CARRO DE EMERGÊNCIA TAMPO FIBRA 05 GAVETAS – SA

MESA DE ADMINISTRAÇÃO E PRATELEIRA
PARA MONITOR/DESFIBRILADOR EM FIBERGLASS
O CARRO DE EMERGÊNCIA BKCE 003 apresenta gabinete em chapa aço com cantos
arredondados dotado de 05 gavetas; recebe acabamento com decapagem, jateamento e
pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. Gavetas dotadas de guias deslizantes
telescópicas. Possui proteção em PVC contra impactos laterais e frontais e 04 rodízios
banda de rodagem dupla com diâmetro de 04” e sistema de travamento.
MODELO 05 GAVETAS:
 01 GAVETA (A PRIMEIRA) é dotada de divisórias moduláveis para medicamentos,
 03 GAVETAS LIVRES ideal para luvas, laringoscópios, otoscópios, abaixadores de língua,
gazes, esparadrapos, entre outros e
 01 GAVETA (A QUINTA) com dimensões maiores ideal para utensílios e aparelhos;
AS GAVETAS POSSUEM SISTEMA PARA LACRE TOTAL EM AÇO INOXIDÁVEL.
COMPOSIÇÃO:
01 mesa de administração em fiberglass para medicamentos com anteparos laterais e de
fundo;
01 prateleira em fiberglass para monitor / desfibrilador;
01 suporte de soro em aço inoxidável, regulável em altura;
04 tomadas elétricas 20 ah, filtro de linha, cabo de força e enrolador de cabo;
01 dispositivo para massagem cardíaca (tábua), confeccionado em PEAD na cor branco.
DIMENSÕES:
- Gabinete (totais): Comprimento: 900 mm x Largura: 500 mm x Altura: 860 mm
- Prateleira para monitor: Comprimento: 400 mm x Largura: 400 mm x Altura: 30mm
- Dispositivo (tábua) de massagem cardíaca: Comprimento: 590 mm x Largura: 380 mm x
Espessura: 12 mm.
MODELO: BKCE 003
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620001

CARRO DE EMERGÊNCIA TAMPO FIBRA 05 GAVETAS – CA

MESA DE ADMINISTRAÇÃO E PRATELEIRA
PARA MONITOR/DESFIBRILADOR EM FIBERGLASS
O Carro de Emergência BKCE 011 apresenta gabinete em chapa aço com cantos
arredondados dotado de 05 gavetas; recebe acabamento com decapagem, jateamento e
pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. Gavetas dotadas de guias deslizantes
telescópicas. Possui proteção em PVC contra impactos laterais e frontais e 04 rodízios
banda de rodagem dupla com diâmetro de 04” e sistema de travamento.
05 Gavetas: 01 gaveta (a primeira) dotada de divisórias moduláveis para medicamentos, 03
gavetas livres ideal para luvas, laringoscópios, otoscópios, abaixadores de língua, gazes,
esparadrapos, entre outros e 01 gaveta com dimensões maiores; as gavetas possuem
sistema para lacre total em aço inoxidável.
Composição:
01 mesa de administração em fiberglass para medicamentos com anteparos laterais e de
fundo;
01 prateleira em fiberglass para monitor / desfibrilador;
01 suporte de soro em aço inoxidável, regulável em altura;
04 tomadas elétricas 20 ah, filtro de linha, cabo de força e enrolador de cabo;
01 dispositivo para massagem cardíaca (tábua), confeccionado em PEAD na cor branco.
DIMENSÕES
- Gabinete (totais): Comprimento: 900 mm x Largura: 500 mm x Altura: 860 mm
- Prateleira para monitor: Comprimento: 400 mm x Largura: 400 mm x Altura: 30mm
- Dispositivo (tábua) de massagem cardíaca: Comprimento: 590 mm x Largura: 380 mm x
Espessura: 12 mm.
MODELO: BKCE 011
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620001

CARRO DE EMERGÊNCIA TAMPO INOX 05 GAVETAS - SA

MESA DE ADMINISTRAÇÃO E PRATELEIRA
PARA MONITOR/DESFIBRILADOR EM AÇO INOXIDÁVEL
O Carro de Emergência BKCE 004 apresenta gabinete em chapa aço com cantos
arredondados dotado de 05 gavetas; recebe acabamento com decapagem, jateamento e
pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. Gavetas dotadas de guias deslizantes
telescópicas. Possui proteção em PVC contra impactos laterais e frontais e 04 rodízios
banda de rodagem dupla com diâmetro de 04” e sistema de travamento.
05 Gavetas: 01 gaveta (a primeira) dotada de divisórias moduláveis para medicamentos, 03
gavetas livres ideal para luvas, laringoscópios, otoscópios, abaixadores de língua, gazes,
esparadrapos, entre outros e 01 gaveta as gavetas possuem sistema para lacre total em
aço inoxidável AISI 304.
01 armário com duas portas dotado de fechadura com chave, ideal para utensílios e
aparelhos;
Composição:
01 mesa de administração em aço inoxidável AISI 304 para medicamentos com anteparos
laterais e de fundo;
01 prateleira em aço inoxidável AISI 304 para monitor / desfibrilador;
01 suporte de soro em aço inoxidável AISI 304 , regulável em altura;
04 tomadas elétricas 20 ah, filtro de linha, cabo de força e enrolador de cabo;
01 dispositivo para massagem cardíaca (tábua), confeccionado em PEAD na cor branco.
DIMENSÕES
- Gabinete (totais): Comprimento: 900 mm x Largura: 500 mm x Altura: 860 mm
- Prateleira para monitor: Comprimento: 400 mm x Largura: 400 mm x Altura: 30mm
- Dispositivo (tábua) de massagem cardíaca: Comprimento: 590 mm x Largura: 380 mm x
Espessura: 12 mm.
MODELO: BKCE 004
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620001

CARRO DE EMERGÊNCIA TAMPO INOX 05 GAVETAS – CA

MESA DE ADMINISTRAÇÃO E PRATELEIRA
PARA MONITOR/DESFIBRILADOR EM AÇO INOXIDÁVEL
O Carro de Emergência BKCE 012 apresenta gabinete em chapa aço com cantos
arredondados dotado de 05 gavetas; recebe acabamento com decapagem, jateamento e
pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. Gavetas dotadas de guias deslizantes
telescópicas. Possui proteção em PVC contra impactos laterais e frontais e 04 rodízios
banda de rodagem dupla com diâmetro de 04” e sistema de travamento.
05 Gavetas: 01 gaveta (a primeira) dotada de divisórias moduláveis para medicamentos, 03
gavetas livres ideal para luvas, laringoscópios, otoscópios, abaixadores de língua, gazes,
esparadrapos, entre outros e 01 gaveta com dimensões maiores para guarda de ambus e
outros acessórios; as gavetas possuem sistema para lacre total em aço inoxidável.
01 armário com duas portas dotado de fechadura com chave, ideal para utensílios e
aparelhos;
Composição:
01 mesa de administração em aço inoxidável para medicamentos com anteparos laterais e
de fundo;
01 prateleira em aço inoxidável para monitor / desfibrilador;
01 suporte de soro em aço inoxidável, regulável em altura;
04 tomadas elétricas 20 ah, filtro de linha, cabo de força e enrolador de cabo;
01 dispositivo para massagem cardíaca (tábua), confeccionado em PEAD na cor branco.
DIMENSÕES
- Gabinete (totais): Comprimento: 900 mm x Largura: 500 mm x Altura: 860 mm
- Prateleira para monitor: Comprimento: 400 mm x Largura: 400 mm x Altura: 30mm
- Dispositivo (tábua) de massagem cardíaca: Comprimento: 590 mm x Largura: 380 mm x
Espessura: 12 mm;
MODELO: BKCE 012
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620001

CARRO DE EMERGÊNCIA TAMPO FIBRA 02 GAVETAS E ARMÁRIO - SA

MESA DE ADMINISTRAÇÃO E PRATELEIRA
PARA MONITOR/DESFIBRILADOR EM FIBERGLASS
O Carro de Emergência BKCE 005 apresenta gabinete em chapa aço com cantos
arredondados dotado de 02 gavetas e 01 armário, recebe acabamento com decapagem,
jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. Gavetas dotadas de guias
deslizantes telescópicas. Possui proteção em PVC contra impactos laterais e frontais e 04
rodízios banda de rodagem dupla com diâmetro de 04” e sistema de travamento.
02 Gavetas e 01 Armário: 01 gaveta (a primeira) dotada de divisórias moduláveis para
medicamentos e 01 gaveta livre ideal para luvas, laringoscópio, otoscópio, abaixadores de
língua, gazes, esparadrapos, e outros; as gavetas possuem sistema para lacre total em
aço inoxidável.
01 armário com duas portas dotado de fechadura com chave, ideal para utensílios e
aparelhos;
Composição:
01 mesa de administração em fiberglass para medicamentos com anteparos laterais e de
fundo;
01 prateleira em fiberglass para monitor / desfibrilador;
01 suporte de soro em aço inoxidável, regulável em altura;
04 tomadas elétricas 20 ah, filtro de linha, cabo de força e enrolador de cabo;
01 dispositivo para massagem cardíaca (tábua), confeccionado em PEAD na cor branco.
DIMENSÕES
- Gabinete (totais): Comprimento: 900 mm x Largura: 500 mm x Altura: 860 mm
- Prateleira para monitor: Comprimento: 400 mm x Largura: 400 mm x Altura: 30mm
- Dispositivo (tábua) de massagem cardíaca: Comprimento: 590 mm x Largura: 380 mm x
Espessura: 12 mm.
MODELO: BKCE 005
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620001

CARRO DE EMERGÊNCIA TAMPO FIBRA 02 GAVETAS E ARMÁRIO - CA

MESA DE ADMINISTRAÇÃO E PRATELEIRA
PARA MONITOR/DESFIBRILADOR EM FIBERGLASS
O Carro de Emergência BKCE 007 apresenta gabinete em chapa aço com cantos
arredondados dotado de 02 gavetas e 01 armário, recebe acabamento com decapagem,
jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. Gavetas dotadas de guias
deslizantes telescópicas. Possui proteção em PVC contra impactos laterais e frontais e 04
rodízios banda de rodagem dupla com diâmetro de 04” e sistema de travamento.
02 Gavetas e 01 Armário: 01 gaveta (a primeira) dotada de divisórias moduláveis para
medicamentos e 01 gaveta livre ideal para luvas, laringoscópio, otoscópio, abaixadores de
língua, gazes, esparadrapos, e outros; as gavetas possuem sistema para lacre total em
aço inoxidável.
01 armário com duas portas dotado de fechadura com chave, ideal para utensílios e
aparelhos;
Composição:
01 mesa de administração em fiberglass para medicamentos com anteparos laterais e de
fundo;
01 prateleira em fiberglass para monitor / desfibrilador;
01 suporte de soro em aço inoxidável, regulável em altura;
04 tomadas elétricas 20 ah, filtro de linha, cabo de força e enrolador de cabo;
01 dispositivo para massagem cardíaca (tábua), confeccionado em PEAD na cor branco.
DIMENSÕES
- Gabinete (totais): Comprimento: 900 mm x Largura: 500 mm x Altura: 860 mm
- Prateleira para monitor: Comprimento: 400 mm x Largura: 400 mm x Altura: 30mm
- Dispositivo (tábua) de massagem cardíaca: Comprimento: 590 mm x Largura: 380 mm x
Espessura: 12 mm.
MODELO: BKCE 007
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620001

CARRO DE EMERGÊNCIA TAMPO FIBRA COMPACTO – SA

MESA DE ADMINISTRAÇÃO E PRATELEIRA
PARA MONITOR/DESFIBRILADOR EM FIBERGLASS
O Carro de Emergência BKCE 015 é um modelo compacto e apresenta gabinete em chapa
aço com cantos arredondados dotado de 05 gavetas; acabamento com decapagem,
jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. Gavetas dotadas de guias
deslizantes telescópicas. Possui proteção em PVC contra impactos laterais e frontais e 04
rodízios banda de rodagem dupla com diâmetro de 04” e sistema de travamento.
05 Gavetas: 01 gaveta (a primeira) é dotada de divisórias moduláveis para medicamentos,
e 04 gavetas livres ideal para luvas, laringoscópios, otoscópios, abaixadores de língua,
gazes, esparadrapos, entre outros;
As gavetas possuem sistema para lacre total em aço inoxidável.
Composição:
01 mesa de administração em fiberglass para medicamentos com anteparos laterais e de
fundo;
01 prateleira em fiberglass para monitor / desfibrilador;
01 suporte de soro em aço inoxidável, regulável em altura;
04 tomadas elétricas 20 ah, filtro de linha, cabo de força e enrolador de cabo;
01 dispositivo para massagem cardíaca (tábua), confeccionado em PEAD na cor branco.
DIMENSÕES
- Gabinete (totais): Comprimento: 450 mm x Largura: 450 mm x Altura: 860 mm
- Prateleira para monitor: Comprimento: 400 mm x Largura: 400 mm x Altura: 30mm
- Dispositivo (tábua) de massagem cardíaca: Comprimento: 590 mm x Largura: 380 mm x
Espessura: 12 mm;
MODELO: BKCE 015
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

CARRO DE EMERGÊNCIA TAMPO FIBRA COMPACTO - CA

MESA DE ADMINISTRAÇÃO E PRATELEIRA
PARA MONITOR/DESFIBRILADOR EM FIBERGLASS
O Carro de Emergência BKCE 016 é um modelo compacto e apresenta gabinete em chapa
aço com cantos arredondados dotado de 05 gavetas; acabamento com decapagem,
jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. Gavetas dotadas de guias
deslizantes telescópicas. Possui proteção em PVC contra impactos laterais e frontais e 04
rodízios banda de rodagem dupla com diâmetro de 04” e sistema de travamento.
05 Gavetas: 01 gaveta (a primeira) é dotada de divisórias moduláveis para medicamentos,
e 04 gavetas livres ideal para luvas, laringoscópios, otoscópios, abaixadores de língua,
gazes, esparadrapos, entre outros;
As gavetas possuem sistema para lacre total em aço inoxidável.
Composição:
01 mesa de administração em fiberglass para medicamentos com anteparos laterais e de
fundo;
01 prateleira em fiberglass para monitor / desfibrilador;
01 suporte de soro em aço inoxidável, regulável em altura;
04 tomadas elétricas 20 ah, filtro de linha, cabo de força e enrolador de cabo;
01 dispositivo para massagem cardíaca (tábua), confeccionado em PEAD na cor branco.
DIMENSÕES
- Gabinete (totais): Comprimento: 450 mm x Largura: 450 mm x Altura: 860 mm
- Prateleira para monitor: Comprimento: 400 mm x Largura: 400 mm x Altura: 30mm
- Dispositivo (tábua) de massagem cardíaca: Comprimento: 590 mm x Largura: 380 mm x
Espessura: 12 mm.
MODELO: BKCE 016
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

