esporte e saúde

Um conceito ampliado de saúde.

CATÁLOGO
DE PRODUTOS

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.

MOBILIDADE

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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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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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.

Hugo® Quad Canes
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

Hugo® Offset Handle Canes

Base Grande

Base Pequena

5

MOBILIDADE

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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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 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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