Que és el Banc de Productes de Suport?
Els Bancs de productes de suport són serveis que proporcionen productes d'ajuda tècnica a
persones amb discapacitat o dependència en modalitat de préstec, amb l'objectiu de millorar
la seva autonomia personal o bé facilitar la tasca del seu cuidador/a. Generalment són
situacions de necessitat sobtada o esdevinguda en poc temps, siguin transitòries o de llarg
termini. Alhora ofereix informació, assessorament i orientació tècnica en adaptacions
domiciliàries i d'accessibilitat.
El Banc de Productes de suport desenvolupa diferents accions per poder millorar l'autonomia
personal de la gent de la comarca del Pallars Jussà mitjançant el préstec de productes i
l'assessorament especialitzat per les professionals.
•

Préstec de productes de Suport

El Banc d'ajudes tècniques del Pallars Jussà compte amb més de 250 productes per tal de
poder garantir que els usuaris que necessitin un producte el puguin tenir en préstec durant
quatre mesos. Els productes amb els quals compte el Banc de Productes de Suport, fomentar
l'autonomia personal a diferents àmbits de la vida diària, com és l'àmbit de la higiene corporal
amb les cadires de dutxa, cadires de banyera, alces del WC, etc. L'àmbit de la mobilitat amb
crosses, cadires de rodes tant elèctriques com manuals, caminadors de diferents tipus, etc. A
més, també cal comptar amb diferents articles per poder fer més fàcil la tasca de cuidador tant
als professionals com als cuidadors no professionals.
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Grua de transferència de bipedestació (PS01)
Permet realitzar la higiene i canviar els bolquers a
usuaris amb mobilitat molt reduïda, sense oblidar la
facilitat de realitzar transferències del llit a la cadira de
rodes o al WC. La grua de bipedestació no manté el pes
del pacient per complet, sinó que aquest ha de tenir una
certa estabilitat, sobretot en peus i cames, perquè la
grua pugui potenciar la seva mobilitat. És, per tant, una
grua dissenyada per a la transferència de pacients amb
problemes de mobilitat que conserven cert equilibri i
massa muscular. Ve amb l’arnes.
Característiques principals:
•
•
•
•
•
•
•

Pes màxim: 180 kg.
Peso grua: 29 kg.
Longitud total: 85 cm.
Ample total: 57 cm.
Altura: de 106 cm.
Ample de potes intern: 23cm.
Llarg de potes intern: 32cm.

Aportació de fiança: 96€

Grua de transferència de cistella (PS02)
Indicada per a la transferència o el desplaçament de persones amb
discapacitat o amb escasses facultats motores. Seguretat per al
pacient així com per al cuidador.
Característiques principals
 Grua adaptada per als pacients que pesen fins a 130 kg
 Ergonòmica: recull a una persona del sòl, rang d'elevació fins
a 1,74 m
 Fàcil de desmuntar en 2 parts.
 Rotació del penjador de 360è
 Ve sense arnès.
Aportació de fiança: 52€
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Llit articulat plegable (PS03)
És un llit concebut per a ser muntat i desmuntat fàcilment i ràpidament sense eines respectant
l'ergonomia. S’adapta a les persones i a la seva posició quan es fiquen al llit. Persones que han
perdut la seva autonomia motriu de manera puntual o definitiva. Indicada també per als
pacients que necessiten atenció professional.
Característiques principals
 Dimensions 90 x 200 cm.
 Altura 34 cm a 84 cm.
 Distància al sòl: 13 cm
 Elevador de Suport Fins a 75è
 Elevador de Cames
 Plec de genolls 26° i 16°.
 Ajust dels peus per cremallera
 Càrrega Normal d'Ús 170 Kg.( Matalàs 20
kg, pacient 135 kg, accessoris 15 kg)
 Ve sense l’accessori de baranes.
Aportació de fiança: 75€

Cadira de rodes plegable no autopropulsable (PS04)
Requereixen d'un acompanyant per a empènyer la cadira de
rodes a l'usuari.
Característiques generals:
• Reposabraços abatibles i desmuntables
• Reposapeus desmuntables
• Seient 42 cm
•55 cm d’ample.
Aportació de fiança: 16€
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Cadira de rodes plegable autopropulsable (PS05)
Cadira amb rodes posteriors de major grandària, en les quals s'incorporen uns cèrcols amb la
finalitat que l'usuari de la cadira pugui desplaçar-los amb la força dels seus braços. Són cadires
que permeten l'autonomia de l'usuari al mateix temps que incorporen, de manera habitual,
unes manetes en la part posterior que permeten que un
acompanyant també empenyi la cadira de manera còmoda.
Característiques principals
• Reposabraços abatibles amb clip de seguretat.
• Reposapeus desmuntables i regulables en altura.
• Amplària del seient: 42 cm
• Pes màxim admès: 120 Kg.

Disposem d’una cadira de rodes autopropulsable de talla 52 cm (ps35)
Aportació de fiança: 16€, 34€ talla 52cm

Cadira giratòria de banyera (PS06)
Son cadires de banyera, per a poder facilitar l’entrada i la sortida d’aquesta, per a persones
que tinguin mobilitat reduïda d’extremitats superiors, i amb risc de caiguda tant per realitzar la
tasca com per entrar i sortir de la banyera.
Característiques principals
• GIR 360°: moviment giratori 360° amb 4 Posicions en
blocs de gir controlats.
• Superfície de seient: 40 x 37 cm. Virolles de cautxú i
dos tancaments de seguretat a rosca Asseguren la total
Seguretat i Fixació
• Ample total: 74 cm.
• Pes Suportat: 100 kg
Aportació de fiança: 24€
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Coixí antiescares (PS07)
Coixí anatòmic i moldejat amb descàrrega del
coixins per reduir el risc d’úlceres per pressió.
Recomanat per aquelles persones que tenen poca
mobilitat, i han d’estar molta estona assegut.
Viscoelàstic.

Aportació de fiança: 10€

Matalàs dinàmic + compressor (PS08)
Aquest matalàs per a escares està indicat per a
persones enllitades amb un grau 1 i 2
de UPPs (úlceres per pressió). Les cel·les s'inflen i
desinflen, adaptant-se al pes de l'usuari (fins a 140
kg)
Característiques principals:
•
Les
mesures
d'aquest
producte
són:200x90x11H Cm, el seu pes és de 3.9Kg i és de
color
blau.
•Ve amb un compressor d’aire
• Funda protectora antifugues.
Aportació per fiança: 37€

Baranes de llit (PS09)
Aquestes baranes universals de llit eviten
caigudes accidentals. Aquestes baranes
adaptables a la majoria dels llits són de
gran utilitat per als cuidadors per a evitar
accidents a l'hora de moure a la persona
major o amb discapacitat en el llit. Són
segures, resistents i abatibles.
Característiques principals:



Mesures: 145x 42 cm (llarg x alt)
Altura plegada: 17 cm

Aportació de fiança: 5€ (unita
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ARNÉS AMB CAPÇAL REPOSACAPS (T.M i T.L) (PS10 i PS11)
La millor opció per a elevar pacients des de la posició
horitzontal. La persona dona suport al cap durant la
transferència i a més se sent més abrigallat, donant-li
major sensació de Seguretat.El reposacaps és un
complement, el qual es pot utilitzar o no, però el tipus
d’arnés, es recomana per a persones amb poca
mobilitat.
Característiques principals:
 Pes
120kg.

màxim

d’usuari

Aportació de fiança: 17€ talla
M, 22€ talla L

Arnés amb capçal reposacaps per a dutxa T.M i T.L (PS12 i PS13)
Fabricat amb teixit d'alta tenacitat i gran resistència que
permet un assecat ràpid. Recomanat per al seu ús en el
bany i en piscines.
Característiques principals:

 Pes
d’usuari: 120kg

màxim

Aportació de fiança: 14€
talla M, 19€ Talla L.
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Arnés complementari (PS14)
Disc giratori (PS15)
Disc giratori per a transferències que facilita el gir de persones
en peus. És molt còmode per a fer transferències en el llit, en
el cotxe o a la cadira de rodes. Fàcil de transportar, per la seva
mesura i la seva lleugeresa.
Característiques principals:
•

Fabricat en plàstic d'alta resistència.

•

Pes màxim: 125 kg.

•

Mesures: *Ø40cm.

Aportació de fiança: 5€

Arnés d’ajust Fast Fit T.M i T.L (PS16 i PS17)
Nou disseny d'arnès d'ajust ràpid. Un arnès segur i molt fàcil de posar,
amb cinturó frontal d'ajust ràpid amb velcro. Aquest és l'arnès preferit
en les institucions, especialment per a usar-lo en el WC, ja que permet
que el pacient es vesteixi i desvesteixi en pujar o baixar-li al lavabo.
Teixit de fàcil assecat.
No utilitzar amb persones de poc to muscular.
Característiques principals:
 Pes
d’usuari: 120Kg

màxim

Mesures del perímetre
del tòrax:
Talla M: 90 a 115 cm
Talla L: 115 a 140 cm

Aportació de fiança: 17€ talla M, 20€ Talla L.
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Cadira de dutxa (PS18)
Serveixen de suport a qui no poden dutxar-se dempeus o sense assistència. Dissenyades amb
aquesta finalitat, el seu ús s'ha estès, no sols en el col·lectiu de
persones amb discapacitat, sinó també en persones majors o
persones amb problemes de mobilitat puntuals, ja que contribueixen
al fet que el lavabo sigui més pràctic i segur.
Característiques principals
•Cadira de dutxa regulable en alçada.
•Estructura d’alumini d'1.25 mm de gruix.
•Base i respatller de plàstic PE (polietilè) rugós, antilliscant. La base
disposa d'orifici adaptat en forma d'O.
•Mesura base: 42 x 46 cm.
•Alçada regulable en 6 posicions, de 71 a 89 cm.
Aportació de fiança: 10€

Alça WC (PS19)
Elevador universal de WC. S'adapten a gairebé totes les tasses de vàter. Les alces o elevadors
de WC són un producte necessari per a aquelles persones que,
per diferents motius, tenen dificultats per a asseure's en el vàter
i necessiten una ajuda tècnica que els faciliti la tasca.
Característiques principals:



Ample orifici 20 cm
Fons orifici 25 cm

Aportació de fiança: 9€
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Caminador d’alumini (PS20)
Per a usuaris amb falta d'estabilitat en deambular, per a domicilis,
molt fàcil d'usar i de plegar. Per la zona de les empunyadures
també es regula molt còmodament.
Característiques principals:
•

Seient embuatat de 40 x 20 cm

•

Alt del seient: 52 cm

•

peso màxim d'usuari de 100kg.

•

Altura regulable: 86-92 cm

Aportació de fiança: 4€

Joc de reposapeus elevable per a cadires de rodes (PS21)
Apte per a usuaris que necessiten elevar les cames o
requereixen un reposapeus més còmode.
Aportació de fiança: 27€

Cinturó de subjecció al llit (PS22)
Assegura que el pacient no caigui del llit o llitera, sense
restringir el gir o el canvi de posició.
Característiques principals:
Mesura: 84 a 105 cm
Aportació de fiança: 6€
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Bastó muleta (PS23)
Les seves quatre potes aporten una estabilitat i una seguretat total en la
marxa de persones amb dificultat en la seva mobilitat. És un gran suport i
facilita al màxim els desplaçaments.
Pes màxim d’usuari 100 kg.

Bastó ( amb empunyadura i de Fusta) (PS24)
El bastó és una de les eines tècniques més utilitzades per a ajudar a caminar. Permet secundar
part del pes del cos, la qual cosa dona seguretat i facilita que la
persona camini de manera més autònoma. El bastó també s'usa
quan es vol descarregar o alleugerir el treball que realitza una
articulació danyada o adolorida. En aquest cas i, tret que s'indiqui
una altra cosa, cal portar el bastó en el costat contrari de la cama
afectada.

Crossa regulables d’alumini (PS25)
Sempre que existeix alguna dificultat en caminar, encara que tan
sols sigui puntual, el seu ús està altament recomanat, ja que ens
ofereixen múltiples avantatges com són, entre altres: Millor
estabilitat i menor risc de caigudes. Eviten una sobrecàrrega
innecessària en els membres inferiors. Ajuden a la realització
d'una marxa correcta corregint males postures. Altura mínima:
112 cm. Altura màxima: 132 cm. Solen suportar un pes d'entre
100 i 125 kg.

Aportació de fiança: 3€ Unitat.
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Taula per cadira de Rodes (PS26)
La taula per a cadira de rodes és ideal per a menjar, escriure i
llegir en la seva cadira de rodes. Compta amb una superfície
imitació fusta llisa i plana amb vores per a contenir
vessaments i evitar que els articles es desplacin. La safata
compta amb una retallada de semicercle per a major
comoditat. Mesures: 60 cm. d'ample x 47 cm. de profunditat.

Llit Articulat no plegable (PS27)
Llit articulat per a persones amb mobilitat reduïda o que
hagin de passar un període de temps llarg en ella.
Ofereix multitud d'opcions configurables perquè
s'adapti a totes les necessitats que puguin sorgir en els
pacients.

Caminador de quatre rodes (PS28)
Caminador molt lleuger i maniobrable, fabricat en alumini. Fàcil de
plegar i guardar. Fre per pressió en els punys. Incorpora un còmode
seient embuatat de 30 x 30 cm i una cistella porta objectes. Els
punys són graduables en altura i es regulen de 82-94 cm. Altura del
seient al sòl 53 cm. Fons total 58 cm. Ample Total 58 cm. Pes total 5
kg. Pes màxim que suporta 90 Kg.
Aportació de fiança: 13€
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Matalàs Winncare (PS29)
Pacient amb el risc d’escares «mig a elevat». Ajuda en el tractament d'escares amb nivell 1 a 2
en zona de suport depenent del judici clínic. Enfortiment de la gestió dels riscos al nivell dels
talons. Matalàs monobloc multidensitat. Escuma modelada viscoelàstica ALOVA. Densitat : 80
kg/m³. Base en escuma doble motllura, de densitat variable depenent del destí i el pes de la
persona (< 130kg).
Aportació de fiança:
24€

Màstil incorporador de llit (PS30)
Ajuda a la mobilització del llit.
Aportació de fiança: 5€
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Cadira de rodes elèctrica (PS31)
Les cadires de rodes elèctriques són una ajuda tècnica que
permet el desplaçament a aquelles persones amb problemes de
mobilitat. Impulsada per un motor que funciona amb bateries,
la cadira de rodes elèctrica es controla a través d'un joystick
que permet determinar la direcció, la velocitat i també en
alguns casos la configuració del seient i el respatller.
La cadires elèctriques són les indicades per a les persones que
volen portar una vida independent però que per qüestions de
discapacitat o edat no tenen la condició física necessària per a
impulsar una cadira de rodes manual.
Aportació de fiança: 100€

Cadira de rodes no autopropulsable amb orinal (PS32)
Les cadires amb wc incorporats estan pensades especialment per a persones
majors o persones amb alguna discapacitat, amb l'objectiu de facilitar-los i
millorar
la
seva
vida
diària.
Tenir un vàter portàtil és imprescindible per a les persones majors o en
cadira de rodes que no puguin desplaçar-se fins al bany o no tinguin control
dels seus esfínters per un espai de temps llarg.
Aportació de fiança: 16€

Cadira de dutxa i WC amb rodes ETAC CLEAN (PS33)
Xassís d'un sol cos, sense soldadures ni orificis que evita les
filtracions d'aigua i amb això l'aparició de corrosió. Gràcies al seu
material de PVC, l'usuari sent un tacte càlid a l'hora del seu ús en el
bany. Un altre dels seus punts forts és el seu seient amb obertura
posterior en «U» que permet a l'usuari o al cuidador accedir a les
parts més íntimes fàcilment per al lavabo. Aquesta cadira també
aquesta orientada a usar-la en el WC ja que no té barra posterior
que impedeixi la introducció de la cadira en el vàter. La cadira de
dutxa clean porta reposabraços extraïbles per a facilitar la
transferència lateral de l'usuari i reposapeus ergonòmics amb
regulació d'altura. Consta de 2 frens en diagonal, perquè quedi
totalment bloquejada i l'usuari tingui una seguretat a l'hora
d'asseure's i incorporar-se.
Aportació de fiança: 32€
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Talonera de Gel (PS34)
Talonera antiescares de gel per a la prevenció d'úlceres en la
zona del taló. Està confeccionada en gel viscoelàstic. Donada
l'evident proximitat de les estructures òssies als teixits dèrmics,
els talons presenten un risc superior de patir úlceres per pressió
o escares. La talonera disminueix considerablement la pressió
exercida sobre el taló en usuaris que passen llargs períodes de
temps enllitats. A més, redueix els riscos de cisallament així com
els riscos d'escalfament de la pell provocats per la fricció.
Aportació de fiança: 10€

Cadira de rodes neurològica de roda petita (PS36)
Dissenyada per a usuaris amb un alt nivell de dependència que romanen asseguts durant llargs
períodes de temps. Ampli equipament de sèrie i regulació per a
adaptar perfectament la cadira de rodes basculant a les
necessitats de l'usuari i facilitar les labors dels cuidadors.
Aportació de fiança: 92€

Taula per menjar al llit (PS38)
Les taules per a llit (o taules auxiliars) són mobles més petits
que les taules de menjador. S'usen mentre un està tirat en el llit
o en el sofà. Els avantatges d'aquestes taules és que et
permeten treballar, llegir o menjar des de la comoditat del teu
llit. A més, cuiden la teva postura, ja que no has de fer grans
esforços.
Aportació de fiança: 16€
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Fusta de banyera ETAC FRESH (PS39)
La signatura sueca ETAC ha desenvolupat la taula FRESH
amb els criteris més actuals referent a l'ergonomia i la
funcionalitat sense oblidar la seguretat en el bany.
L'extrem més ample facilita l'entrada a la banyera i la
part més estreta proporciona millor accés per a la
higiene íntima. El mànec incorporat incrementa la
seguretat de l'usuari.
Aportació de fiança: 9€

Cadira de Rodes infantil (PS40)
Es tracta d'una cadira manual i autopropulsable ideal per a nens per la seva aparença juvenil
en la qual pots confiar tant el teu benestar com la teva seguretat, i assegurar l'alleujament de
l'acompanyant. Aquesta cadira de rodes per a nens està
fabricada en acer de gran fermesa. Amb suport fix de colors i
dibuixos, reposabraços fixos rectes llargs i reposapeus fix, que li
faran més confortable la vida a l'usuari. Aquesta cadira per a
persones amb mobilitat reduïda compta amb un pedal
dempeus, que l'ajudarà l'assistent a pujar i baixar petits graons.
Aquest article presenta un sistema de plegat, gràcies al qual
podràs passar per llocs estrets i tornar a desplegar-la després
ràpidament. També escatimaràs espai a casa a l'hora de
guardar-la. Les seves rodes de 19 i 59 cm de diàmetre, el pes de
la cadira es de 16 kg i el pes màxim de l’usuari es de 75kg.
Aportació de fiança: 9€

Fusta de banyera ETAC FRESH (PS41)
La cadira de dutxa SWIFT, és estable en qualsevol sòl. Des d'una
cadira completa de dutxa a tamboret amb o sense braços, depenent
de les necessitats de l'usuari i de com aquestes canviïn. Té un
disseny robust, fabricada en plàstic polipropilè i alumini. S'adapta
als sòls irregulars de qualsevol dutxa, mantenint-se ferma en les
seves quatre potes gràcies a la seva flexibilitat. Les virolles suaus
s'adapten al sòl i asseguren un bon agarri. El relleu antilliscant del
seient proporciona seguretat i estabilitat. És una cadira amb totes
les propietats importants perquè l'usuari se senti segur.
Aportació de fiança: 31
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Protector de Baranes (PS42)
Protegeix al pacient de cops contra la mateixa, i
impedeix introduir els braços o les cames entre
les barres. Està fabricat en escuma d'alta densitat,
folrat amb tapisseria ignífuga i rentable Es
subjecta a la barana mitjançant quatre resistents
tancaments.
Aportació de fiança: 12€

Crosses infantils (PS43)
Les crosses infantils han estat dissenyades especialment per als més petits de la
casa. Unes crosses per a caminar i desplaçar-se de manera segura i còmoda.
Mantenir la seva autonomia és essencial així que pots oferir-li aquest producte
de suport senzill d'utilitzar i molt pràctic. Estan dissenyades perquè puguis
regular-les en altura. No sols l'altura total de la crossa si no també la de
l'avantbraç. D'aquesta manera, pots regular-la en les seves parts i aconseguir el
màxim confort del menor. Això és important perquè d'això depèn que ell vulgui
utilitzar-les. Si se sent còmode, les utilitzarà sense problemes. Disposa d'un
sistema de seguretat per a afermar l'altura desitjada i evitar així qualsevol
problema. Suporta un pes màxim de 100 kg. El diàmetre del tub és de 17 mm.
Aportació de fiança: 3€ Unitat

Cadira de rodes semirígida (PS44)
Gràcies a les seves reduïdes dimensions facilita el pas per
portes estretes, banys o llocs de pas complicats. Incorpora
seient i respatller anatòmics de sèrie, reposapeus
regulables en altura, giratoris i desmuntables i
reposabraços abatibles cap endarrere i desmuntables. Per a
garantir el màxim confort , totes les cadires venen de sèrie
amb respatller anatòmic.
Aportació de fiança: 16€ Unitat
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Matalàs d’espuma (PS45)
Els matalassos d'escuma estan fabricats amb un nucli
d'escuma o *HR desenvolupats per a garantir un bon
descans. La espumación d'aquests matalassos està
fabricada sota estàndards de màxima qualitat. L'alta
densitat de l'escuma és un requisit imprescindible
perquè el teu matalàs d'escuma sigui de qualitat.
Aportació de fiança: 13€ Unitat

Caminador simple sense rodes (PS46)
El caminador sense rodes pot ajudar a caminar de manera segura i
independent. Aquest caminador és ideal per a aquestes persones que
tenen les cames febles, perquè els oferirà l'estabilitat necessària per a
suportar el seu pes. El caminador sol contenir un marc d'alumini amb
quatre potes ajustables que estan en contacte amb el sòl. Disposa de
petites empunyadures en la part superior per a la seva subjecció. També
té tapes de goma en les parts inferiors del caminador per a evitar
caigudes.
Aportació de fiança: 4€ Unitat

Caminador d’interior de metall (PS47)
El caminador d'alumini lleuger està dissenyat per a ser usat
principalment en espais interiors.
Aportació de fiança: 4€ Unitat
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Scooter (PS48)
Està dissenyat especialment per a aquelles persones que
busquen la manejabilitat i portabilitat d'un escúter
compacte sense renunciar a un gran equipament amb les
més altes prestacions i a un preu molt competitiu.
Escúter elèctric per a persones amb mobilitat reduïda
que per a un major confort i un major agarri munta rodes
pneumàtiques de *22cm de sèrie però també pot optar
per la versió amb rodes antiburxades. No renunciïs a la
teva comoditat convertint a aquest escúter en el teu aliat
perfecte. Motor de 250W. Velocitat de 8km/h. Bateries
2x24Ah. Autonomia 25km. Amortiment posterior doble
regulable, ajuda a superar millor els obstacles. Llums LED.
Rodes pneumàtiques o massisses de 22cm
Aportació de fiança: 140€ Unitat
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