MESA ELÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS DE ALTA CIRURGIA
LEITO DESLIZANTE RADIOTRANSPARENTE

DESCRIÇÃO: a Mesa Cirúrgica BKTE 001 foi desenvolvida para atender unidades com
alto fluxo de utilização, enfatizando como principal diferencial a melhor relação custo
benefício. Destacam-se pela durabilidade, segurança e comodidade para o profissional e
paciente.
BASE: base trapezoidal dotadas rodas que facilitam o deslocamento, direcionamento e
manobras. Possui sistema a pedal para fixação ao piso, confeccionado totalmente em aço
inoxidável.
Internamente a base é confeccionada em aço, com tratamento jateado, pintura eletrostática
e secagem em estufa 180°. A matéria prima de revestimento da base (carenagem), é o aço
inoxidável, resistente a corrosão e de fácil limpeza. A sanfona fabricada em nylon
emborrachado com revestimento interno em poliester proporciona isolamento para entrada
de líquidos e acabamento perfeito entre a coluna de elevação e o chassi do tampo.
LEITO: o leito é divido em 05 seções: cabeceira, apoio dorsal, renal, assento e perneiras bipartidas. É fabricado em PEAD leitoso, material totalmente radiotransparente ao RX ao uso
de intensificador de imagem (Arco em "C"), fornecida com conjunto de colchonetes
removíveis e higienizáveis, confeccionados em espuma poliuretano, com revestimento em
courvim.
DESLOCAMENTO DO LEITO: possibilita o deslocamento sentido cabeceira de 370 mm e
370 mm sentido perneiras, acionados por controle remoto, sem que seja necessária a
movimentação do paciente e do arco cirúrgico, possibilitando desta forma a ampliação do
campo de visualização de imagem.
GUIAS LATERAIS PORTA ACESSÓRIOS: confeccionada em aço inoxidável, acabamento
polido.
MOVIMENTOS DO LEITO ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO:
• Elevar e baixar do apoio dorsal;
• Trendelemburg e reverso do trendelemburg;
• Elevar e baixar do renal;
• Lateralidade sentido horário e anti-horário;
• Deslocamento/deslizamento do leito no sentido perneiras e no sentido cabeceira com curso
total de 740 mm (←370 mm 370 mm→).
MOVIMENTOS DO LEITO ACIONADOS POR PEDAL ELÉTRICO:

• Elevar e baixar total do leito.
MOVIMENTOS DO LEITO ACIONADOS POR SISTEMA PNEUMÁTICO:
• Aclive e proclive da cabeceira;
• Aclive e proclive dos apoios de pernas (perneiras).
ATENDIMENTO AOS MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
A Mesa Cirúrgica RCKTE 001 proporciona funcionalidade e precisão com posicionamentos
acentuados. É projetada e desenvolvida para sua utilização nos mais diversos tipos de
procedimentos cirúrgicos.
• Obstétricos, ginecológicos, urológicos e partos;
• Neurológicos;
• Cardíacos;
• Ortopédicos;
• Vasculares;
• Neurológicos;
• Renais;
• Cirurgia da obesidade.
• Dentre outros.
SISTEMA DE EMERGÊNCIA: sistema de emergência para casos de queda de tensão da
rede elétrica, com autonomia por um período de até 02 horas, sem interrupção no
funcionamento.
TENSÃO DE TRABALHO DOS ATUADORES: 24 Volts.
ACESSÓRIOS FORNECIDOS:
• 01 par de apoios de braços removíveis com movimentos de 180°;
• 01 arco de narcose em aço inoxidável;
• 01 conjunto de colchonetes em espuma com revestimento em courvim anti-mofo.
ACESSÓRIOS OPCIONAIS:
• Par de suportes laterais;
• Par de porta coxas;
• Par de ombreiras;
• Gaveta para líquidos;
• Par de munhequeiras;
• Apoio de pernas inteiriço.
KITS ACOPLÁVEIS OPCIONAIS:
• Ortopédico;
• Ginecológico, obstétrico, urológico;
• Neurológico;
• Obesidade.
• E outros mediante encomenda.
DIMENSÕES:
• Largura (útil): 500 mm.
• Comprimento (total): 2.000 mm.
• Altura Mínima: 780 mm.
• Altura Máxima: 980 mm.
TENSÃO ELÉTRICA: 127 ou 220 Volts.
PESO: 230 Kg.
MODELO: BKTE 001
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825629002

MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA ALTA CIRURGIA

DESCRIÇÃO: a Mesa Cirúrgica BKTE 002 foi desenvolvida para atender unidades com
alto fluxo de utilização, enfatizando como principal diferencial a melhor relação custo
benefício. Destacam-se pela durabilidade, segurança e comodidade para o profissional e
paciente.
BASE: base trapezoidal dotadas rodas que facilitam o deslocamento, direcionamento e
manobras. Possui sistema a pedal para fixação ao piso, confeccionado totalmente em aço
inoxidável.
Internamente a base é confeccionada em aço, com tratamento jateado, pintura eletrostática
e secagem em estufa 180°. A matéria prima de revestimento da base (carenagem), é o aço
inoxidável, resistente a corrosão e de fácil limpeza. A sanfona fabricada em nylon
emborrachado com revestimento interno em poliester proporciona isolamento para entrada
de líquidos e acabamento perfeito entre a coluna de elevação e o chassi do tampo.
LEITO: o tampo fabricado em PEAD leitoso, material totalmente radiotransparente ao RX e
ao uso de intensificador de imagem, dividido em cinco seções: cabeceira, apoio dorsal,
renal, assento e perneiras bi-partidas.
GUIAS LATERAIS PORTA ACESSÓRIOS: confeccionada em aço inoxidável.
MOVIMENTOS DO LEITO ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO:
• Elevar e baixar do apoio dorsal;
• Trendelemburg e reverso do trendelemburg;
• Elevar e baixar do renal;
• Elevar e baixar total do leito.
• Lateralidade sentido horário e anti-horário;
MOVIMENTOS DO LEITO ACIONADOS POR SISTEMA PNEUMÁTICO:
• Aclive e proclive da cabeceira;
• Aclive e proclive dos apoios de pernas (perneiras).
ATENDIMENTO AOS MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
A Mesa Cirúrgica RCKTE 002 proporciona funcionalidade e precisão com posicionamentos
acentuados. É projetada e desenvolvida para sua utilização nos mais diversos tipos de
procedimentos cirúrgicos.
• Obstétricos, ginecológicos, urológicos e partos;
• Neurológicos;
• Cardíacos;
• Ortopédicos;

• Vasculares;
• Neurológicos;
• Renais;
• Cirurgia da obesidade.
• Dentre outros.
SISTEMA DE EMERGÊNCIA: sistema de emergência para casos de queda de tensão da
rede elétrica, com autonomia por um período de até 02 horas, sem interrupção no
funcionamento.
TENSÃO DE TRABALHO DOS ATUADORES: 24 Volts.
ACESSÓRIOS FORNECIDOS:
• 01 par de apoios de braços removíveis com movimentos de 180°;
• 01 arco de narcose em aço inoxidável;
• 01 conjunto de colchonetes em espuma com revestimento em courvim anti-mofo.
ACESSÓRIOS OPCIONAIS:
• Par de suportes laterais;
• Par de porta coxas;
• Par de ombreiras;
• Gaveta para líquidos;
• Par de munhequeiras;
• Apoio de pernas inteiriço.
KITS ACOPLÁVEIS OPCIONAIS:
• Ortopédico;
• Ginecológico, obstétrico, urológico;
• Neurológico;
• Obesidade.
• E outros mediante encomenda.
DIMENSÕES:
• Largura (útil): 500 mm.
• Comprimento (total): 2.000 mm.
• Altura Mínima: 780 mm.
• Altura Máxima: 980 mm.
PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 230 KG.
TENSÃO ELÉTRICA: 127 ou 220 Volts.
PESO: 210 Kg.
MODELO: BKTE 002
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825629002

MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA ALTA CIRURGIA BASE EM "H"

DESCRIÇÃO: Projetada para uso nos mais diversos procedimentos CIRURGICOS quando
dotada dos kits pertinentes: cirúrgicos, obstétricos, ginecológicos, partos, ortopédicos,
cardíacos, urológicos, vasculares, neurológicos, renais, e notadamente em cirurgia da
obesidade, dentre outros, peso admissivel até 230 kgs
CONFECÇÃO: Confeccionada com estrutura de alto reforço , destaca-se por sua robustez ,
durabilidade sendo indicada para unidades de cirurgias bariatricas, seu leito baixa a 520
mm, o que se faze ideal para cirurgias de obesidade. Base em aço em Y, revestida por
carenagem em FIBERGLASS. Leito confeccionado em PEAD leitoso.
Proporciona movimentação suave e precisa com posicionamentos acentuados através de
atuadores lineares adequados para tais procedimentos (acionados por controle remoto com
fio), e acumuladores de força (a cabeceira).
MOVIMENTOS DO LEITO:
 ELEVAR/BAIXAR;
 DORSAL;
 TRENDELEMBURG / REVERSO;
 SEMI-SENTADO / SENTADO;
 LATERABILIDADES;
 RENAL;
 PARA OPERAÇÃO DA TIREÓIDE;
 SEMI-FLEXÃO DE PERNAS E COXAS;
 LITOTÔMICA;
 CIRURGIAS DE VIDEO-LAPAROSCOPIA.
MOVIMENTOS DA CABECEIRA:
Sua cabeceira permite posicionamentos de aclive e proclive por meio de acumuladores de
força (a gás).
MOVIMENTOS DOS APOIOS DE PERNAS BIPARTIDOS:
Apoios de pernas bi-partidos, ideais para procedimentos vídeo-laparoscópicos, permitem
abertura lateral manualmente e ainda elevar e baixar pelo com acionamento
de
acumuladores de força (a gás).
SISTEMA DE EMERGÊNCIA: Dotada de sistema de emergência para casos de queda de
tensão da rede elétrica, com autonomia por um período de até 02 horas.
GUIAS LATERAIS PORTA ACESSÓRIOS: confeccionada em aço inoxidável.
LEITO: confeccionado em PEAD.

IMOBILIZAÇÃO: ao piso através de pedal.
FUNCIONAMENTO: Elétrico, por intermédio de atuadores lineares, por controle remoto
com Fio: (dorso, laterabilidade, renal, trendelemburg / reverso, elevar / baixar); e
Acumuladores de Força (Apoio de Cabeça e Apoios de Pernas).
TENSÃO DE TRABALHO DOS ATUADORES: 24 Volts.
ACESSÓRIOS FORNECIDOS:
 Par de apoios de braços removíveis com movimentos de 180°, arco de narcose
em aço inoxidável, colchonete em espuma poliuretano;
 Kit obesidade, que quando acoplados as guias laterais aumentam em 200 mm
para cada lado.
ACESSÓRIOS OPCIONAIS:
 Par de suportes laterais;
 par de porta coxas;
 par de ombreiras;
 gaveta para líquidos;
 par de munhequeiras;
 apoio de pernas inteiriço.
KITS ACOPLÁVEIS:
 ortopédico;
 ginecológico;
 obstétrico, urológico;
 neurológico;
 outros mediante encomenda.
DIMENSÕES:
Largura (útil): 500 mm. X Comprimento (total): 2.000 mm.
Altura Mínima: 600 mm. X Altura Máxima: 940 mm.
LARGURA COM KIT OBESIDADE EM AMBOS OS LADOS = 900 MM
Tensão Elétrica: 127 ou 220 Volts. Peso: 178 Kg.
MODELO: BKTE 004
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA PARA CIRURGIA PLÁSTICA

DESCRIÇÃO: Projetada para uso na cirurgia plástica, além de outras especialidades, tais
como: obstétricos, ginecológicos, partos, urológicos, vasculares. Uma de suas
caracteristicas para a cirurgia da obesidade,é que seu leito baixa significativamente mais
que a maioria das mesas de cirurgia, fazendo com que os cirurgiões tenham acesso aos
pacientes com grande volume. É robusta, e proporciona movimentos necessários tais como
MOVIMENTOS DO LEITO , ELÉTRICOS POR ATUADORES LINEARES:
 Elevar e baixar o leito
 Dorso,
 Trendelemburg/reverso
 Semi-sentado
 Sentado
 Estes movimentos são proporcionados pela ação de atuadores lineares cujo comando
é efetuado por controle remoto com fio
MOVIMENTOS DA CABECEIRA E APOIO DE PERNAS:
 Sua cabeceira permite posicionamentos de aclive e proclive por meio de
acumuladores de força (a gás);
 Seus apoios de pernas bi partidos proporcionam movimentos de baixar e laterais;
 O comando destes movimentos são proporcionados pelo pressionamento de
gatilho pneumático.
GUIAS LATERAIS PORTA ACESSÓRIOS: Confeccionada em aço inoxidável.
LEITO: Confeccionado em PEAD, com colchonete em espuma e revestimento em courvim
nautico dotado de ziper o que permite a higienização total do conjunto
IMOBILIZAÇÃO: Ao piso através de pedal.
TENSÃO DE TRABALHO DOS ATUADORES LINEARES: 24 Volts.
ACESSÓRIOS FORNECIDOS:
 Par de apoios de braços removíveis com movimentos de 180°;
 Arco de narcose em aço inoxidável;
 Colchonete em espuma poliuretano com revestimento em courvim náutico;
 Kit alargador do leito para cirurgias de obesidade, as quais proporcionam
alargamento do leito de 500 para 700 ou até 900 mm se necessarios e são
acoplados as guias laterais.
ACESSÓRIOS OPCIONAIS:
 Par de suportes laterais;

 Par de porta coxas;
 Par de ombreiras;
 Gaveta para líquidos;
 Par de munhequeiras;
 Apoio de pernas inteiriço.
KITS ACOPLÁVEIS: ginecológico, obstétrico, urológico.
E outros mediante encomenda.
DIMENSÕES:
Largura (útil): 500 mm.
Comprimento (total): 2.000 mm.
Altura Mínima: 570 mm.
Altura Máxima: 950 mm.
TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT.
PESO: 144 Kg.
MODELO: BKTE 005
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

