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Presentació de la formació 

Un correcte posicionament de les persones durant la sedestació afavoreix l’activitat realitzada per la persona i millora la 

funcionalitat, tanmateix té funcions preventives per l’aparició de nafres i possibles alteracions musculo-esquelètiques. 

Amb la formació en productes de suport per la sedestació, posicionament i prevenció de nafres, s’ofereix un contingut 

teòric i pràctic per abordar diferents casos en el dia a dia dels professionals sanitaris i sociosanitaris. Aquesta formació 

té un component teòric que justifica la posterior intervenció i abordatge pràctic.  

 

Objectius 

 
 Disposar de coneixements teòrics sobre la sedestació, posicionament i prevenció de nafres. 

 Conèixer els diferents productes de suport per aconseguir una correcta sedestació, posicionament i prevenció 

de nafres. 

 Conèixer el protocol per avaluar una correcta sedestació i posicionament. 

 Poder aprendre a valorar quin producte de suport és el més adient per a cada cas, així com la correcte 

col·locació i reajustament.  

 

Programa 

 

 Aspectes generals de la postura en sedestació. 

 Principis fonamentals de la sedestació: biomecànica i fisiología. 

 Influència de la sensibilitat, els sentits i la fatiga en sedestació perllongada. 

 Avaluació de la sedestació en cadira de rodes. 

 Mobilitat en cadira de rodes. Principis de propulsió  manual i elèctrica. 

 Sistemes de sedestació i ajustaments I: La cadira de rodes. 

 Sistemes de sedestació i ajustaments II: Coixins, Complements i contencions. 

 Principals dificultats en la sedestació de les persones amb discapacitat (casos pràctics). 

 

Metodologia 

 
La metodologia emprada per aquesta formació és principalment teòrico-pràctica. Els assistents rebran una base teòrica 

sobre els productes de suport existents, les recomanacions d’utilització en funció del usuaris i les normatives vigents 

respecte al tema.  

El contingut teòric anirà acompanyat de la pràctica amb els diferents productes de suport i dispositius. Els assistents 

podran posar en pràctica els continguts adquirits durant la formació i conèixer els potencials i les limitacions dels 

productes.  
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Docents 

ROBERTO SALVADOR RABASCO, Terapeuta Ocupacional i director tècnic de Quvitec,  Postgrau en Neurorehabilitació. 

Responsable de l’Àrea d'Accessibilitat a més de Coordinador dels recursos humans  i tècnic especialista en l’Àrea de 

Formació. Formador nacional de Handicare- SystemRomedic . 

 

ROGER GÓMEZ ORTA, Fisioterapeuta i Tècnic Ortopeda. tècnic a Quvitec, responsable de l’Àrea Tecnològica , tècnic 

responsable del Servei de Clínica de sedestació, Posicionament i Prevenció antiescares, responsable de l’Àrea de Taller i 

manteniment de productes de suport. Formador nacional de Handicare- SystemRomedic. 

 

Inscripcions 

 

Procés d’inscripció: 

1) E-mail  a Quvitec@quvitec.com indicant la reserva de la plaça 

2) Prèvia confirmació de Quvitec, Transferència al Nº IBAN ES85-0081-0191-9100-0136-7045. 

3) Indicar a la transferència, nom i cognoms de l’assistent al curs 

4) Enviar comprovant de la transferència per e-mail a Quvitec@quvitec.com 

 

La plaça es mantindrà reservada durant 48h per facilitar el procés d’inscripció. Passades 48h sense rebre el comprovant, 

s’anul·larà la reserva de la plaça 

 

Data Dissabte 7 d’octubre de 2017 

Horari 8 hores de 10:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h 

Lloc Centre Cívic Ateneu Fort Pienc, Barcelona  

Preu 70 € 

Adreçat a Professionals de l’àmbit sanitari 

Places Màxim 25 places   

http://quvitec.com/serveis/clinica-sedestacio
mailto:Quvitec@quvitec.com
mailto:Quvitec@quvitec.com

