FICHA TÉCNICA
SDGM
Equipamentos

CALHAS TÉCNICAS TLV
MULTICARE EVOLUTION

MODELO
Multicare Evolution

NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA
•
•
•
•

EN ISO 9001 and EN ISO 13485
DIRETIVA 93/42/EEC
EN ISO 11197
EN ISO 7396-1

REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS
•
•

FABRICANTE: TLV
CERTIFICAÇÃO CE: Classe IIb

DESCRIÇÃO
A coluna suspensa MULTICARE EVOLUTION é ideal para a distribuição
de gases medicinais e fornecimentos de correntes fracas e correntes
fortes em salas de recuperação, unidades de cuidados intensivos,
unidades de reanimação, ou outros departamentos de reanimação
exames especiais/UCI.
A sua ergonomia torna-a adaptável à área de tratamento e optimiza o
acesso ao paciente e à área de trabalho da equipa de proﬁssionais de
saúde. A coluna pode ser equipada com braço móvel de dupla
articulação e caixa de distribuição para distribuir correntes fracas,
correntes fortes e gases medicinais.
Equipamentos :
As calhas de suporte de acessórios, situadas na parte da frente e na
parte de trás, permitem colocar inúmeros equipamentos biomédicos.
Como opção, a coluna íntegra:
• Uma rail de suporte de secreções, que se encontra na parte de baixo.
• Braço móvel com articulação dupla proporcionando uma capacidade
de transporte de 40 Kg.
• Caixa de distribuição de 605 mm de altura, equipada com um ou dois
tubos de inox Ø38 x 605 mm para suporte de acessórios biomédicos.
Assegurará a distribuição de correntes fortes/fracas e gases medicinais.
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GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)
CÓDIGO

DESIGNAÇÃO

INSTALAÇÃO

113100

Multicare Evolution

UCI / Exames Esp.

CONFIGURAÇÃO

Prateleira e
prateleira com gaveta
regulável em altura

Calha de montagem
de acessórios

Jar mounting rail
(opcional)

Aconselha-se a leitura cuidadosa da rotulagem e instruções de utilização e outros elementos de segurança do equipamento antes
da sua utilização.
Fabricante: TLV Healthcare
22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) - Cedex 1, France
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