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esporte e saúde

Um conceito ampliado de saúde.

CATÁLOGO
DE PRODUTOS
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A SAÚDE, NO SEU MAIOR SENTIDO!
Princípio

Sócio-Ambiental

A NCS, indústria brasileira, é pioneira e referência em exercitadores e
incentivadores respiratórios, cujas soluções para o Treinamento Muscular
Inspiratório - TMI - e o Exercício Respiratório são reconhecidas
internacionalmente. Seus produtos são amplamente usados por atletas,
esportistas, profissionais como cantores e músicos, sedentários e portadores
de doenças respiratórias em todo o mundo. A NCS defende a saúde no seu
espectro mais amplo, não se limitando à recuperação fisiológica de uma
pessoa, mas também em suas superações pessoais e nos bons momentos
do dia a dia. Com visão ampliada e inovação, a NCS incluiu em sua linha
produtos de monitoramento, ganho de desempenho e qualidade de vida,
mobilidade, utilidades domésticas e alimentação infantil. São produtos
originais e desenvolvidos com tecnologia de ponta para atender, com
grandes benefícios, as necessidades e expectativas de seus clientes.

Com especial atenção às práticas sócio-ambientais, a NCS não se limita a
atitudes ecológicas, mas também valoriza a preparação pessoal. Dentre
suas ações, destacam-se:
Ÿ Produtos com matérias-primas recicláveis e certificadas;
Ÿ Embalagens ambientalmente corretas;
Ÿ Logística reversa em que todo material recusado, volta diretamente para
o fabricante reciclar, evitando a cadeia descarte-coleta-reciclagem.
E no campo social promove campanhas permanentes de Inovação
Funcional, Inovação Tecnológica e Respeito à Individualidade e incentiva a
evolução educacional subsidiando os investimentos em Cursos
Tecnológicos, formação de 3º grau e Cursos de Capacitação. Com essas
condutas, a NCS busca superar a função social que se espera da atividade
empresarial.

Qualidade
A NCS tem como prioridade o respeito aos seus consumidores e por isso
mantém altos níveis de qualidade na pesquisa e desenvolvimento, nos seus
sistemas produtivos e principalmente nos produtos finais. Dentre os
destaques de seus sistemas produtivos, está a Certificação de Boas Práticas
de Fabricação obtida junto a ANVISA - Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Certificado Nº 696685/08-3). Essa conquista consumiu muito
trabalho, investimentos e a dedicação intensa de toda equipe NCS e reflete
o padrão de qualidade e conduta sempre praticadas.
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TREINAMENTO RESPIRATÓRIO
O treinamento respiratório é um conjunto de exercícios
aplicáveis aos mais diversos grupos de pessoas e se
destaca por sua facilidade de execução e ampla gama
de resultados. Esse é o setor da saúde de onde a NCS
se originou e vem até hoje se mantendo como
referência entre médicos, fisioterapeutas e demais
profissionais. Com equipamentos acessíveis e práticos
como o Respiron, o Shaker e toda a tecnologia do
POWERbreathe, pessoas das mais diversas condições
são beneficiadas com o ganho de capacidade
respiratória e expectoração. Isso significa desde a
recuperação das condições normais de salubridade, até
ganhos de qualidade de vida e incremento de
performance! De crianças a idosos, de acamados a
saudáveis, de sedentários a atletas. Essa é a origem e a
inspiração da NCS para trabalhar pela saúde de todos!
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Exercitador da musculatura respiratória
RESPIRON® é o exercitador e incentivador respiratório nº 1 do
Brasil! Um produto de tradição, qualidade e eficiência,
consagrado no Brasil e no mundo. Usado corretamente, o
RESPIRON® lhe trará os benefícios do Treinamento da
Musculatura Inspiratória (TMI) em poucas semanas: músculos
inspiratórios mais fortes, mais resistentes à fadiga, redução da
falta de ar na prática de suas atividades cotidianas e exercícios
físicos!

Como realizar os exercícios com o RESPIRON®?
Antes do uso do aparelho, sempre verificar se todas as peças encontram-se em boas condições.

A

Mantenha o aparelho na
embalagem quando fora de uso;

B

Higienize o bocal e a mangueira
antes e depois de cada sessão de
exercícios;

C

Faça os exercícios na posição
que se sentir mais confortável
e relaxado: em pé, sentado ou
com elevação da cabeceira;

D

Antes de iniciar, ajuste a graduação do RESPIRON®.
Realize uma expiração tranquila, quando sentir que todo
o ar foi expirado ajuste o bocal aos lábios e inspire (puxe
o ar com a boca, não sopre!!!). Desta forma as esferas
vão se elevar sequencialmente;

Como funciona o exercício respiratório?
A atividade muscular, principalmente do diafragma e demais
músculos intercostais, é responsável pelo movimento
respiratório. Como outros músculos, podem ser treinados,
melhorando força e resistência à fadiga.
A lógica é simples:
Ÿ O movimento respiratório é efetivado pelo diafragma e
demais músculos envolvidos na respiração;
Ÿ Como outros músculos, quando exercitados se desenvolvem.
Ÿ É o mesmo princípio de levantar pesos numa academia.
Quando adicionamos carga a um exercício, exigimos esforço,
tornando a musculatura mais forte.
O RESPIRON® atua como um conjunto de pesos para sua
musculatura inspiratória, adicionando carga a esses músculos, e
dessa forma tornando-os mais fortes e resistentes. Além disso,
a elevação das esferas demonstra o nível do exercício realizado,
oferecendo um estímulo visual ao usuário.
É fácil de usar, é livre de prescrição, além de proporcionar
saúde respiratória sem o uso de medicamentos (“drug free”).
Seguida a rotina de treinamento sugerida em seu manual, você
perceberá os benefícios do fortalecimento da musculatura
inspiratória em 4 semanas e deverá se sentir menos cansado,
com menos falta de ar, mais disposto à prática de exercícios,
ganhando qualidade de vida e performance física.

F

Retire o bocal dos lábios
quando concluir a inspiração
e expire naturalmente,
iniciando nova repetição.

OBS: A elevação das três esferas nem sempre é
possível desde o início do treinamento. Não se
preocupe se isso ocorrer, pois as pessoas podem
necessitar de algum tempo para fortalecer os
músculos respiratórios. Entretanto, certifique-se
que o modelo adquirido seja o mais adequado
para suas condições atuais e que o anel regulador
se encontra na posição “zero”. Por outro lado,
caso o exercício esteja muito fácil, aconselha-se
mudança para o modelo que ofereça maior
resistência ou que se ajuste o anel regulador para
as posições 1, 2 ou 3.
ATENÇÃO 1- Para as situações cuja indicação é a
de expandir os pulmões, a inspiração deve ser
profunda, continua e homogênea, isto é, o tempo
de inspiração não pode ser curto. As esferas
devem elevar-se em movimento suave e
uniforme e não bruscamente.

E

O ideal é mantê-las
elevadas por alguns
segundos;

ATENÇÃO 2 - Para as situações cuja indicação é
a de fortalecer a musculatura respiratória
recomenda-se que a inspiração seja explosiva,
rápida e intensa, inspirando o maior volume de ar
possível, elevando as esferas de maneira
explosiva.
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Respiron Easy
Cód. RE1001 | LINHA HOSPITALAR | ESFORÇO EXIGIDO: BAIXO
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Obs: Esses valores são aproximados, podendo variar
de uma unidade para outra.

Indicado para prevenção e combate de
atelectasias pulmonares e a iniciação do
condicionamento respiratório de idosos,
pacientes acamados e mais debilitados.
Ÿ Incentiva a respiração profunda;
Ÿ Promove a recuperação do desempenho
pulmonar;
Ÿ Previne e combate atelectasias;
Ÿ Alivia a falta de ar;
Ÿ Indicado também para iniciação dos exercícios
respiratórios nos indivíduos mais debilitados.

Respiron Kids
Cód. RE1000 | LINHA HOSPITALAR | ESFORÇO EXIGIDO: BAIXO

Indicado para prevenção e combate de
atelectasias pulmonares e a iniciação do
condicionamento respiratório de crianças.
Ÿ Exercita a musculatura respiratória;
Ÿ Incentiva a respiração profunda;
Ÿ Promove a recuperação do desempenho
pulmonar;
Ÿ Alivia a falta de ar;
Ÿ Indicado para crianças na iniciação dos
exercícios respiratórios.
Vem com adesivos
e manualzinho para
tornar o exercício
mais lúdico.

Respiron Classic
Cód. RE1002 | LINHA HOSPITALAR | ESFORÇO EXIGIDO: MÉDIO

É indicado para pessoas sedentárias, obesos,
pré/pós-operatórios de cirurgias
(especialmente bariátricas, abdominais e
torácicas), tratamento de atelectasias e
portadores de doenças pulmonares como
DPOC e asma.
Ÿ Ideal para início dos exercícios
respiratórios por sedentários, obesos e
idosos;
Ÿ Alivia a falta de ar, proporcionando
qualidade de vida;
Ÿ Clinicamente indicado para pré e pós
operatórios, DPOC, asma e insuficiência
cardíaca.
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Respiron Athletic 3

Cód. RE1004 | QUALIDADE DE VIDA | ESFORÇO EXIGIDO: MÉDIO/ALTO

Cód. RE1006 | ESPORTE | ESFORÇO EXIGIDO: ALTÍSSIMO

Indicado para início dos exercícios
respiratórios por pessoas saudáveis e
praticantes de exercícios leves.
Ÿ Fortalece a musculatura inspiratória;
Ÿ Melhora o aproveitamento dos exercícios;
Ÿ Melhora a qualidade vida;
Ÿ Maior amplitude respiratória e capacidade
de retomada aérea especialmente para
cantores, atores e músicos;
Ÿ Auxilia a expansão dos pulmões para
praticantes de caminhadas, yoga,
exercícios leves, dentre outros.

Recomendado unicamente para atletas e
para praticantes de atividade física intensa.
Ÿ Fortalece a musculatura inspiratória;
Ÿ Retarda a fadiga da musculatura
respiratória, proporcionando melhora de
performance;
Ÿ Maior resistência e força dos músculos
inspiratórios e maior rapidez na retomada
do esforço físico;
Ÿ Melhora a performance.

Respiron Athletic 2

5

Acessórios

Cód. RE1005 | QUALIDADE DE VIDA E ESPORTE | ESFORÇO EXIGIDO: ALTO

Mangueira e Bocal Respiron®
Indicado para atletas amadores e
praticantes regulares de esporte.
Ÿ Fortalece a musculatura inspiratória;
Ÿ Aumenta a resistência durante o exercício,
reduzindo a sensação de esforço;
Ÿ Melhora geral no desempenho: aumento
da resistência dos músculos inspiratórios,
aumento da capacidade de trabalho e
redução da sensação de esforço e de
cansaço.

Amplia a vida útil do RESPIRON® caso a mangueira e bocal
originais se danifiquem. São de fácil substituição e são fabricados
com os mesmos padrões das peças originais do RESPIRON®.

CAPNasal

®

Cód. RE1010

O CAPnasal® evita a
passagem de ar pelas narinas
durante os exercícios de
esforço respiratório. É um
acessório atóxico, resistente e
muito confortável, já que
possui design moderno e
almofadas macias.

Cód. RE1007 azul
Cód. RE1011 amarelo
Cód. RE1012 verde
Cód. RE1013 vermelho

Bolsa
Protetora
Respiron
Cód. RE1008
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1.2 RESPIRON VOLUMÉTRICO
O Respivol - Respiron Volumétrico atende de forma
específica a fisioterapia de pacientes com dificuldades
respiratórias, incentivando a respiração lenta e profunda e
permitindo a visualização de seu progresso.

Respivol Soft 2500

Respivol Soft 5000

Cód. RV2500 | INFANTIL | ESFORÇO EXIGIDO: BAIXO

Cód. RV5000 | ADULTO | ESFORÇO EXIGIDO: BAIXO

Ÿ Indicado para reabilitação respiratória

Ÿ Indicado para reabilitação respiratória em

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

infantil;
Ajuda a melhorar o fluxo de volume
respiratório;
Promove a recuperação do desempenho
pulmonar;
Previne e combate atelectasias;
Alivia a falta de ar;
Importante auxiliar na prevenção de
doenças e infecções bronco-pulmonares;
Drug-free;
Uso livre de prescrição.

adultos;
Ÿ Ajuda a melhorar o fluxo de volume

respiratório;
Ÿ Promove a recuperação do desempenho

pulmonar;
Ÿ Previne e combate atelectasias;
Ÿ Alivia a falta de ar;
Ÿ Importante auxiliar na prevenção de

doenças e infecções bronco-pulmonares;
Ÿ Drug-free;
Ÿ Uso livre de prescrição.
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Exercitador respiratório e incentivador da higiene brônquica
O SHAKER é um exercitador respiratório e incentivador da
higiene brônquica de oscilação oral de alta frequência. É
empregado na fisioterapia respiratória para higiene brônquica,
com o objetivo de facilitar a expectoração e combater o
acúmulo de secreções prevenindo infecções broncopulmonares e restabelecendo as funções pulmonares.
A linha SHAKER é composta por 3 modelos: SHAKER CLASSIC,
NEW SHAKER e SHAKER PLUS. Os benefícios trazidos pelos
modelos são semelhantes e, em razão disso, a opção deve ser
por aquele que o usuário se sentir mais confortável em adquirir.

Como funciona o SHAKER?
O princípio básico de seu funcionamento consiste na geração
de vibrações de ar contido no interior do aparelho e na
transmissão dessas vibrações, em onda, até a caixa torácica e
árvore brônquica do paciente. O fluxo de ar expirado pelo
paciente através do aparelho eleva a esfera metálica que volta
a cair por ação do seu próprio peso. A sucessão rápida destes
eventos (elevação e queda de esfera) resulta na vibração
desejada.
A expiração no bocal do aparelho gera pressão positiva
oscilante e provoca vibrações que serão transmitidas à caixa
torácica e árvore brônquica propiciando a movimentação de
secreções e facilitando a expectoração. Deste modo ocorre
melhora do funcionamento pulmonar, redução da dispnéia
(falta de ar) e ação preventiva auxiliar contra infecções
bronco-pulmonares.

Como usar o SHAKER?
Utilize-o sempre na posição sentada ou deitada com a
cabeceira elevada, pois poderá ocorrer tontura durante o
exercício; neste caso interrompa o exercício e respire
calmamente pelo nariz. Normalmente, o mal estar é
rapidamente superado, mas se o problema persistir, consulte
seu médico ou fisioterapeuta.

A

Sente-se ou deite-se relaxadamente com elevação da
cabeceira e segure o aparelho com firmeza, mantendo o
bocal na posição horizontal;

B

Realize uma inspiração lenta e profunda;

C

Adapte o bocal à boca, vedando bem com os lábios, de
modo que se sinta confortável;

D

Realize uma pausa de 2 a 3 segundos e expire todo ar
com a boca tranquilamente (evitando a fadiga);

E

Inspire e expire algumas vezes, suavemente, pelo nariz;

F

Faça o exercício variando:
a) a inclinação do aparelho de forma a encontrar aquela
que produza maior vibração na caixa torácica; e;
b) a intensidade do fluxo de ar expirado, também de
forma a encontrar aquela que produza maior vibração na
caixa torácia;

G
H

Expulse a secreção brônquica (catarro) que se mobilizar
durante o exercício, tossindo suavemente e
expectorando;

ATENÇÃO 1 - Inspire mais profundamente pelo nariz (sem
exagerar) e expire pela boca, no bocal do aparelho,
mantendo-o na posição que propiciar vibrações mais
intensas na caixa torácica. Essas vibrações serão facilmente
percebidas com uma das mãos espalmada sobre o peito.
Intercale respirações suaves pelo nariz (sem o uso do
aparelho), para evitar tonturas.
ATENÇÃO 2 - As indicações e contra-indicações do uso do
SHAKER são geralmente determinadas por uma avaliação
subjetiva do fisioterapeuta, dependendo de seu objetivo na
terapia baseando-se em algum dos mecanismos de ação do
aparelho. Por exemplo, pode-se achar válido realizar
SHAKER pelo efeito de pressão positiva expiratória se o
objetivo é evitar colapso precoce de vias aéreas. Ou pelo
efeito de vibração se visar mobilização das secreções.
ATENÇÃO 3 - Alguns pacientes mais sensíveis relatam
tontura, formigamento nos lábios ou desconforto mesmo
com poucas repetições do exercício. Se ocorrer algum desses
sintomas aconselha-se interromper as expirações no bocal
do aparelho e respirar calmamente pelo nariz. Se esses
sintomas persistirem consulte seu médico ou fisioterapeuta.
Ocorrendo dificuldades no manuseio do produto, entre em
contato conosco pelo site www.ncsdobrasil.com

Repetir esse processo por aproximadamente 10 vezes ou
até atingir higiene brônquica.
*Prescrição variável de acordo com a situação clínica de cada paciente
e orientação médica ou fisioterapêutica.
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Shaker PLUS

Cód. SH2011

O produto vem com
o bocal padrão e o
NOVO modelo Soft

GONÔM
ER

INFANTE

Cód. SH2002

O SHAKER PLUS promove a higiene brônquica, pois facilita a expectoração no
acúmulo de secreções brônquicas associadas a bronquites agudas e crônicas
de qualquer natureza (asmáticas, tabágicas, etc), pneumonia, atelectasias
pulmonares secundárias à obstrução brônquica por secreções, enfisema
pulmonar e bronquiectasias.
Suas vibrações na caixa torácica mobilizam as secreções facilitando a
expectoração e desobstrução da árvore brônquica.
Ÿ Novo fluxo de ar;
Ÿ Produz vibrações na caixa torácica;
Ÿ Mobiliza as secreções;
Ÿ Facilita a expectoração;
Ÿ Reduz a dispnéia (falta de ar).

ICO

O SHAKER CLASSIC é um marco da fisioterapia respiratória
no Brasil. Promove a higiene brônquica, pois facilita a
expectoração no acúmulo de secreções brônquicas associadas
a bronquites agudas e crônicas de qualquer natureza
(asmáticas, tabágicas, etc), pneumonia, atelectasias
pulmonares secundárias à obstrução brônquica por secreções,
enfisema pulmonar e bronquiectasias.
Suas vibrações na caixa torácica mobilizam as secreções
facilitando a expectoração e desobstrução da árvore
brônquica.
Ÿ Produz vibrações na caixa torácica;
Ÿ Mobiliza as secreções;
Ÿ Facilita a expectoração;
Ÿ Reduz a dispnéia (falta de ar);
Ÿ Fácil de usar.

New Shaker

3

MONITORAMENTO

BOCAL

ÍNDICE

Cód. SH2001

NOV

N

O NEW SHAKER promove a higiene brônquica, pois facilita a
expectoração no acúmulo de secreções brônquicas associadas a
bronquites agudas e crônicas de qualquer natureza (asmáticas,
tabágicas, etc), pneumonia, atelectasias pulmonares secundárias
à obstrução brônquica por secreções, enfisema pulmonar e
bronquiectasias.
Suas vibrações na caixa torácica mobilizam as secreções
facilitando a expectoração e desobstrução da árvore brônquica.
Ÿ Novo design;
ES
O D IG
Ÿ Novo bocal;
ORTO
Ÿ Produz vibrações na caixa torácica;
CONF
Ÿ Mobiliza as secreções;
Ÿ Facilita a expectoração;
Ÿ Reduz a dispnéia (falta de ar).

Acessórios

Cód. SH2007

Bocal New Shaker
Amplia a vida útil do
New Shaker caso o
bocal original se
danifique. É de fácil
substituição e fabricado
com os mesmos
padrões das peças
originais do New Shaker.

Bolsa
Protetora
Shaker
Cód. SH2008
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1.4 POWERbreathe
O treinador muscular inspiratório nº 1 do mundo
POWERbreathe é destinado ao TMI - Treinamento
Muscular Inspiratório que exercita e fortalece os músculos
que utilizamos na respiração. Os benefícios do TMI são
cientificamente comprovados desde pacientes com
doenças respiratórias até pessoas saudáveis e atletas de
todos os níveis de performance, inclusive olímpicos.
POWERbreathe usa os princípios básicos do treinamento
de resistência. Assim como você pode usar pesos para
fortalecer os músculos do braço, respirando através do
POWERbreathe a resistência à respiração faz com que
seus músculos respiratórios trabalhem mais - aumentando
assim a sua força e resistência.

POWERbreathe Plus
2ª geração do POWERbreathe para TMI - Treinamento
Muscular Inspiratório com alta tecnologia, design ergonômico,
fluxo de ar otimizado e qualidades anti-bacterianas.
Características:
Ÿ Resistência de treinamento ajustável (10 níveis);
Ÿ Indicador do nível de resistência / treino;
Ÿ Totalmente lavável;
Ÿ Bocal com ação anti-bacteriana;
Ÿ Design ergonômico com bocal adequado para uso adulto e
pediátrico;
Ÿ Até 65% de melhoria no desempenho do fluxo de ar
(vs. POWERbreathe Classic);
Ÿ Manopla ergonômica;
Ÿ Mecanismo de carga totalmente integrado.

POWERbreathe Classic

Cód. PB1001

Cód. PB1002

Cód. PB1003

1ª geração do POWERbreathe, ideal para iniciantes no
treinamento respiratório, com os seguintes benefícios:
Ÿ Resistência de treinamento ajustável (9 níveis);
Ÿ Indicador do nível de resistência / treino;
Ÿ Totalmente lavável;
Ÿ Sem efeitos colaterais ou interações medicamentosas;
Ÿ Carga inspiratória calibrada.

LIGHT

Cód. PB2001

Cód. PB2002

Cód. PB2003

MEDIUM

Cód. PB2004 - LIGHT
PB2005 - MEDIUM
PB2006 - HEAVY

HEAVY

Cód. PB2007 - LIGHT
PB2008 - MEDIUM
PB2009 - HEAVY

Opcões

nas cores

LIGHT

MEDIUM

HEAVY

BLACK

PINK
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1.5 POWERbreathe K SERIES
A Série K do POWERbreathe oferece resultados máximos
graças à sua tecnologia que se adapta especialmente à função
respiratória dos usuários.
Suas principais características são: treino com carga variável
avançada, monitoramento da capacidade de desempenho,
seletor de intensidade para criação de treinamentos específicos,
orientação da respiração, funções aquecimento e relaxamento,
metrônomo integrado, contador de respiração e indicador de
sessão finalizada.*

POWERbreathe K2

K2
Cód. PBK2

Modelo intermediário com avançados
recursos de treinamento respiratório, tais
como relaxamento da respiração e
visualização do aperfeiçoamento sobre
as sessões anteriores, dentre outros.

* As características podem variar conforme o modelo. Consulte
a Tabela Comparativa POWERbreathe.

POWERbreathe K1

K1
Cód. PBK1

Para os iniciantes em TMI atendendo
aqueles que desejam a exibição apenas
das informações básicas dos seus
resultados e opções essenciais de
treinamento da respiração.

POWERbreathe K4

POWERbreathe K3

K3
Cód. PBK3

Para as pessoas que necessitam de um
amplo e completo programa de
treinamento da respiração, com quatro
modos de respiração e visualização do
seu aperfeiçoamento nas sessões de
treinamento, tanto atual quanto
anteriores.

K4
Cód. PBK4

Exercitador respiratório de elite para pessoas
cujo objetivo é alcançar o topo do seu
esporte! O K4 reúne todas as características
da linha K-Series e vem com o software
Breathe-Link para o monitoramento, análise
e resultados dos treinos na tela do
computador.

POWERbreathe K5

K5
Cód. PBK5

Esse modelo oferece todos os benefícios da
linha K-Series e através da versão completa
do software Breathe-Link você pode
gerenciar e armazenar suas rotinas de
treinamento e utilizar parâmetros de testes
específicos para comparar seu desempenho.
Treine, Analise, Compare, Aprimore!

Agende uma visita técnica para obter mais detalhes sobre a
linha POWERbreathe K Series.
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1.6 POWERbreathe LINHA MÉDICA
O treinador muscular inspiratório nº 1 do mundo
Para aplicações especificas na medicina, a POWERbreathe desenvolveu
a linha Medic com foco em pacientes com DPOC, insuficiência e doença
cardíacas, asma, dispneia e outras moléstias em que a força muscular
inspiratória exerce benefícios na recuperação.
Diversos estudos científicos internacionais apontam os resultados
positivos do TMI*, tais como:

DPOC

POWERbreathe Medic Classic

O POWERbreathe Medic foi adotado por profissionais médicos como
um complemento aos tratamentos farmacológicos sendo utilizado tanto
como uma terapia individual ou em conjunto com a reabilitação
pulmonar.
No Reino Unido é disponível para prescrição e o uso do
POWERbreathe economizou recursos do NHS (National Health System
- UK) com uma redução de até 23% das visitas ao GP.*
Características:
Ÿ Treinamento com carga linear (sistema Thershold);
Ÿ Treinamento de carga ajustável variável mecanicamente em 9 níveis
(10-90 cmH₂O);
Ÿ Totalmente lavável;
Ÿ Indicador do nível de resistência.

POWERbreathe Medic Plus

ASMA

* Consulte nossos especialistas para informações sobre estudos.

Cód. PB1000

Cód. PB2000

O TMI POWERbreathe Medic Plus reúne todos os benefícios da
linha Classic aliado ao design ergonômico, fluxo de ar otimizado e
qualidades anti-bacterianas.
Características:
Ÿ Treinamento com carga linear (sistema Thershold);
Ÿ Treinamento de carga ajustável variável mecanicamente em 10
níveis (3-78 cmH₂O);
Ÿ Indicador do nível de resistência / treino;
Ÿ Totalmente lavável e bocal com ação anti-bacteriana;
Ÿ Design ergonômico com bocal adequado para uso adulto e
pediátrico;
Ÿ Até 65% de melhoria no desempenho do fluxo de ar
(vs. POWERbreathe Classic);
Ÿ Manopla ergonômica com mecanismo de carga totalmente
integrado.
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POWERbreathe KH2

Cód. PBKH1

O novo POWERbreathe KH1 é um dispositivo de treinamento
muscular inspiratório revolucionário projetado especificamente
para o profissional de saúde. E graças aos seus sistemas digitais,
além de reunir os benefícios do TMI permite realizar a avaliação
da pressão inspiratória máxima (Pimáx), possibilitando que o
paciente treine no seu melhor nível de exigência.
O POWERbreathe KH1 utiliza tecnologia de ponta realizando
medidas precisas da pressão respiratória a 500 vezes/segundo.
O sistema de válvula rotativa com o triplo de abertura faz até
4.000 movimentos de precisão a cada segundo.
Características:
Ÿ Carga de treinamento variável manualmente ajustável
(3-200cmH₂O);
Ÿ Carga de treinamento eletrônico avançado variável;
Ÿ Teste de Pimáx e Peak flow (Teste de fluxo);
Ÿ Resultados reais de treinamento (Volume inalado, Tensão,
Carga e intensidade de Treinamento);
Ÿ Orientação de ritmo de respiração (bip sonoro);
Ÿ TrySafeTM: opção de filtro para múltiplos usuários;
Ÿ Cabeças de válvulas intercambiáveis para a opção
multiusuário;
Ÿ Compatível com o adaptador e a máscara facial de oxigênio;
Ÿ Design ergonômico para uso adulto e pediátrico com bocal
antibacteriano.
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Cód. PBKH2

O novo POWERbreathe KH2 reúne todas as características do KH1 e
traz várias funcionalidades inovadoras, como Pressão Inspiratória
Máxima (MIP) e Pico de Fluxo Inspiratório (PIF), permitindo aos
profissionais coletar dados de treinamento dos pacientes. Com sua
avançada tecnologia os resultados podem ser visualizados em tempo
real usando o revolucionário software Breathe-Link Medic.
Características:
Ÿ Integrado com o software Breathe-Link;
Ÿ Medição de Pressão Inspiratória Máxima (MIP) e Pico de Fluxo
Inspiratório (PIF).

Dados dos pacientes em arquivo CSV, compatível com Excel e
que permite editar, adicionar, exportar e importar informações
em apenas uma janela.

Agende uma visita técnica para obter mais detalhes sobre a
linha Powerbreathe K Series.

Resultados ao vivo de Pressão Inspiratória Máxima (MIP), Índice
Máximo de Inspiração (S-Index/PIF) e muito mais: Força, Energia
Produzida, Fluxo Inspiratório...

Gráficos com
diversas opções
de visualização e
alta precisão de
dados com
treinamentos
personalizáveis.
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MONITORAMENTO
Seja na evolução do quadro de saúde de alguém
acamado ou no ganho de performance de um atleta,
a precisão de medição é fundamental na apuração
dos resultados de tratamentos e treinamentos.
Por isso, sua precisão é fundamental para orientar o
profissional que acompanha o caso. Inspirada na sua
missão pela saúde, a NCS incluiu em sua linha de
produtos itens como oxímetros, termômetros e
equipamentos de TMI equipados com softwares de
monitoramento. Todos trazem as mais modernas
tecnologias que oferecem conforto no uso e alta
precisão de resultados.
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2.1 OXÍMETRO
Exercitador da musculatura respiratória
O Oxímetro NCS foi desenvolvido para medir a saturação
periférica de oxigênio (SPO₂) e a frequência cardíaca (bpm)
PELA PONTA DO DEDO INDICADOR com rapidez, precisão e
praticidade.
Uma excelente ferramenta para médicos, fisioterapeutas,
enfermeiros, educadores físicos e diversos outros profissionais
da saúde e esporte, que poderão acompanhar com seus
pacientes/alunos a medida da frequência cardíaca, bem como a
saturação periférica de O₂ , com grande eficiência.
Basta posicionar o dedo indicador dentro do aparelho e, em
instantes, fazer as medições com grande facilidade de leitura
graças ao seu display de grande visibilidade e precisão tolerância de apenas ± ₂%!
Econômico, o Oxímetro de Dedo NCS se desliga
automaticamente caso não receba o sinal durante ₈ segundos e
com apenas duas pilhas do tamanho AAA para operar por ₅₀
horas contínuas.

Oxímetro A2

Cód. OX4000

Ÿ Display em LCD;
Ÿ Desligamento automático.

Oxímetro A3

Cód. OX4003

Ÿ Duas opções de cores;
Ÿ Display em LCD (2 color OLED);
Ÿ Tela giratória automática (4 direções);
Ÿ Liga e desliga automaticamente;
Ÿ Pequeno e leve, é muito fácil de guardar

CARACTERÍSTICAS

ACESSÓRIOS

Ÿ Design único;

Ÿ Alça para carregar;

Ÿ Baixo consumo de energia;

Ÿ Manual do Usuário;

Ÿ 2 pilhas alcalinas AAA;

Ÿ Duas baterias AAA;

Ÿ Alta precisão;

Ÿ Embalagem estojo.

Ÿ Alarme;
Ÿ Pequeno e leve (menos de 50g

incluindo as baterias);
Ÿ Fácil de carregar;
Ÿ SPO₂ (%): de 70% a 99%;
Ÿ bpm: de 30 a 240bpm;
Ÿ Alarme visual e verificações em

tempo real;
Ÿ Indicador de baixa voltagem;
Ÿ Baixa perfusão (< 0.4%).

e carregar;

Oxímetro A4

Cód. OX4001

Ÿ Display OLED de duas cores com 6

modos de visualização
Ÿ Produzido com a técnica de

galvanização a vácuo e impressão em
UV tornando-o um produto único, de
design espetacular e grande
durabilidade;
Ÿ Tela giratória automática (4 direções);
Ÿ Acabamento em “black piano”;
Ÿ Desligamento automático.
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2.2 TERMÔMETROS
Infravermelho | Sem contato | Imediato
Os Termômetros sem contato por infravermelho são
especialmente projetados para medir a temperatura corporal
de humanos, temperatura de objetos e de ambientes.
Os equipamentos fornecem resultados rápidos e conﬁáveis
graças ao seu único sistema de detecção com infravermelho.
Um alarme soará se a temperatura corporal for registrada
acima da faixa “normal” e a cor da tela mudará para Vermelho
indicando “Alta Temperatura” ou “Alerta de Febre” (modelos
RC003T KIDS e RC008 PLUS).
A memória da unidade pode armazenar as 32 últimas leituras
de temperatura. A tela digital de LCD retroiluminada torna os
resultados fáceis de ler. A temperatura pode ser exibida em
graus Celsius e Fahrenheit. A função de desligamento
automático da unidade salva a vida útil da bateria.
São compactos, convenientes e fáceis de usar.

RC003T Kids

Cód. TI3000

Indicado para uso em bebês e crianças, é pequeno e prático para
transportar em bolsas e sacolas. Possibilita medição da temperatura
sem contato, conveniente quando bebês e crianças estão dormindo ou
acamadas. Possui alarme sonoro quando a temperatura do corpo
estiver muito alta.
Ÿ Portátil;
Ÿ Medição sem contato físico;
Ÿ Resultado imediato.

RC008 Plus

Cód. TI3001

Indicado para pessoas acamadas, gestantes e idosos. Possui design
ergonométrico de boa empunhadura e display de dimensões que
facilitam a leitura. Possui função viva-voz e desligamento automático
para economia das pilhas.
Ÿ Design ergonométrico;
Ÿ Display de fácil leitura;
Ÿ Função viva-voz.

RC001 Pro

Cód. TI3002

Indicado para uso proﬁssional na medição da temperatura de pessoas,
objetos e ambientes. Ideal para medir a temperatura dos alimentos em
restaurantes, pessoas e bagagens em aeroportos. Produzido com
materiais resistentes e de fácil limpeza.
Ÿ Design ergonométrico;
Ÿ Alta precisão;
Ÿ Memória para 32 medidas.
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2.3 POWERbreathe
O treinador muscular inspiratório nº1 do mundo
A Série K do POWERbreathe oferece resultados máximos graças à sua
tecnologia que se adapta especialmente à função respiratória dos
usuários.
Suas principais características são: treino com carga variável avançada,
monitoramento da capacidade de desempenho, seletor de intensidade
para criação de treinamentos específicos, orientação da respiração,
funções aquecimento e relaxamento, metrônomo integrado, contador
de respiração e indicador de sessão finalizada.*

POWERbreathe K3

K3

POWERbreathe KH1

Cód. PBK3

Proporciona amplo e completo
programa de treinamento da
respiração, com quatro modos de
respiração e visualização do
aperfeiçoamento das sessões de
treinamento (atual e anteriores).

KH1
Cód. PBKH1

Projetado especificamente para o
profissional de saúde, reúne os
benefícios do TMI permite realizar a
avaliação da pressão inspiratória
máxima (Pimáx), para que o paciente
treine no seu melhor nível de exigência
e reavaliar sua melhoria.

* As características podem variar conforme o modelo. Consulte a Tabela
Comparativa POWERbreathe.

POWERbreathe K4
POWERbreathe K1

Para os iniciantes em TMI atendendo aqueles que
desejam a exibição apenas das informações básicas
dos seus resultados e opções essenciais de
treinamento da respiração.

POWERbreathe K2

Cód. PBK4

K1
Cód. PBK1

K2
Cód. PBK2

Modelo intermediário com avançados recursos de
treinamento respiratório, tais como relaxamento da
respiração e visualização do aperfeiçoamento sobre
as sessões anteriores, dentre outros.

K4

Exercitador respiratório de elite
para rendimento máximo, com
todas as características da linha KSeries e o software Breathe-Link
com monitoramento, análise e
resultados na tela do computador.

POWERbreathe K5

POWERbreathe KH2

KH2
Cód. PBKH2

Inclui várias funcionalidades inovadoras:
Pressão Inspiratória Máxima (MIP) e
ensaio de índice máximo de inalação
(PIF). Permite coletar os dados de
treinamento dos pacientes que podem
ser visualizados em tempo real com
software Breathe-Link Medic.

K5
Cód. PBK5

Todos os benefícios da linha K-Series e versão completa
do software Breathe-Link para gerenciar e armazenar os
treinamentos e utilizar parâmetros para comparar o
desempenho.

Agende uma visita técnica
para obter mais detalhes
sobre a linha
POWERbreathe K Series.
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MOBILIDADE
Dentro do conceito ampliado de saúde que norteia
as ações da NCS, a mobilidade assume posição
destacada em razão da capacidade de autonomia,
inclusão e conforto que a boa condição de se
locomover proporciona às pessoas. Tanto em
condições temporárias como permanentes, a linha
de mobilidade da NCS oferece muito conforto e
segurança, graças aos projetos diferenciados e
matérias-primas de primeira linha, proporcionando
assim, grande melhoria na qualidade de vida de
seus usuários.

Hugo, fonema que significa
“you go” (você vai, em inglês),
expressa sua filosofia em
desenvolver produtos que
deem máxima mobilidade a
seus usuários.
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3.1 BENGALAS NCS DRIVE
Viver é para permanecer ativo

Hugo® Folding Canes
Ebony

Cocoa

731-491

731-495

Amber

Rose

731-493

731-494

Aquamarine

Smoke

731-490

731-492

80 a 93 cm

Abra quando você precisar, dobre quando não. As bengalas
dobráveis Hugo® são leves e vêm com manopla Derby de
design ergonômico, cinta de segurança com patch reflexivo,
ponteira de borracha e 6 níveis de altura. É a companheira
perfeita para o dia a dia, uso ocasional ou para viajar. Sólida e
funcional, é construída em alumínio anodizado.
Múltiplas cores:
Ÿ Ebony, Aquamarine, Rose, Amber, Cocoa e Smoke.
Manopla:
Ÿ Ergonômica Almofadada, ajuda a reduzir a transferência de
impacto;
Ÿ Projetada para se ajustar mais confortavelmente em sua mão;
Ÿ Alça de pulso com o patch reflexivo para maior segurança
durante a noite.
Ponteira de absorção de choque:
Ÿ Ponta de borracha dilatada;
Ÿ Com Ultra-Grip Edge™ para maior estabilidade e tração;
Ÿ 6 ajustes de altura;
Ÿ Serve confortavelmente para a maioria das pessoas (152 cm 195 cm). A altura da bengala se ajusta de 80 a 93 cm.
Tira de segurança:
Ÿ Mantém a bengala dobrada.
Ajuste de Altura:
Ÿ Selecione o botão de pressão para ajustar a alça na altura do
pulso;
Ÿ Capacidade Máxima 113 kg.

Cores e Códigos:

Hugo® Derby Handle Canes
A bengala Hugo® Derby vem em várias cores e padrões e é
feita de alumínio anodizado ultra-resistente aircraft-grade. Em
estilo Derby, possui manopla com design ergonômico e
ponteira de absorção de choques. A bengala Hugo® Derby
oferece a medida perfeita de estabilidade e apoio para as
pessoas que podem usar a mão com equilíbrio ao caminhar.
Suas 12 configurações de altura por botão de pressão
asseguram um ajuste sempre adequado que evitará o estresse
no pulso, ombro e costas.
Manopla Ergonômica:
Ÿ Manopla almofadada que se ajusta à mão e ajuda a reduzir a
transferência de impacto;
Ÿ Projetada para caber mais confortavelmente na mão do
usuário;
Ÿ Alça de pulso com o patch reflexivo para maior segurança
durante a noite.
Ponteira absorvente de choques:
Ÿ Ponta de borracha dilatada;
Ÿ Com Ultra-Grip Edge™ para maior estabilidade e tração.
12 configurações de altura:
Ÿ Oferecem uma gama incomparável de ajustes que se
encaixam à maioria das pessoas (152 cm - 195 cm);
Ÿ A altura da bengala se ajusta de 70 à 93 cm;
Ÿ Capacidade Máxima 136 kg.

Cores e Códigos:
Ebony

Cocoa

731-462

731-470

Amber

Rose

731-468

731-466

Aquamarine

Smoke

731-464

731-472

Burgundy
731-474

70 a 93 cm

Liberdade, mobilidade e confiança para se manter ativo e ir a qualquer lugar, a qualquer hora! Ter um
estilo de vida independente significa ser capaz de fazer o que se quer fazer, quando quiser fazê-lo.
HUGO® ajuda a melhorar a liberdade e mobilidade que permite uma vida mais plena. O aumento da
mobilidade torna as pessoas mais ativas, melhorando sua saúde.
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Hugo® Quad Canes
Cores e Códigos:
Ebony

Cocoa

731-442

731-450

Amber

Rose

731-448

731-446

Aquamarine

Smoke

731-444

731-452

Paisley

Carbon Swirls

731-454

731-458

Bubblegum

Rainforest

731-456

731-460

70 a 93 cm

A bengala Hugo® Offset, construída em alumínio anodizado
premium que proporciona força, leveza e resistência, oferece
agilidade e facilidade de uso. Possui uma ponteira de ultraestabilização e suas 12 configurações de altura por botão de
pressão garantem um bom ajuste, o que reduz o stress em seu
pulso, ombro e costas. Com diversas cores e padrões, possui
design ergonômico e se adequa ao estilo do usuário. Suporta
cargas pesadas sem peso extra.
Múltiplas cores e texturas:
Ÿ Ebony, Aquamarine, Rose, Amber, Cocoa, Smoke, Paisley,
Bubblegum, Carbon Swirls e Rainforest.
Manopla Ergonômica:
Ÿ Almofadada, ajuda a reduzir a transferência de impacto;
Ÿ Projetada para se ajustar mais confortavelmente em sua mão;
Ÿ Alça de pulso com o patch reflexivo para maior segurança
durante a noite.
Ponteira de absorção de choque:
Ÿ Ponta de borracha dilatada;
Ÿ Com Ultra-Grip Edge™ para maior estabilidade e tração.
12 ajustes de altura:
Ÿ Serve confortavelmente para a maioria das pessoas (152 cm 195 cm). A altura da bengala se ajusta de 70 a 93 cm.
Ajuste de Altura:
Ÿ Selecione o botão de pressão para ajustar a alça da bengala
na altura do pulso;
Ÿ Capacidade Máxima 136 kg.

MOBILIDADE

Com manopla de design ergonômico, a bengala Hugo® Quad
oferece ultra-estabilização para as pessoas que precisam de
ajuda extra com o equilíbrio. Construída em alumínio
anodizado aircraft-grade ultra-durável, esta bengala foi
projetada para apoiar o usuário corretamente com um mínimo
de ajustes. A base rotativa em formato quad-K possui travas de
posição para acomodar os usuários destros ou canhotos e está
disponível em tamanho pequeno ou grande. As configurações
de altura por botão de pressão garantem um bom ajuste,
reduzindo o stress no pulso, ombro e costas.
Manopla Ergonômica:
Ÿ Manopla almofadada que se ajusta à mão e ajuda a reduzir a
transferência de impacto;
Ÿ Projetada para caber mais confortavelmente na mão do
usuário;
Ÿ Alça de pulso com o patch reflexivo para maior segurança
durante a noite.
Base em formato quad-K:
Ÿ Fornece maior estabilidade;
Ÿ Pode ser facilmente ajustada para uso da mão esquerda e
direita!
11 configurações de altura:
Ÿ Oferecem uma gama incomparável de ajustes que se
encaixam à maioria das pessoas (152 cm - 195 cm);
Ÿ A altura da bengala se ajusta de 70 a 93 cm;
Ÿ ”Free Standing”, a conveniência de ficar em pé de forma
independente;
Ÿ Capacidade Máxima 136 kg.

Cores e Códigos:
Ebony
G: 731-840
P: 731-850

Cocoa
G: 731-842
P: 731-852

Rose
G: 731-844
P: 731-854

70 a 93 cm

ÍNDICE

Base Grande

Base Pequena
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Hugo® QuadPod Canes
Cores e Códigos:
Ebony
731-857

Aquamarine
731-859

Smoke
731-858

70 a 93 cm

A nova e resistente bengala, com o inovador Ultra Estável Cane
Tipultra é construída em alumínio e possui altura ajustável e
manopla ergonômica para proporcionar conforto superior e
maior segurança.
Hugo QuadPod Ultra:
Ÿ Estável, 54% mais leve e 80% mais compacta do que uma
bengala quad grande base;
Ÿ Permite que a bengala fique em pé de forma independente.
Múltiplas cores:
Ÿ Ebony, Aquamarine e Smoke.
Manopla Ergonômica:
Ÿ Almofadada, ajuda a reduzir a transferência de impacto;
Ÿ Projetada para se ajustar mais confortavelmente em sua mão;
Ÿ Alça de pulso com o patch reflexivo para maior segurança
durante a noite.
12 ajustes de altura:
Ÿ Serve confortavelmente para a maioria das pessoas (152 cm 195 cm). A altura da bengala se ajusta de 70 a 93 cm.
Ajuste de Altura:
Ÿ Selecione o botão de pressão para ajustar a alça da bengala
na altura do pulso;
Ÿ ”Free Standing”, a conveniência de ficar em pé de forma
independente;
Ÿ Capacidade Máxima 136 kg.
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3.2 MULETA NCS DRIVE
Muletas ergonômicas com ajuste por botão

Hugo® Comfort Max Lightweight

DIMENSÕES (m)
Altura

As muletas Hugo® Comfort Max apresentam contornos únicos
que proporcionam conforto ergonômico superior e também
são lisas e de fácil limpeza. São confortáveis, leves, duráveis e
estão disponíveis em 3 tamanhos: adulto alto, médio adultos e
jovens. As muletas Hugo® Ultraleves apresentam um defletor
curvo em sua ponteira, manoplas de almofada laváveis e apoio
das axilas largo para que o usuário possa ir mais longe e se
sentir menos cansado. Oferecem um apoio sólido e ajustável e
podem ser utilizadas em ambientes internos ou externos.
Ÿ Mais leve que a madeira, são fabricadas em alumínio
anodizado leve e apresentam um defletor curvo em sua
ponteira;
Ÿ Botões de pressão dupla facilitam os ajustes, com regulagem
no tubo central em incrementos de 2,5 cm;
Ÿ Almofadas para axilas apresentam espessura de ótimo
amortecimento, nervuras internas e extremidades reforçadas
que reduzem a pressão e fadiga nas axilas;
Ÿ Manoplas laváveis em borracha natural para absorver os
impactos e resistentes a transpiração;
Ÿ Ponteiras que fornecem tração excepcional e seu anel de
metal protege contra o desgaste prematuro;
Ÿ Capacidade máxima de peso de 136 kg;
Ÿ Vendido em par.

Cód. 721-780 Adultos altos

1,78 a 1,98 m

Cód. 721-785 Adultos médios

1,57 a 1,78 m

Cód. 721-790

Jovens

1,37 a 1,57 m
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3.3 ANDADORES NCS DRIVE
Andadores

Hugo® Easy-Fold Lightweight Walker
Andador ultra-leve, dobrável e compacto torna fácil se
locomover! O Hugo® Folding Walker oferece estabilidade
confiável e apoio nas caminhadas dentro de casa ou fora. Pesa
apenas 2,7 kg e é feito em alumínio tipo aircraft-grade ultraleve e durável. As características ergonômicas deste andador
são ideais para viagens ou uso diário. Alças “Comfort Grip”
reduzem o estresse dos pulsos, enquanto ponteiras de alta
tração fornecem firmeza. O andador pode ser ajustado à altura
exata do usuário e dobra-se facilmente com o toque de um
botão. Suas bolsas laterais mantém os pertences do usuário de
forma organizada e acessível.
Ÿ Leve e resistente para estabilidade e facilidade de uso;
Ÿ Ponteiras de borracha oferecem tração e controle;
Ÿ Montagem sem ferramentas, rápida e fácil;
Ÿ Quadro leve mas que suporta carga máxima de até 136 kg;
Ÿ Altura ajustável e se encaixa à maioria das pessoas entre 1,55
a 1,93m de altura;
Ÿ Dobra-se facilmente com um botão “one touch”;
Ÿ Bolsas laterais para armazenamento de pertences;
Ÿ Alças “Comfort Grip” para mais firmeza e conforto para as
mãos;
Ÿ Dobrável (chega a 10 cm de largura) e fácil de transportar e
armazenar no carro ou armário;
Ÿ Leve e portátil, pesa apenas 2,7 kg.

Cores e Códigos:
Midnight Blue
770-260

Lava Red
770-265

Bonus Pack: Inclui rodas de 12,5 cm que
permitem o andador deslizar facilmente
sobre a maioria das superfícies.

Medidas em milímetros

Peso em kg
PESO

155 - 193

61

55

79 - 98

2,7

NOTA: A faixa de altura indicada acima é uma recomendação com base em normas ISO.
Para uma indicação personalizada é necessário consultar um profissional de saúde.
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Hugo® Sidekick™ Side-Folding Rolling Walker with a Seat
Andador com rodas que permite caminhadas e manobra
facilmente em torno de pequenos espaços com apenas 7,7 kg
de peso! Um andador único, mesmo quando dobrado,
bastando para isso, puxar a alça de assento. De fácil
armazenamento e transporte. Com seu design elegante e
robusta armação em aço ultra-leve, o sistema Sidekick™
proporciona a mobilidade, conveniência e portabilidade, sem
volume extra. O assento tipo "built-in" e grande encosto com
contorno proporciona um lugar confortável sempre que o
usuário precisar de um descanso. O Hugo Sidekick™ suporta
adultos de até 113 kg e beneficia aqueles com diminuição da
resistência, equilíbrio comprometido, artrite severa ou
reabilitação de uma lesão.
Ÿ Com apenas 7,7 kg, possui quadro durável e ultra-leve em
aço com capacidade máxima de carga de 113 kg;
Ÿ Dobrável: basta puxar para cima a alça de assento para
dobrar;
Ÿ Estabilidade “Compact”, projetado para pequenos espaços,
não trava em corredores estreitos e curvas apertadas;
Ÿ Assento confortável e com contornos para oferecer um local
seguro e conveniente para recuperar o fôlego;
Ÿ Bolsa utilitária e prática para armazenar pertences. Removível
e lavável a máquina;
Ÿ Rodas grandes são perfeitas para uso indoor e outdoor e
deslizam facilmente sobre a grama e calçadas esburacadas;
Ÿ Altura de alça das manoplas regulável entre 76 e 87,5 cm (a
partir do solo) para oferecer um ajuste perfeito para qualquer
pessoa entre 152 e 195 cm;
Ÿ Manoplas ergonômicas e anguladas para maior conforto e
um acesso mais fácil aos freios;

Ÿ Sistema Avançado de Freios proporciona maior poder de

Cores e Códigos:

parada com pequenas quantidades de força. Os freios são
fáceis e intuitivos quando “estacionado” para a segurança
durante a parada. Basta empurrar a trava para baixo para
bloquear e levantar para liberar;
Ÿ Montagem sem ferramentas e fácil com instruções ilustradas
e projetadas para sêniores.

Blueberry
770-979

Tangerine
700-983

DIMENSÕES (cm)
Largura

Altura

Profundidade

Assento

21,25

51,25

43,25

Encosto

16,25

43,75

-

Cesta

37,50

12,50

15,00

Guidão

39,50

-

-

Diâmetro
Rodas dianteiras

20,00

Rodas traseiras

15,00

Medidas em milímetros

153 - 188

77 - 89

23

52

40

58,9
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Hugo® Elite Rolling Walker with a Seat
Andador com rodas e assento, cesta de armazenamento e
freios de mão ajustáveis que proporcionam liberdade,
mobilidade e confiança para ir em qualquer lugar! Projetado
com foco na liberdade e mobilidade. é totalmente equipado
com tudo que o usuário precisa para se manter ativo e
independente. Quatro grandes rodas auxiliam a estabilidade e o
assento “built-in” permite o descanso em qualquer local que o
usuário necessite de uma pausa.
Adequado para pessoas em reabilitação de lesão, que sofrem
de desequilíbrio ou de resistência limitada por artrite grave,
DPOC ou MS.
Ÿ Encosto curvo “Comfort“;
Ÿ 2 configurações de altura para ajustar-se a mais pessoas;
Ÿ Freios de mão para a segurança durante o uso;
Ÿ Manoplas ergonômicas para máximo conforto e controle;
Ÿ Assento totalmente acolchoado e encosto com cobertura
para todas as condições meteorológicas;
Ÿ Bolsa de armazenamento no fundo do assento;
Ÿ Design leve e robusto (8,2 kg) para fácil transporte;
Ÿ Rodas extra-grandes (diâmetro: 20 cm) para uso indoor e ao
ar livre;
Ÿ Montagem rápida, fácil e sem ferramentas;
Ÿ Sistema de dobra e bloqueios para fácil armazenamento;
Ÿ Projetado para adultos até 136 kg.

Cores e Códigos:
Pacific Blue
700-959

Garnet Red
700-961

BÔNUS: bolsa removível
para transporte incluída.

Medidas em milímetros

131 - 188

75 - 96

50 - 55,8

43

62

70

NOTA: A faixa de altura indicada acima é uma recomendação
com base em normas ISO. Para uma indicação personalizada
é necessário consultar um profissional de saúde.
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Hugo® Navigator Rolling Walker & Transport Chair
Andador com rodas e assento acolchoado e encosto com
contornos confortáveis, inclui uma cesta para transporte e
proteção de objetos. Suas manoplas ergométricas fornecem
acesso natural ao freio que são fáceis de ativar e com ajustes
livre de ferramentas.
Seus braços reversíveis oferecem encosto para o apoio em
qualquer modo! Quadro leve e projetado para estabilidade
superior, também é fácil de dobrar apenas acionando uma tira.
Travas na posição aberta e também quando dobrado para que
a o usuário levante de forma mais segura.
Ÿ Assento acolchoado e encosto confortável;
Ÿ Cesta porta-objetos removível;
Ÿ Manoplas ergométricas e acesso natural ao freio;
Ÿ Freios fáceis de ativar e ajustes livres de ferramentas;
Ÿ Braços reversíveis oferecem encosto para o apoio em
qualquer modo;
Ÿ Quadro leve projetado para estabilidade superior;
Ÿ Fácil de dobrar e armazenar;
Ÿ Bloqueios na posição aberta e quando dobrado para o
levantamento mais seguro;
Ÿ Os apoios de pés removíveis são bloqueados
convenientemente ao lado do quadro.

Core e Código:

Medidas em milímetros

Midnight Blue
793-943

153 - 188

76 - 93

51

50

69

72

NOTA: A faixa de altura indicada acima é uma recomendação
com base em normas ISO. Para uma indicação personalizada
é necessário consultar um profissional de saúde.
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A facilitação das tarefas do dia a dia na vida
moderna e a limpeza da casa foram os parâmetros
que orientaram a NCS no desenvolvimento da
linha UD - Utilidades Domésticas.
Por isso os produtos da linha NCS-UD se destacam
pela alta tecnologia voltada para tornar a limpeza
dos ambientes uma atividade fácil, com garantia
de resultados e reduzindo o stress e o esforço
físico que podem provocar lesões por posições
inadequadas e movimentos repetitivos.
Fáceis de usar, modernos e eficientes são
características que resumem a linha NCS-UD e por
isso se alinham perfeitamente à visão ampliada de
saúde graças aos benefícios e satisfação de manter
os ambientes limpos e saudáveis.
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4.1 VASSOURA ARTICULÁVEL
SWEEPER - HOME UP SES - 001

Cód. SES - 001

A Sweeper HomeUP varre e limpa todo tipo de
sujeira, pode ser utilizado em diversos tipos de pisos,
tem um sistema de rotação com escovas de silicone
especialmente projetadas para limpar com eficiência
partículas grandes e pequenas, sem deixar nada para
trás!
Seu compartimento de resíduos de alta capacidade,
permite armazenar e descartar todo o lixo com muita
facilidade.
Suas mãos estarão livres de contato com a sujeira!
Está sempre pronta para a limpeza diária!
Fácil de usar, limpa em qualquer direção.
Ÿ Cabo que gira 180º, limpeza rápida e eficiente.
Ÿ Ideal para piso frio, piso de madeira, tapetes e
carpetes.
Ÿ Cabo ergonômico que permite ajustar a altura.
Ÿ Duas escovas giratórias frontais.
Ÿ Dois rolos rotativos de silicone em espiral.
Ÿ Dois recipientes de pó.
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4.2 LIMPA VIDROS
Limpa Vidros Aspirador de Líquidos
Window Cleaner Home Up RD - 001

Cód. RD - 001

Não perca tempo com os paninhos, este excelente aspirador de água e
líquidos, te ajudará a economizar com eficiência, tempo na limpeza de
vidros em geral ( janelas, espelhos, box de banheiro, mesas etc), mosaicos,
áreas molhadas de pias ou áreas pequenas.
Rápido e prático, não deixa a água suja ou
líquidos ficarem pingando pelo caminho.
Bateria recarregável, produto simples e de fácil
uso.
Seus acessórios facilitam o uso na limpeza com
squeeze acoplado ao prolongador, possibilitando
o alcance em locais altos.
Economize tempo!

Robô para Limpar Vidros Winbot W950

Cód. W950 - N

Com uma série de tecnologias avançadas de limpeza de janelas e SMART
DRIVE, o Winbot W950 consegue limpar de forma automática, eficaz e
completa, libertando-o das tarefas entediantes. Graças à sua carcaça
quadrada e à tecnologia SMART DRIVE, limpar cantos e bordas não é um
problema.
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4.3 ASPIRADORES DE PÓ
Aspirador de Pó 600W 2 em 1 AS01 - N
Projetado para espaços difíceis, com 600W de potência, o Aspirador
de pó HomeUp é capaz de limpar as áreas de difícil acesso que
sempre parecem fora do alcance.
De construção leve, você nunca mais terá dificuldade em remover
poeira nos pontos mais inacessíveis da sua casa. Simplesmente,
nenhuma área está fora do alcance deste aparelho!
Nosso aspirador possui design sem saco para pó, substituído por um
copo de poeira removível e transparente permitindo que você veja
claramente toda a sujeira que é sugada e esvazie quando
necessário!
Além disto, o filtro incorporado garante que você não será exposto a
qualquer alérgeno microscópico desagradável que podem estar
presentes na sujeira e poeira. Ideal para o uso em espaços
compactos, tais como apartamentos, escritórios, hotéis, pousadas,
etc..
Este aspirador oferece uma maneira muito mais simples, mais rápida
e mais poderosa de limpeza que fará o trabalho ser muito menos
cansativo.
Ÿ Potência: 600 W.
Ÿ Comprimento do cabo: 5 metros.
Ÿ Sucção: 70 a 90W.
Ÿ Voltagem: 110/127V.

Cód. AS01 - N

Aspirador de Pó 600W Compacto AS01 - H

Cód. AS01 - H

Projetado para espaços difíceis, com 600W de potência o Aspirador
de pó HomeUp é capaz de limpar as áreas de difícil acesso que
sempre parecem fora do alcance. De construção leve, você nunca
mais terá dificuldade em remover poeira nos pontos mais
inacessíveis da sua casa. Simplesmente, nenhuma área está fora do
alcance deste aparelho! Nosso aspirador possui design sem saco
para pó, substituído por um copo de poeira removível e
transparente permitindo que você veja claramente toda a sujeira
que é sugada e esvazie quando necessário! Além disto, o filtro
incorporado garante que você não será exposto a
qualquer alérgeno microscópico desagradável que
podem estar presentes na sujeira e poeira. Ideal para
o uso em espaços compactos, tais como apartamentos,
escritórios, hotéis, pousadas, etc. Este aspirador oferece
uma maneira muito mais simples, mais rápida e mais
poderosa de limpeza que fará o trabalho ser muito menos
cansativo.
Ÿ Potência: 600W.
Ÿ Comprimento do cabo: 5 metros.
Ÿ Sucção: 70 a 90W.
Ÿ Voltagem: 110/127V.
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4.4 ASPIRADORES DE PÓ ELETRÔNICOS
Aspirador Sem Fio Cordless
Vacuum Cleaner ZB135 - N
Com o ASPIRADOR DE PÓ SEM FIO você terá total liberdade de
movimentos e vai deixar sua casa limpa rapidamente.
Acompanha tubo de alumínio de 70 cm e outros acessórios, para
facilitar a limpeza de lugares altos com tranquilidade, sem a
necessidade de subir em escadas ou bancos, pois a sua segurança
é muito importante.
Muito prático na limpeza de piso frio, piso de madeira,
carpetes, laminados, tapetes, sofás, interior de carros,
computadores e muito mais.
Simples de limpar e com filtro lavável, a poeira não se
espalhar.
Características:
Ÿ Tecnologia Cyclone;
Ÿ Filtro Lavável;
Ÿ Limpeza rápida e fácil;
Ÿ Liberdade de movimentos;
Ÿ Simples de guardar e operar;
Ÿ Bateria sobressalente;
Ÿ Vários acessórios;
Ÿ Ruído: < 70dB

Cód. ZB135 - N

Robô Aspirador de Pó Ecovacs Deebot
Mini - 3 em 1 - com App DA3G

Cód. DA3G

Chega de sofrer e perder horas e horas varrendo, aspirando e
esfregando o chão da sua casa ou escritório.
O Robô Aspirador de pó Ecovacs Deebot Mini - 3 em 1 limpa,
aspira e passa pano simultaneamente em uma única passagem.
Ele faz o serviço sujo pra você. Assim, você pode aproveitar mais o
seu dia, fazendo realmente aquilo que gosta.
O Robô Aspirador de pó Ecovacs Deebot Mini - 3 em 1 é ideal
para os donos de animais de estimação devido à sua aspiração
direta, permite aspirar os pelos e resíduos maiores diretamente
para o depósito de pó.
Mais tempo para brincar com o seu amigo peludo, menos tempo
de limpeza.
Com o APP ECOVACS no seu bolso, consegue agendar facilmente
a limpeza, definir os modos de limpeza e monitorizar o estado da
limpeza e consegue controlar sempre o robô em qualquer lugar e
a qualquer hora.
Sua casa limpa com apenas um toque.
Ÿ Controle remoto;
Ÿ MOP de acabamento (micro-fibra);
Ÿ 2 escovas laterais;
Ÿ Filtro bactericida;
Ÿ Garantia de 12 meses do aparelho e
6 meses da bateria.
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Robô Aspirador de Pó Ecovacs Deebot
Slim - 3 em 1 DS55 - N
Chega de sofrer e perder horas e horas varrendo, aspirando e
esfregando o chão da sua casa ou escritório.
O Robô Aspirador de pó Deebot Slim Ecovacs limpa, aspira e
passa pano simultaneamente em uma única passagem.
Ele faz o serviço sujo pra você. Assim, você pode aproveitar mais o
seu dia, fazendo realmente aquilo que gosta.
O Robô Aspirador de Pó Ecovacs Deebot Slim- 3 em 1 é um robô
de limpeza multifuncional que pode varrer,
aspirar e esfregar assoalhos em uma única
passagem.
A sujeira é varrida pelas escovas duplas laterais
em direção ao centro da entrada de sucção por
isso é facilmente aspirado e em seguida o pano
de micro-fibra (opcional) remove a sujeira
persistente deixando os pisos impecáveis e
brilhantes.
Excelente para quem tem cães e gatos.
Com um bocal de sucção mais largo e sem
sistema de escovas por baixo a eficiência
aumenta.
Carregamento automático. Não é necessária intervenção humana.
Quando os níveis de baterias estiverem baixos, o Robô Aspirador
de Pó Ecovacs Deebot Slim- 3 em 1 regressa automaticamente à
sua base de carregamento.
Compacto e simples de utilizar, traz conforto e eficiência para
quem busca praticidade. Possui sensores anti-queda e sensores
anti-choque.
Ÿ Garantia de 12 meses do aparelho e 6 meses da bateria.
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Robô Aspirador de Pó Y Generation Home Up Y500

Cód. Y500

O Robô Home UP Y GENERATION é tudo o que você precisava
para ajudar nas tarefas de casa e deixá-las ainda mais práticas.
Muito fácil de usar, o Robô Aspirador de Pó trabalha sozinho, ultra
fino (8 cm da altura), facilita a entrada de baixo de móveis e
estofados.
Ideal também para quem tem animais de estimação ou alergia a pó.
Sistema de Limpeza com sucção direta.
Ÿ 3 Programas de limpeza;
Ÿ 2 Escovas Laterais, ajuda a varrer mais rápido e com mais
eficiência;
Ÿ Para-choques retrátil direcional;
Ÿ Sensores Anti-Queda;
Ÿ Sua casa livre de cabelos, poeiras e sujeiras. Ideal também para
quem tem pets;
Ÿ Manutenção simples e fácil;
Ÿ Nível de ruído (db): baixo;
Ÿ Tempo de funcionamento: de 40 a 60 minutos por carga.
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Robô Aspirador Robot Plus Home UP E630
O ROBOT PLUS é um robô limpador de
chão multifuncional capaz de varrer,
aspirar e passar pano seco
simultaneamente em diversos tipos de
pisos em uma única passagem. As cerdas
laterais duplas varrem a sujeira na direção
do centro da entrada de sucção direta, de
maneira que ela seja facilmente aspirada
e, em seguida, o MOP remove a sujeira
restante para obter pisos mais limpos.
Coletor de Pó de alta capacidade e com Filtro HEPA, respire melhor e mais
facilmente. A limpeza com o ROBOT PLUS reduz partículas aéreas associados
a alergias e asma.
O ROBOT PLUS é super slim, compacto e cabe facilmente embaixo e entre
móveis para limpeza de áreas de difícil alcance que um aspirador de pó
comum nunca alcançaria. Tudo isso sem o incômodo de mover uma mobília
pesada!
Sucção direta sem fios, ideal também para donos de animais.
ROBOT PLUS limpa com eficácia utilizando a sucção direta sem fios. Perfeito
para limpar pelos humanos e de animais.
O ROBOT PLUS se move com segurança pela sua casa utilizando os sensores
Anti-Colisão inteligentes para detectar objetos no caminho e navegar ao
redor deles durante a limpeza.
É equipado com 3 grupos de sensores Anti-Queda. Se o robô perceber a
possibilidade de queda, ele reverterá sua direção e selecionará uma nova
trajetória de limpeza.
É fácil de operar, limpa pisos descobertos com o simples toque de um botão,
e a manutenção de rotina não requer ferramenta alguma.
Quando a bateria está acabando, o ROBOT PLUS retorna automaticamente à
estação de carga para se recarregar sozinho.
O controle remoto multifunções permite programar, iniciar, pausar e gerenciar
com praticidade a direção do ROBOT PLUS à distância.

Cód. E630
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Robô para Limpar Piscina - Icleaner - I120 - N
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Cód. I120 - N

O limpador de piscina Robotic Icleaner-120 foi desenhando para
mudar a sua experiência de limpeza de piscinas. Tudo o que você
tem que fazer é colocar o robô na piscina, ligar e o robô limpará o
piso e as paredes automaticamente.
Após a limpeza, é simplesmente enxaguar o filtro interno e estará
pronto para outra limpeza.
Características padrão:
Ÿ Função completa, controle remoto sem fio para operações
manuais de limpeza de pontos;
Ÿ Detecta bordas da piscina, reverte e volta para a água mais
profunda;
Ÿ Ciclos de limpeza 0,5hr, 1hr e 2hr;
Ÿ Cabo flutuante resistente 15m;
Ÿ Carrinho para fácil locomoção;
Ÿ Rodas de esponja adequadas para superfícies de piscinas;
Ÿ Carrinho para fácil locomoção;
Ÿ Rodas de esponja adequadas para superfícies de piscinas;
Ÿ Gaste menos tempo limpando;
Ÿ Ganhe mais tempo desfrutando da piscina com sua família e
amigos.
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A linha Infante é um marco na visão de
saúde ampliada da NCS pois reúne os
mais diversos agentes de qualidade de
vida: diversão, família e alimentação!
Como é parâmetro na NCS, são
produtos originais, de design
diferenciado e os mais diversos
detalhes para proporcionar salubridade
máxima.
Proporcionar e viver bons momentos
são bases importantes na qualidade de
vida. E esse é o conceito que os
produtos Papá Mais se propõem a
atender.

Papá Mais é um produto inovador que chegou para tornar a refeição ainda mais
divertida.
São personagens que se unem ao prato e à colher, fazendo desse momento uma
grande brincadeira.

OLHA O AVIÃOZINHO!

Faz da refeição, um momento dediversão!
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quer presentear e ser lembrado. Papá
mais se propõe a criar bons
momentos entre as crianças e seus
pais, avós e amigos. Seus
personagens podem ser usados para
diversão mesmo fora das refeições.
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Tudo no Papá Mais foi pensado para a promoção da saúde:
O prato é feito em ABS que possui grande resistência e mantém seu
aspecto de novo mesmo após diversas “viagens” na máquina de lavar
louças. Além disso, ele é protegido por Microban®, marca líder mundial
em tecnologia antimicrobiana, proteção eﬁcaz e durável contra
bactérias e fungos causadores de doenças, manchas perenes e mau
odor.

A primeira fase de desenvolvimento da criança,
segundo Piaget chama-se Sensório-Motor,
relacionada a ações ou percepções.
Portanto, neste período ela já pode explorar manual
e visualmente seu ambiente.
Assim, quanto mais atrativos e interativos forem
os objetos ao seu redor, melhor para seu
desenvolvimento.

Os personagens se ﬁxam no prato que possui um anel magnético em
seu interior.
O prato também é BPA free, ou seja, é livre de Bisfenol A elemento
muito comum em objetos de plástico, mas que causa prejuízos à saúde.
Por essa razão diversos países já baniram o BPA de produtos que
tenham contato prolongado com alimentos como pratos e
mamadeiras.
A colher é feita em inox para garantir durabilidade e
higienização máxima.
Os personagens são produzidos em policarbonato
®
e também são protegidos por Microban .

A primeira reação das
pessoas para as quais o Papá Mais
foi apresentado foi bastante positiva.
Causou impacto pelo design, pela
criatividade e novidade, despertando
o desejo de adquirir o produto
de imediato.

Prato BPA Free
O prato Papá Mais é livre de BPA. BPA ou bisfenol-A é um produto
químico usado na fabricação de plásticos e não recomendado na
composição de produtos para acondicionar alimentos.

Sobre o Microban®
Microban® é a marca líder mundial em tecnologia antimicrobiana,
proteção eﬁcaz e durável contra bactérias e fungos causadores
de doenças, manchas perenes e mau odor.

O design e proposta do Papá Mais aliam estas
características, proporcionando entretenimento
à criança, o que favorece sua alimentação.
No entanto, como em todos os aspectos, o
processo de alimentar de forma correta e
prazerosa uma criança e o uso adequado dos
produtos do gênero, depende de uma mediação
ideal.
Nesta fase a criança aprende por imitação,
portanto ser um bom modelo é fundamental.
Marta M. Bragion Marinho de Carvalho
Psicóloga Psicopedagoga
Psicóloga e Pós-Graduada pela Universidade Paulista, com
especialização em Neuropsicologia Infantil e Terapia Cognitivo
Comportamental, atua há mais de 20 anos em Psicopedagogia
com crianças com transtorno de aprendizagem, comportamento
e déﬁcit de atenção.
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5.1 PAPÁ MAIS
Promove a saúde com boa alimentação e bons momentos.
Alimentar as crianças é motivo de muita conversa entre pais,
médicos, educadores. Somos sempre desafiados pela resistência
dos pequenos em comer. Isso pode se transformar em horas
difíceis para os pais quando deveria ser apenas um bom
momento da família.
O Papá Mais não tem a pretensão de resolver esse dilema.
Papá Mais apenas materializa a imaginação das crianças que,
fascinadas pelo velho “olha o aviãozinho”, se convencem a
engolir as colheradas.
A sabedoria popular diz que comer é uma atividade sem graça
para muitas crianças. Elas querem se divertir. Papá Mais agrega
a diversão na alimentação: os personagens se fixam à colher e
ao prato tornando a realidade numa situação encantadora para
a criança.

Papá Mais Conjunto Completo
Contém:
Ÿ 1 colher Papá Mais em aço
inoxidável;
Ÿ 1 prato Papá Mais em ABS com
Microban® e BPA Free;
Ÿ 5 personagens série Voo Mágico
Papá+ em policarbonato com
Microban®;
Ÿ 1 blister de alta qualidade para
armazenamento do conjunto Papá
Mais (prato, colher e personagens);
Ÿ 1 folha de atividades para montar
aviãozinho e/ou colorir e brincar.

Papá Mais Special Edition

Cód. KITCCB

Contém:
Ÿ 1 colher Papá Mais em aço inoxidável;
®
Ÿ 1 prato Papá Mais em ABS com Microban
e BPA Free;
Ÿ 5 personagens série Voo Mágico Papá Mais
em policarbonato com Microban®;
Ÿ 1 blister de alta qualidade para
armazenamento do conjunto Papá Mais
(prato, colher e personagens);
Ÿ 1 folha de atividades para montar
aviãozinho e/ou colorir e brincar;
Ÿ 1 babador bandana Papá Mais de tecido
100% algodão.

CONJUNTO COMPLETO
SPECIAL EDITION
Linha completa +
babador bandana Papá+

Cód. KITCSB

Papá Mais - Kits 1 / 3 / 5

Cód. KIT1PM

Cód. KIT3PM

Cód. KIT5PM

Contém:
Ÿ 1 colher Papá Mais em aço inoxidável;
Ÿ 1 blister de alta qualidade para armazenamento da
colher e personagens Papá Mais;
Ÿ 1 folha de atividades para montar aviãozinho e/ou
colorir e brincar.
Obs: as cores dos personagens podem variar.
Kit 1 - 1 personagem série Voo Mágico Papá Mais em
policarbonato com Microban®
Kit 3 - 3 personagens série Voo Mágico Papá Mais em
policarbonato com Microban®
Kit 5 - 5 personagens série Voo Mágico Papá Mais em
policarbonato com Microban®
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5.2 INFANTE SAÚDE
Promove a saúde com boa alimentação e bons momentos.

Respivol Soft 2500
Cód. RV2500 | INFANTIL | ESFORÇO EXIGIDO: BAIXO

Respiron Kids
Ÿ Indicado para reabilitação respiratória

Cód. RE1000 | LINHA HOSPITALAR | ESFORÇO EXIGIDO: BAIXO

infantil;
Ÿ Ajuda a melhorar o fluxo de volume

respiratório;

Indicado para prevenção e combate de
atelectasias pulmonares e a iniciação do
condicionamento respiratório de crianças.
Ÿ Exercita a musculatura respiratória;
Ÿ Incentiva a respiração profunda;
Ÿ Promove a recuperação do desempenho
pulmonar;
Ÿ Alivia a falta de ar;
Ÿ Indicado para crianças na iniciação dos
exercícios respiratórios.

Ÿ Promove a recuperação do desempenho

pulmonar;
Ÿ Previne e combate atelectasias;
Ÿ Alivia a falta de ar;
Ÿ Importante auxiliar na prevenção de

doenças e infecções bronco-pulmonares;
Ÿ Drug-free;
Ÿ Uso livre de prescrição.

Vem com adesivos
e manualzinho para
tornar o exercício
mais lúdico.

RC003T Kids

Cód. TI3000

Indicado para uso em bebês e crianças, é pequeno e prático para
transportar em bolsas e sacolas. Possibilita medição da temperatura
sem contato, conveniente quando bebês e crianças estão dormindo ou
acamadas. Possui alarme sonoro quando a temperatura do corpo
estiver muito alta.
Ÿ Portátil;
Ÿ Medição sem contato físico;
Ÿ Resultado imediato.
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5.3 CUCA CRIATIVA
Carinho e proteção para o seu bebê.
Quando a Cuca Criativa nasceu tínhamos apenas uma intenção: criar uma linha que tornasse o
desafio de ser mãe em tempos atuais, mais fácil, divertido e prazeroso, oferecendo produtos de
qualidade e acima de tudo, funcionais e confiáveis.

Bolsa Térmica Baby

O que nos permitia pensar na probabilidade de dar certo era nossa própria experiência de sermos
mães. Assim, avaliamos o mercado e criamos todo o conceito da empresa e dos produtos, sempre
sustentado por 4 pilares-chave: Proteção, Bem-estar, Cuidado e Conforto.

Bolsa Térmica

Kit Toalhinhas de Boca sem prendedor
Cód. 141.000

Cód. 130.000

Cores disponíveis:

130.002

130.003

130.005

130.006

130.008

130.009

Cód. 160.000

Cores disponíveis:

Cores disponíveis:

141.002

141.003

141.005

160.002

160.003

160.005

141.006

141.008

141.009

160.006

160.008

160.009

160.010 160.011
urso azul urso rosa
130.010 130.011
urso azul urso rosa

A Bolsa Térmica de sementes da Cuca Criativa é uma bolsa
prática composta por sementes naturais, que, quando
aquecida, proporciona conforto e bem-estar ao seu bebê.
Características deste produto:
• Composição: bolsa Interna: sementes revestidas com tecido
algodão 100%;
Capa protetora: algodão 87% e poliéster 13%;
• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;
Retirar a parte interna para lavagem;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 13,5 cm x Altura: 16 cm;
• Idade Recomendada: a partir 0 anos;
• Validade: 2 anos.

A Bolsa Térmica da Cuca Criativa é uma bolsa térmica prática
composta por sementes naturais, que, quando aquecida,
proporciona conforto e bem-estar.
Características deste produto:
Ÿ Composição: bolsa Interna: sementes revestidas com tecido

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

algodão 100%;
Capa protetora: algodão 100%;
Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
Retirar a parte interna para lavagem;
Dimensões (aproximadamente):
Largura: 23,5 cm x Altura: 15 cm;
Validade: 2 anos;
Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

O Kit Toalhinhas de Boca sem prendedor da Cuca Criativa é
composto por toalhinhas macias de algodão que garantem
uma limpeza delicada e prática para a boquinha do bebê.
Características deste produto:
Ÿ Composição: tecido algodão 100%;
Ÿ Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
Ÿ Dimensões (aproximadamente):

Largura: 29,5 cm x Altura: 29,5 cm;
Ÿ Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Obs.: o kit vem com 3 toalhinhas da Cuca Criativa.
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Cuca Baby P

Kit Toalhinhas de Boca com fralda

Cód. 161.000

161.002

4

MOBILIDADE

162.002

162.003

162.005

162.006

162.008

Cores disponíveis:

162.009

150.002

150.003

150.005

150.006

150.008

150.009

O Kit Toalhinhas de Boca com prendedor da Cuca Criativa é
composto por toalhinhas macias de algodão, com prendedor
para chupeta ou roupinha, garantem uma limpeza delicada e
prática para a boquinha do bebê.

O Kit Toalhinhas de Boca com fralda da Cuca Criativa é
composto por tecidos macios que garantem a limpeza
delicada e prática para a boquinha do bebê.

A Cuca Baby da Cuca Criativa é divertida, confortável e
garante apoio e proteção para o corpinho e cabecinha do
bebê enquanto ele dorme.

Característica deste produto:
Características deste produto:
Ÿ Composição: tecido: algodão 100%;
Ÿ Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
Ÿ Dimensões (aproximadamente):
Largura: 29,5 cm x Altura: 29,5 cm;
Ÿ Idade Recomendada: a partir de 0 anos.
Obs.: o kit contém 3 toalhinhas de boca da Cuca Criativa.

Ÿ Composição: tecido: algodão 100%;

Características deste produto:
• Composição: Parte externa: tecido: algodão 87% e
13% poliéster
Enchimento: fibras de silicone;
• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;
Retirar o enchimento para lavagem;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 16 cm x Altura: 26 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Ÿ Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
Ÿ Dimensões (aproximadamente):
Ÿ Largura: 29,5 cm x Altura: 30 cm;
Ÿ Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Obs.: o kit contém 3 toalhinhas de boca da Cuca Criativa.
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Cores disponíveis:

170.003

170.005

170.006

Cód. 172.000

Cód. 173.000 (malha)

Cores disponíveis:

170.008

170.009

O Babador Plastificado da Cuca Criativa além de divertido é
prático e possui uma exclusiva proteção plástica
impermeável entre os tecidos que ajuda a evitar a sujeira na
hora de comer.

O Babador de Passeio da Cuca Criativa é charmoso e prático
e ajuda a evitar sujeira enquanto você alimenta o bebê fora
de casa.

Características deste produto:
• Composição: tecido: algodão 100%;
Meio: poliéster
Parte traseira: algodão 100%;
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 22,5 cm x Altura: 32,5 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Ÿ Composição: tecido: algodão 100%;

Características deste produto:
Parte traseira: algodão 87% poliéster 13%;
Ÿ Dimensões (aproximadamente):

Largura: 23 cm x Altura: 30 cm;
Ÿ Idade Recomendada: a partir de 0 anos.
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Cód. 174.000 (poá)

Cód. 175.000 (estampas)

Cores disponíveis:

172.010 172.011
urso azul urso rosa

Ÿ Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

5

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

Babador Bandana

Babador Passeio
Cód. 170.000

170.002

4

MOBILIDADE

173.005

173.006

173.001

173.002

173.003

173.013

173.014

173.015

174.002

174.003

174.005

174.006

174.008

175.002

175.003

175.005

175.006

175.008

173.008

173.009

173.010

Estampas disponíveis:
Sob consulta

O Babador Bandana da Cuca Criativa, além de prático,
proporciona muito mais estilo para seu bebê com a
proteção que ele precisa na hora da papinha.
Características deste produto:
Ÿ Composição: tecido: algodão 100%;
Ÿ

Meio: poliéster;

Ÿ Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
Ÿ Dimensões (aproximadamente):

Largura: 20 cm x Altura: 30 cm;
Ÿ Idade Recomendada: a partir de 0 anos.
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ÍNDICE

1

2

TREINAMENTO
RESPIRATÓRIO

Kit Touca, Luvas e Sapatinhos

3

MONITORAMENTO

Kit Touca, Luvas e Sapatinhos Thermosoft

Cód. 180.000 (malha) Cód. 181.001 (matelassê branco)
Cód. 181.002 (plush branco)

180.002

180.003

180.005

180.006

Cores disponíveis:

180.008

180.009

Cor disponível em matelassê:

Cor disponível em plush:

181.001

181.002

O Kit com Toquinha, Luvinhas e Sapatinhos da Cuca Criativa é
confortável para deixar seu bebê quentinho e protegido.
Características deste produto:
• Composição: tecido: algodão 100% (malha) Cód. 180.000
poliéster 72% e viscose 28% (matelassê)
Cód. 181.001;
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Touquinha: Largura: 14,5 cm x Altura: 15 cm;
Luvinhas: Largura: 7 cm x Altura: 8 cm;
Sapatinhos: Largura: 10 cm x Altura: 6 cm;
• Idade Recomendada: em média de 0 a 3 meses.

5

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

INFANTE

Kit Touca, Luvas e Sapatinhos

Cód. 181.000

Cores disponíveis em malha:

180.001

4

MOBILIDADE

181.003
estampa
azul

181.004
estampa
rosa

181.005
181.006
urso azul urso rosa

O Kit com Toquinha, Luvinhas e Sapatinhos Thermosoft da
Cuca Criativa é confortável para deixar seu bebê quentinho
e protegido.
Características deste produto:
• Composição: tecido: algodão 100%;
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Touquinha: Largura: 14,5 cm x Altura: 15 cm;
Luvinhas: Largura: 7 cm x Altura: 8 cm;
Sapatinhos: Largura: 10 cm x Altura: 6 cm;
• Idade Recomendada: em média de 0 a 3 meses.

Cód. 180.000

Cores disponíveis:

180.012
urso azul

180.013
urso rosa

O Kit com Toquinha, Luvinhas e Sapatinhos da Cuca Criativa
é confortável para deixar seu bebê quentinho e protegido.
Características deste produto:
• Composição: tecido: algodão 100%;
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Touquinha: Largura: 14,5 cm x Altura: 15 cm;
Luvinhas: Largura: 7 cm x Altura: 8 cm;
Sapatinhos: Largura: 10 cm x Altura: 6 cm;
• Idade Recomendada: em média de 0 a 3 meses.
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ÍNDICE

1

2

TREINAMENTO
RESPIRATÓRIO

Kit Luvas Thermosoft/Suedine

3

MONITORAMENTO

MOBILIDADE

Kit Luvas Matelassê/Plush
Cód. 182.000

4

5

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

INFANTE

Kit Luvas em Malha

Cód. 182.002 (matelassê branco) Cód. 182.002A (plush branco)

Cód. 183.000

Cores disponíveis:

Cores disponíveis:
Cor disponível:
182.004
azul
branca
urso

182.005
rosa
branca
urso

182.006
estampa azul
urso azul

182.007
estampa rosa
branco
urso rosa

O Kit Luvas Thermosoft/Suedine da Cuca Criativa é
confortável para deixar seu bebê quentinho e protegido.

183.003O
menino

183.003A
menina

180.002

O Kit Luvas Matelassê/Plush da Cuca Criativa é confortável
para deixar seu bebê quentinho e protegido.

O Kit Luvas Matelassê/Plush da Cuca Criativa é confortável
para deixar seu bebê quentinho e protegido.

Características deste produto:

Características deste produto:

Ÿ Composição: tecido: algodão 100%;

Ÿ Composição: tecido: algodão 100%;

Características deste produto:

Ÿ Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

Ÿ Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

Ÿ Composição: tecido: algodão 100%;

Ÿ Dimensões (aproximadamente):

Ÿ Dimensões (aproximadamente):

Luvinhas: Largura: 7 cm x Altura: 8 cm;

Luvinhas: Largura: 7 cm x Altura: 8 cm;

Ÿ Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Ÿ Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Obs.: o kit contém 3 pares de luvinhas da Cuca Criativa.

182.003
diversos

Obs.: o kit contém 3 pares de luvinhas da Cuca Criativa.

Ÿ Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
Ÿ Cores disponíveis: soft menino, soft menina,

urso azul e urso rosa;
Ÿ Dimensões (aproximadamente):

Luvinhas: Largura: 7 cm x Altura: 8 cm;
Ÿ Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Obs.: o kit contém 3 pares de luvinhas da Cuca Criativa.
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1

ÍNDICE

2

TREINAMENTO
RESPIRATÓRIO

Manta Baby

MONITORAMENTO

3

Manta Baby Dupla

190.005

190.006

Cód. 290.000

Cores disponíveis:

190.008

190.009

INFANTE

Cód. 191.000

Cores disponíveis:

190.003

5

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

Rolinho Segura Bebê

Cód. 190.000

190.002

4

MOBILIDADE

191.002

191.003

191.005

191.006

191.008

191.009

Cores disponíveis:

191.010
191.011
urso azul urso rosa

A Manta Baby Leve da Cuca Criativa tem um toque macio
que protege e aquece o bebê com todo conforto e
delicadeza que a mamãe gosta.

A Manta Baby Dupla da Cuca Criativa tem um toque macio
protege e aquece o bebê nos dias mais frios com todo
conforto e delicadeza que a mamãe gosta.

Características deste produto:
• Composição: manta: poliéster 72% e viscose 28%;
Detalhe: algodão 100%;
• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 80 cm x Altura: 82 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Características deste produto:
• Composição: manta: poliéster 72% e viscose 28%;
Detalhe: algodão 100%;
• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 80 cm x Altura: 82 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

290.002

290.003

290.005

290.006

290.008

290.009

O Rolinho Segura Bebê da Cuca Criativa é essencial na hora
do soninho do seu bebê, pois ele o auxilia a dormir em uma
posição muito mais segura e confortável, com isso, deixando
as mamães muito mais confiantes e seguras.
Características deste produto:
• Composição: Parte externa: algodão 100%;
Enchimento: fibra de silicone;
• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar à mão;
Retirar o enchimento para lavagem;
• Dimensões: Fechado: Largura: 8 cm x Altura: 6 cm;
Aberto: Largura: 38 cm x Altura: 6 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.
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1

ÍNDICE

2

TREINAMENTO
RESPIRATÓRIO

Capa para Amamentação

MONITORAMENTO

Cód. 310.000 (poá)

Cores disponíveis:

300.003

300.005

300.006

4

MOBILIDADE

Kit Cabide em Poá e em Piquet
Cód. 300.000

300.002

3

5

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

Almofada para Amamentação

Cód. 311.000 (piquet)

Cód. 360.000 (poá)

Cores disponíveis:

300.008

300.009

A Capa de Amamentação da Cuca Criativa fornece
privacidade e discrição na hora de amamentar,
proporcionando um momento único e especial entre mamãe
e bebê.

Características deste produto
• Composição: tecido: algodão 100%;
• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 90 cm x Altura: 74 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

310.002

310.003

310.005

310.006

310.008

310.009

INFANTE

Cód. 361.000 (piquet)

Cores disponíveis:

311.002

311.003

Os Cabides da Cuca Criativa darão muito mais estilo e
charme para o guarda-roupa do seu bebê, deixando as
roupinhas ainda mais atraentes.
Características deste produto
• Composição: Capa externa: algodão 100%;
Enchimento: poliéster 100%;
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 29 cm x Altura: 11 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos;
Obs.: o kit contém 6 cabides da Cuca Criativa.

360.002

360.003

360.005

360.006

360.008

360.009

361.002

361.003

A Almofada para Amamentação da Cuca Criativa mantém o
bebê na melhor posição para a sucção do leite, prevenindo
engasgos e garantindo conforto tanto ao recém-nascido
quanto à mamãe.
Características deste produto:
• Composição: Capa: algodão 100%;
Enchimento: fibras de silicone;
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 50 cm x Comprimento: 80 cm x Altura: 16 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.
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1

ÍNDICE

2

TREINAMENTO
RESPIRATÓRIO

Wrap Sling

MOBILIDADE

Mosquiteiro
Cód. 370.000

370.003

370.005

370.006

4

5

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

Cód. 511.000 (Bebê Conforto)

Cód. 320.000

Cores disponíveis:

370.008

370.009

O Wrap Sling da Cuca Criativa é uma forma de manter o
bebê perto do corpo da mãe/pai, sentindo seu calor,
reforçando o vínculo, a comunicação e o carinho. Além
disso, libera os pais para fazerem tarefas simples com as
mãos e braços livres.
Características deste produto:
• Composição: tecido: algodão 100%;
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão.;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 5 m x Altura: 55 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

510.002

INFANTE

Esponja

Cód. 510.000 (Carrinho de Bebê)

Cores disponíveis:

370.002

3

MONITORAMENTO

510.003

510.005

510.006

Cores disponíveis:

510.008

510.009

O Mosquiteiro para Bebê Conforto/Carrinho de Bebê da
Cuca Criativa é de perfeito ajuste e ideal para manter o bebê
seguro, principalmente dos mosquitos.
Características deste produto:
• Composição: poliéster 100%;
• Tramas bem fechadas;
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Carrinho de Bebê: Largura: 1 m x Altura: 1,4 m;
Bebê Conforto: Largura: 1 m x Altura: 1 m;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

320.002

320.003

320.005

320.006

320.008

320.009

320.010
320.011
urso azul urso rosa

A Esponja Cuca Baby da Cuca Criativa deixa a hora do
banho muito mais divertida, além de terem o toque suave
e delicado da felpa macia, deixando o banho ainda mais
gostoso.
Características deste produto:
• Composição: tecido: algodão 100%;
Parte traseira: algodão 87% e poliéster 13%;
• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 12 cm x Altura: 140 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.
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ÍNDICE

1

2

TREINAMENTO
RESPIRATÓRIO

Almofada para Banho

3

MONITORAMENTO

Toalha para Banho com Fralda

550.005

550.008

Cód. 250.000

Cores disponíveis:

550.009

A Almofada para banho da Cuca Criativa proporciona mais
conforto e segurança tornando o banho mais tranquilo e
divertido para o bebê.
Características deste produto:
• Composição: Capa: poliéster 100%;
Enchimento: fibra de silicone;
• Recomendação: não usar o produto como boia;
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 50 cm x Comprimento: 80 cm x Altura: 16 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

INFANTE

Cód. 251.000

Cores disponíveis:

550.003

5

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

Toalha para Banho

Cód. 550.000

550.002

4

MOBILIDADE

251.002

251.003

251.005

251.006

Cores disponíveis:

251.008

251.009

A Toalha para Banho com Fralda da Cuca Criativa deixa o
banho ainda mais gostoso e garante muito mais absorção,
com um toque suave e delicado da felpa macia. Além disso,
possuí uma fralda especial, que vem fixada por botões na
parte interna, garantindo muito mais absorção.
Características deste produto:
• Composição: Toalha: algodão 100%;
Fralda: algodão 100%;
• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 92 cm x Altura: 92 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

250.002

250.003

250.005

250.006

250.008

250.009

A Toalha para Banho da Cuca Criativa deixa o banho ainda
mais gostoso e garante muito mais absorção, com um
toque suave e delicado da felpa macia.
Características deste produto:
• Composição: tecido: algodão 100%;
• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 92 cm x Altura: 92 cm;
• Idade Recomendada: A partir de 0 anos.
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1

ÍNDICE

2

TREINAMENTO
RESPIRATÓRIO

Toalha de Banho Avental com Fralda em Felpa Macia

MONITORAMENTO

253.005

253.006

4

Cód. 201.000

Cores disponíveis:

253.009

A Toalha de Banho Avental com Fralda em Felpa Macia da Cuca
Criativa deixa o banho ainda mais gostoso e garante muito mais
absorção, com um toque suave e delicado da felpa macia. Além
disso, possui uma fralda especial, que vem fixada por botões na
parte interna. E mais, a toalha possui também uma alça que
facilita o dia-a-dia da mamãe, deixando suas mãos livres para o
banho do bebê.
Características deste produto:
• Composição: Toalha: algodão 100%;
Fralda: algodão 100%;
• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 92 cm x Altura: 92 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

INFANTE

Cód. 531.000 (2 botões)

Cores disponíveis:
253.008

5

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

Cobertor Thermosoft com Almofada

Cód. 530.000 (3 botões)

Cores disponíveis:

253.003

MOBILIDADE

Extensor de Body

Cód. 253.000

253.002

3

201.002
530.009

530.030O
menino

530.030A
menina

531.009

531.030O
menino

531.030A
menina

O Extensor de Body da Cuca Criativa ajuda a mamãe à
aproveitar ainda mais o body de seus pequenos, além de
manter todo conforto e mobilidade.
Características deste produto:
• Composição: algodão 100% (malha);
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 8 cm x Altura: 10 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.
Obs.: o kit contém 3 extensores de body da Cuca Criativa.

201.003

201.005

201.006

201.008

201.009

O Cobertor Thermosoft com Almofada da Cuca Criativa é
confeccionado em tecido aconchegante, delicadamente
bordado, e seu toque suave e leve garante ao bebê um
sono muito mais quentinho e gostoso. Além disso, possuí
uma almofada com bolsinho para colocar o pezinho do
seu bebê e deixá-lo bem quentinho.
Características deste produto:
• Composição: poliéster 100% (super polar flanelado);
• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 83 cm x Altura: 90 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.
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ÍNDICE

1

2

TREINAMENTO
RESPIRATÓRIO

Cobertor Thermosoft com Almofada

3

MONITORAMENTO

Cobertor Thermosoft

Características deste produto:
• Composição: poliéster 100%;
• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 83 cm x Altura: 90 cm
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

5

INFANTE

Cód. 200.000

Cores disponíveis:

O Cobertor Thermosoft com Almofada da Cuca Criativa é
confeccionado em tecido aconchegante, delicadamente
bordado, e seu toque suave e leve garante ao bebê um
sono muito mais quentinho e gostoso. Além disso, possuí
uma almofada com bolsinho para colocar o pezinho do seu
bebê e deixá-lo bem quentinho.

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

Cobertor Thermosoft

Cód. 201.000

201.013
201.010 201.011 201.012
estampa estampa urso azul urso rosa
azul
rosa

4

MOBILIDADE

Cores disponíveis:

200.002

200.003

200.005

200.006

Cód. 200.000

Cores disponíveis:

200.008

200.009

200.013
200.010 200.011 200.012
estampa estampa urso azul urso rosa
azul
rosa

O Cobertor Thermosoft da Cuca Criativa é confeccionado
em tecido aconchegante, delicadamente bordado, e seu
toque suave e leve garante ao bebê um sono muito mais
quentinho e gostoso.

O Cobertor Thermosoft da Cuca Criativa é confeccionado
em tecido aconchegante, delicadamente bordado, e seu
toque suave e leve garante ao bebê um sono muito mais
quentinho e gostoso.

Características deste produto:
• Composição: poliéster 100% (super polar flanelado);
Detalhe: algodão 100% (malha);
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 83 cm x Altura: 90 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Características deste produto:
• Composição: poliéster 100% (super polar flanelado);
Detalhe: algodão 100% (malha);
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 83 cm x Altura: 90 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.
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1

ÍNDICE

2

TREINAMENTO
RESPIRATÓRIO

Protetor para Cabeça

3

MONITORAMENTO

Protetor para Pescoço Baby

560.005

560.006

Cód. 221.000

Cores disponíveis:

560.008

560.009

O Protetor para Cabeça da Cuca Criativa é ideal para
acomodar o bebê com conforto e segurança na hora da
viagem ou do passeio, principalmente nos primeiros meses.
Possui o encaixe para carrinho e bebê conforto, basta a
mamãe cortar nas marcações localizadas no meio.
Características deste produto:
• Composição: Parte externa: algodão 100%;
Enchimento: fibras de silicone;
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 22,5 cm x Altura: 5 cm x Comprimento: 35,5 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

INFANTE

Cód. 220.000

Cores disponíveis:

560.003

5

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

Protetor para Pescoço Infantil

Cód. 560.000

560.002

4

MOBILIDADE

220.002

220.003

220.005

220.006

Cores disponíveis:

220.008

221.002

221.003

221.005

221.006

221.008

O Protetor para Pescoço Baby da Cuca Criativa é ideal para
acomodar o bebê com conforto e segurança na hora da
viagem ou do passeio.

O Protetor para Pescoço Infantil da Cuca Criativa é ideal
para acomodar as vrianças com conforto e segurança na
hora da viagem ou do passeio.

Características deste produto:
• Composição: Parte externa: algodão 87% e 13% poliéster;
Enchimento: fibras de silicone;
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 24 cm x Altura: 22 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Características deste produto:
• Composição: Parte externa: algodão 100%;
Enchimento: fibras de silicone;
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão.
Retirar o enchimento para lavagem;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 25 cm x Altura: 25 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.
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1

ÍNDICE

2

TREINAMENTO
RESPIRATÓRIO

Protetor para Cinto Baby

3

MONITORAMENTO

Protetor para Cinto Infantil

380.005

380.006

Cód. 260.000

Cores disponíveis:

380.008

380.009

INFANTE

Cód. 381.000

Cores disponíveis:

380.003

5

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

Trocador

Cód. 380.000

380.002

4

MOBILIDADE

381.002

381.003

381.005

381.006

Cores disponíveis:

381.008

381.009

O Protetor para Cinto Baby da Cuca Criativa foi
desenvolvido especialmente pensando na segurança e
conforto do bebê, pois conecta-se facilmente ao cinto de
segurança do carrinho ou bebê conforto.

O Protetor para Cinto Infantil da Cuca Criativa foi
desenvolvido especialmente pensando na segurança e
conforto das crianças, pois conecta-se facilmente ao cinto
de segurança.

Características deste produto:
• Composição: Capa: algodão 100%;
Enchimento: fibras de silicone;
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 6,30 cm x Altura: 16,5 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Características deste produto:
• Composição: Capa: algodão 100%;
Enchimento: fibras de silicone;
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 7 cm x Altura: 19 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

260.002

260.003

260.005

260.006

260.008

260.009

O Trocador da Cuca Criativa é macio e impermeável, o que
o torna indispensável para os passeios com seu bebê.
Características deste produto:
• Composição: Tecido exterior: algodão 100%;
Meio: poliéster 100%;
Tecido interior: poliéster 100%;
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 40 cm x Altura: 70 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.
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Saquinho de Roupa Suja e Molhada

3

MONITORAMENTO

Saquinho Organizador
Cód. 230.000

Cores disponíveis:

240.003

240.005

240.006

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

5

INFANTE

Kit Saquinho Maternidade

Cód. 240.000

240.002

4

MOBILIDADE

Cód. 231.000

Cores disponíveis:

240.008

240.009

230.002

230.003

230.005

230.006

230.008

230.009

O Saquinho Roupa Suja e Molhada da Cuca Criativa é o
parceiro perfeito do Trocador, pois possuí uma forma prática
e eficiente de acomodar as roupinhas sujas e também
molhadas do bebê, sendo muito útil, para passeios, viagens,
visita ao pediatra etc.

O Saquinho Organizador da Cuca Criativa é ideal para as
mamães que estão se preparando para o grande momento,
pois ajuda a organizar as primeiras roupinhas para a
chegada do bebê, e, também, para deixar a bolsa sempre
organizada, podendo colocar fralda, roupas e outros.

Características deste produto:
• Composição: Parte Externa: algodão 100%;
Parte Interna: plástico (proteção);
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 34 cm x Altura: 37 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Características deste produto:
• Composição: algodão 100%;
• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 34,5 cm x Altura: 43 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

O Saquinho Maternidade da Cuca Criativa é ideal para as
mamães que estão se preparando para o grande
momento, pois ajuda a organizar as primeiras roupinhas
para a chegada do bebê, e, também, para deixar a bolsa
sempre organizada, podendo colocar fralda, roupas e
outros.
Características deste produto:
• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 34,5 cm x Altura: 43 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos;
Obs.: o kit contém 3 peças da Cuca Criativa.
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Almofada Santo Anjo

3

MONITORAMENTO

Kit Fronhas

520.005

520.006

Cód. 540.000

Cores disponíveis:

520.008

A Almofada Santo Anjo do Senhor da Cuca Criativa é super
confortável para o descanso do bebê, além de vir
personalizada com uma linda mensagem e ser uma ótima
opção para presente.
Características deste produto:
• Composição: capa: algodão 100%;
Enchimento: fibras de silicone;
• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 40 cm x Altura: 27 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

INFANTE

Cód. 500.000

Cores disponíveis:

520.003

5

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

Jogo de Lençol para Berço

Cód. 520.000

520.002

4

MOBILIDADE

500.001

500.002
masculino

500.003
feminino

Cores disponíveis:

500.004
diversos

O Kit Fronhas da Cuca Criativa tem um toque macio e
gostoso, ideais para os travesseirinhos do bebê.
Características deste produto:
• Composição: algodão 100%;
• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 39 cm x Altura: 29 cm;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.
Obs.: o enchimento não acompanha as fronhas.

540.001

540.002

540.003

540.005

540.006

540.008

540.009

540.010

O Jogo de Lençol para Berço da Cuca Criativa deixa o
ambiente aconchegante e gostoso para a noite de sono do
bebê.
Características deste produto:
• Composição: algodão 100%;
• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;
• Dimensões (aproximadamente):
Largura: 90 cm x Altura: 1,60 m;
• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.
Obs.: lençol com elástico e fronha.
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