CARRO PARA MEDICAÇÕES E PROCEDIMENTOS
MESA DE ADMINISTRAÇÃO EM FIBERGLASS

Confeccionado em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, com cantos
arredondados. Mesa de administração confeccionada em fiberglass com acabamento em gel
coat. Composto de 05 gavetas, com guias deslizantes, sendo 01 delas dotada de divisórias
moduláveis (possibilitam a adequação dos espaços de acordo com a quantidade de
medicações). Possui também a 5.ª gaveta maior, para guarda de acessórios e outro
utensílios. Modelo composto de suporte para almotolias e suporte para perfuro cortantes
confeccionados em fiberglass. Montado sobre rodízios de 04” sistema duplo rodado, com
sistema de freios em diagonal. Fornecido de sistema de fechadura total (com chave) para as
gavetas.
Dimensões (móvel): L: 450 mm x C: 600 mm x A: 860 mm.
Comprimento Total: 1.070 mm.
Suportes (Almotolias e Perfuro Cortantes)
Dimensões úteis: A: 300 mm x C: 205 mm x L: 280 mm
MODELO: BKMP 001
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: ISENTO

CARRO PARA MEDICAÇÕES E PROCEDIMENTOS
MESA DE ADMINISTRAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL

Confeccionado em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, com cantos
arredondados. Mesa de administração confeccionada em aço inoxidável com acabamento
polido. Composto de 05 gavetas, com guias deslizantes, sendo 01 delas dotada de divisórias
moduláveis (possibilitam a adequação dos espaços de acordo com a quantidade de
medicações). Possui também a 5.ª gaveta maior, para guarda de acessórios e outro
utensílios. Modelo composto de suporte para almotolias e suporte para perfuro cortantes
confeccionados em fiberglass. Montado sobre rodízios de 04” sistema duplo rodado, com
sistema de freios em diagonal. Fornecido de sistema de fechadura total (com chave) para as
gavetas.
Dimensões (móvel): L: 450 mm x C: 600 mm x A: 860 mm.
Comprimento Total: 1.070 mm.
Suportes (Almotolias e Perfuro Cortantes) - dimensões úteis:
A: 300 mm x C: 205 mm x L: 280 mm
MODELO: BKMP 002
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: ISENTO

CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO SETORIAL DE MEDICAMENTOS
25 COMPARTIMENTOS

Confeccionado em chapa de aço 1020 espessura 1,2 mm, recebe decapagem, pintura
eletrostática a pó e secagem em estufa. Composto de 25 compartimentos montados sobre
guias telescópicas deslizantes. Porta com puxador em alumínio, estruturada com quadro em
tubos 20x20. Dotado de 04 rodízios de 04”, sistema duplo rodado, com freios em diagonal.
Dotado de sistema de fechadura com chave.
Dimensões:
Largura do gabinete: 1.150 mm X Largura total (com puxadores): 1.280 mm X Profundidade:
47,5 cm X Altura: 1,22 cm
Gavetas: Largura: 22 cm X Profundidade: 35 cm X Altura: 18 cm
MODELO: BKMP 004
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: ISENTO

CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO SETORIAL DE MEDICAMENTOS
15 COMPARTIMENTOS

Confeccionado em chapa de aço 1020 espessura 1,2 mm, recebe decapagem, pintura
eletrostática a pó e secagem em estufa. Composto de 15 compartimentos montados sobre
guias telescópicas deslizantes. Porta com puxador em alumínio, estruturada com quadro em
tubos 20x20. Dotado de 04 rodízios de 04”, sistema duplo rodado, com freios em diagonal.
Dotado de sistema de fechadura com chave.
Dimensões: Altura: 1,30 m X Largura: 0,80 m X Profundidade: 0,50 m
Gavetas: Largura: 22 cm X Profundidade: 35 cm X Altura: 18 cm
MODELO: BKMP 004
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: ISENTO

CARRO AUXILIAR PARA ANESTESIA 05 GAVETAS
MESA DE ADMINISTRAÇÃO FIBERGLASS

GABINETE (05 GAVETAS): gabinete dotado de 05 gavetas, confeccionado em chapa aço
carbono 1.020 espessura 1,2 mm, apresenta cantos arredondados e recebe acabamento
com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa;
01 GAVETA (PRIMEIRA): dotada de divisórias moduláveis (até 40 compartimentos) dotadas
de guias deslizantes telescópicas, ideal para guarda de medicações e ampolagens;
03 GAVETAS (SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTA): sem divisórias, dotadas de guias
deslizantes telescópicas, com dimensões C: 400 mm x P: 300 mm x A: 60 mm, ideal para
guarda de luvas, laringoscópio, otoscopio, abaixador de lingua, gases, esparadrapos e
outros;
01 GAVETA (QUINTA): com dimensões maiores, ideal para guarda de utensilios e
aparelhos.
SISTEMA DE LACRE: apresenta prático sistema de lacre o qual impede a abertura das
gavetas e do armário, o que indica que quando não violado está pronto para uso;
MESA DE ADMINISTRAÇÃO: confeccionada em fiberglass, de alta resistência e
durabilidade com anteparos em peça única (varandas) laterais e de fundo com acabamento
em gel coat isoftálico.
RODÍZIOS: 04 rodízios giratórios de 4” com banda de rodagem dupla com faixa em PU de
alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam
suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do
operador; sistema de travamento dos rodízios em diagonal.
DIMENSÕES:
 Gabinete sem rodízios: Comprimento: 600 mm x Largura: 400 mm x Altura: 760mm
 Gabinete (totais): Comprimento: 700 mm x Largura: 400 mm x Altura: 860 mm
 Gavetas menores (úteis): Comprimento: 465 mm x Largura: 290 mm x A: 60 mm
 5.ª gaveta maior (úteis): Comprimento: 465 mm x Largura: 290 mm x Altura: 160 mm
MODELO: BKMP 005
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: ISENTO

CARRO AUXILIAR PARA ANESTESIA 05 GAVETAS
MESA DE ADMINISTRAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL

O Carro Auxiliar para Anestesia BK é constituído de:
Gabinete (05 gavetas): gabinete dotado de 05 gavetas confeccionado em chapa aço
carbono 1.020 espessura 1,2 mm, apresenta cantos arredondados e recebe acabamento
com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa;
- 01 gaveta (primeira): dotada de divisórias moduláveis (até 40 compartimentos) dotadas de
guias deslizantes telescópicas, ideal para guarda de medicações e ampolagens;
- 03 gavetas (segunda, terceira e quarta): sem divisórias, dotadas de guias deslizantes
telescópicas, com dimensões C: 400 mm x P: 300 mm x A: 60 mm, ideal para guarda de
luvas, laringoscópio, otoscopio, abaixador de lingua, gases, esparadrapos e outros;
- 01 gaveta (quinta): com dimensões maiores, ideal para guarda de utensilios e aparelhos.
- Mesa de administração: confeccionada emAÇO INOXIDÁVEL, acabamento polido.
- Rodízios: 04 rodízios giratórios de 4” com banda de rodagem dupla com faixa em PU de
alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam
suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do
operador; sistema de travamento dos rodízios em diagonal.
DIMENSÕES
- Gabinete sem rodízios: Comprimento: 600 mm x Largura: 400 mm x Altura: 760mm
- Gabinete (totais): Comprimento: 700 mm x Largura: 400 mm x Altura: 860 mm
- Gavetas menores (úteis): Comprimento: 465 mm x Largura: 290 mm x A: 60 mm
- 5.ª gaveta maior (úteis): Comprimento: 465 mm x Largura: 290 mm x Altura: 160 mm
MODELO: BKMP 006
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: ISENTO

CARRO DE MEDICAÇÕES 06 GAVETAS

- Gabinete (06 gavetas): gabinete dotado de 06 gavetas confeccionados em chapa aço
carbono 1.020 espessura 1,2 mm, apresenta cantos arredondados e recebe acabamento
com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa;
- 01 gaveta (primeira): dotada de divisórias moduláveis (até 40 compartimentos) dotadas de
guias deslizantes telescópicas, ideal para guarda de medicações e ampolagens;
- 05 gavetas (segunda, terceira e quarta): sem divisórias, dotadas de guias deslizantes
telescópicas, com dimensões C: 400 mm x P: 300 mm x A: 60 mm, ideal para guarda de
luvas, laringoscópio, otoscopio, abaixador de lingua, gases, esparadrapos e outros;
- Mesa de administração: confeccionada em fiberglass, de alta resistência e durabilidade
com anteparos em peça única (varandas) laterais e de fundo com acabamento em gel coat
isoftálico.
- Rodízios: 04 rodízios giratórios de 4” com banda de rodagem dupla com faixa em PU de
alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam
suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do
operador; sistema de travamento dos rodízios em diagonal.
DIMENSÕES:
- Gabinete (totais): Comprimento: 600 mm x Largura: 450 mm x Altura: 1060 mm
- Gavetas (úteis): Comprimento: 450 mm x Largura: 350 mm x A: 100 mm
MODELO: BKMP 008
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: ISENTO

CARRO DE MEDICAÇÕES 06 GAVETAS - DOTADO DE SUPORTE AÇO INOXIDÁVEL
COM LIXEIRA TAMPA BASCULANTE 05 LITROS

COMPOSTO DE:
 06 gavetas, com guias deslizantes, sendo 01 delas dotada de divisórias moduláveis
(possibilitam a adequação dos espaços de acordo com a quantidade de medicações);
 Suporte para lixeira e caixa de perfuro cortantes confeccionado em aço inoxidável;
 01 Lixeira 6,5 L com tampa basculante;
 Sistema de lacre total para as gavetas.
GABINETE (06 GAVETAS): gabinete dotado de 06 gavetas confeccionados em chapa aço
carbono 1.020 espessura 1,2 mm, apresenta cantos arredondados e recebe acabamento
com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa;
PRIMEIRA GAVETA: dotada de kit separador com espaços moduláveis (até 40
compartimentos) dotadas de guias deslizantes telescópicas, ideal para guarda de
medicações e ampolagens;
DEMAIS GAVETAS sem divisórias, dotadas de guias deslizantes telescópicas, com
dimensões C: 400 mm x P: 300 mm x A: 60 mm, ideal para guarda de luvas, laringoscópio,
otoscopio, abaixador de lingua, gases, esparadrapos e outros;
MESA DE ADMINISTRAÇÃO: confeccionada em fiberglass, de alta resistência e
durabilidade com anteparos em peça única (varandas) laterais e de fundo com acabamento
em gel coat isoftálico.
RODÍZIOS: 04 rodízios giratórios de 4” com banda de rodagem dupla com faixa em PU de
alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam
suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do
operador; sistema de travamento dos rodízios em diagonal.
DIMENSÕES:
- Gabinete (totais): Comprimento: 600 mm x Largura: 450 mm x Altura: 1060 mm
- Gavetas (úteis): Comprimento: 450 mm x Largura: 350 mm x A: 100 mm
MODELO: BKMP 008-004
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: ISENTO

