Carro de Emergência B-340I
Modelo: B-340I
Marca: Biomaster
Aplicação:
O carro de Emergência B-340 da Biomaster foi projetado para uso em PRONTOSOCORRO, CLÍNICA, UTI e CENTRO CIRÚRGICO. Produzido para atender as necessidades
dos profissionais de saúde oferecendo praticidade, funcionamento e durabilidade com um
design moderno e elegante.
Estrutura:
Em chapa de aço reforçada (chapa 1,2mm) de aço inoxidável.
Gabinete:
Em duas versões, com 04 ou 05 gavetas, com a frente em poliestireno moldado com
design moderno, funcional e de alta resistência. Na versão de 04 gavetas possui 03
gavetas menores nas dimensões larg. x prof. x alt. (580x385x110)mm e 01
gavetão/compartilhamento com porta basculante para uso geral de (580x385x220)mm
para acomodação de materiais de maior volume.
Gaveta para medicamentos:
A primeira gaveta possui divisória de poliestireno branco com 24 compartilhamentos para
acomodação de medicamentos.
Tampo/Mesa para Manipulação:
Tampo do gabinete ou mesa dividido em duas partes moldadas em poliestireno com
design moderno, funcional e de alta resistência. Tampo com duas partes projetadas para
acomodação de um aparelho e de um outro para manipulação de medicamentos.
Trava com lacre:
Travamento simultâneo de todas as gavetas através de um único lacre numerado.
Acompanham 20 lacres sobressalentes. Dispomos de lacres para fornecimento avulso.
Rodízio:
Quatro rodízios de 4’’ de diâmetro sendo que 2 dispõem de freios.
Opcionais: Variações de Projeto
Por termos total autonomia sobre a produção deste equipamento, dispomos-nos a
personalizar projetos em encomendas especiais para atendimento às necessidades
específicas do cliente ou em atendimento as especificações de editais de licitações.
Acessórios Standard :
Puxadores em termo plástico nos dois lados do carro.
Suporte de soro de altura regulável em aço inoxidável embutido no gabinete.
Suporte para cardioversor ou desfibrilador + monitor em duas versões: uma equipada
com braço articulado, com bandeja giratória em 360 graus com trava por manipulo
termoplástico, nas dimensões (460x365)mm. A outra versão de suporte oferece bandeja
dupla não giratória nas dimensões (670x470)mm para instalação de cardioversor ou
desfibrilador e um outro aparelho auxiliar como um monitor, por exemplo.Esta versão de
suporte permite opcionalmente instalação de painel de gases com aspirador, nebulizador,
umidificadores e outros conforme especificação do cliente. As dimensões do suporte
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podem ser alteradas a pedido do cliente a fim de atender as dimensões dos
equipamentos que o cliente já possui.
Conjunto de tomadas tipo filtro de linhas com cinco saídas para ligação de aparelhos e
cabo de extensão de 4 metros de comprimento.
Tábua de massagem cardíaca em acrílico cristal de 6mm de espessura com suporte para
sua fixação.
Suporte para garrafa de oxigênio.
Pára-choque de borracha envolvendo todo o gabinete.
Acessórios opcionais:
Lixeira de aço inoxidável.
Braço articulado com foco clínico.
Conjunto de baterias de 12 volts com respectivo carregador ou sistema no-break interno.
Adaptável a vários aparelhos para suprimento de energia elétrica em emergência.
Dimensões:
Carro (larg. x prof. x alt.): (890 x 580 x 890)mm até o nível da tampa do gabinete
considerando os rodízios mais pára-choque.
Gabinete (670 x 470 x 740)mm.

Equipamento de fabricação Nacional.
Número de na ANVISA: 80451179002.
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