilitar a higienização. Sem 

arestas ou fendas que propiciem o acumular 

de resíduos. O BANCO DE BANHEIRA 

GIRATÓRIO a 360º permite uma maior 

autonomia na entrada para a banheira, 

sendo uma ajuda valiosa para o cuidador 

no ato de virar o paciente pois, em cima do 

banco giratório poderá, com toda a 

segurança girar o paciente sobre ele, sem 

qualquer esforço. A existência de apoia-

braços e da alavanca que bloqueia a 

cadeira na posição desejada promovem 

um reforço adicional que garante a 

segurança exigida. Abertura nas costas 

funciona como pega para que o transporte 

seja mais facilitado. Disponível em 3 

tamanhos: S, M e L. 

Auxilia pessoas com diminuição da 

mobilidade durante o banho. Facilita a 

entrada/saída do banho, bem como a 

higiene em total segurança. 
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 Características  

 

 
  

 

Giratório 

Facilita a entrada/saída 

da banheira 

Prático de usar 

Sem parafusos! Apoia-se 

nas bordas da banheira 

Higiene 

Abertura anterior facilita 

higiene íntima 

Segurança 

Alavanca de bloqueio e 

apoia braços 

 
 

 

 

 

Dados Técnicos 

 

BANCO BANHEIRA GIRATÓRIO S | M | L 

Fabricante: Orthos XXI | Referência: 54 BC I BA GI S | M | L 

Tamanho S M L 

Largura interior banheira 500-550mm 550-600mm 600-660mm 

Largura total com punhos 720mm 750mm 760mm 

Largura total entre punhos 520mm 550mm 580mm 

Largura assento 420mm 420mm 420mm 

Profundidade assento 370mm 370mm 370mm 

Profundidade total 460mm 460mm 460mm 

Altura total 515mm 515mm 515mm 

Peso 6,6Kg 6,8Kg 7,0Kg 

Peso máximo utilizador 125Kg 125Kg 125Kg 

Tolerância: +/-1cm 

 
 

 

 

 

 

 
NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI 

reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. 
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