CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇOS REMOVÍVEIS - AÇO INOXIDÁVEL

Descrição: cadeira de banho e uso sanitário, modelo compacto, robusto, locomove-se com facilidade. Indicada tanto para
a higienização do paciente (banho) quanto para uso sobre o vaso sanitário.
Estrutura: tubular totalmente aço inoxidável AISI 304 1” x 1,2 mm espessura de parede;
Apoios de braços removíveis: tubulares aço inoxidável AISI 304 diâmetro 5/8” x 1,2 mm de espessura de parede com
apoios em PU;
Acabamento: as partes em aço inoxidável AISI 304 recebem acabamento polido;
Assento sanitário: confeccionado em fiberglass (material de alta resistência e durabilidade) 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 cadeira de banho, baixo índice de
ruídos e menor esforço do operador; 02 rodízios possuem sistema de travamento.
Peso admissível sobre a estrutura: 150 kg.
Cadeira (totais): Largura: 520 mm x Comprimento: 755 mm x Altura: 980 mm
Assento em fiberglass: Largura: 355 mm x Comprimento: 470 mm x Altura: 20 mm
Apoio de pés (fixo): Largura: 500 mm x Comprimento: 170 mm x Altura: 180 mm
Apoios de braços (removíveis): Largura: 50 mm x Comprimento: 350 mm x Altura: 300 mm
MODELO: BKCD 003 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825620005

CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇOS REMOVÍVEIS
AÇO INOXIDÁVEL – MODELO ESPECIAL PARA OBESOS 230 KG

Descrição: cadeira de banho e uso sanitário, modelo compacto, robusto, locomove-se com facilidade. Indicada tanto para
a higienização do paciente (banho) quanto para uso sobre o vaso sanitário.
Estrutura: tubular totalmente aço inoxidável AISI 304 1” x 1,2 mm espessura de parede;
Apoios de braços removíveis: tubulares aço inoxidável AISI 304 diâmetro 5/8” x 1,2 mm de espessura de parede com
apoios em PU;
Acabamento: as partes em aço inoxidável AISI 304 recebem acabamento polido;
Assento sanitário: confeccionado em fiberglass (material de alta resistência e durabilidade) acabamento em gel coat
isoftálico especial para obesos.
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 cadeira de banho, baixo índice de
ruídos e menor esforço do operador; 02 rodízios possuem sistema de travamento.
Peso admissível sobre a estrutura: 250 kg.
Cadeira (totais): Largura: 695 mm x Comprimento: 755 mm x Altura: 980 mm
Assento em fiberglass (obesos): Largura: 495 mm x Comprimento: 470 mm x Altura: 20 mm
Apoio de pés (fixo): Largura: 500 mm x Comprimento: 170 mm x Altura: 180 mm
Apoios de braços (removíveis): Largura: 50 mm x Comprimento: 350 mm x Altura: 300 mm
MODELO: BKCD 004 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825620005

CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇOS REMOVÍVEIS - AÇO INOXIDÁVEL
ASSENTO SANITÁRIO E ENCOSTO EM FIBERGLASS

DESCRIÇÃO: cadeira de banho e uso sanitário, modelo compacto, robusto, locomove-se com facilidade. Indicada tanto
para a higienização do paciente (banho) quanto para uso sobre o vaso sanitário.
ESTRUTURA: tubular totalmente aço inoxidável AISI 304 1” x 1,2 mm espessura de parede;
APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS: tubulares aço inoxidável AISI 304 diâmetro 5/8” x 1,2 mm de espessura de parede
com apoios em PU;
ACABAMENTO: as partes em aço inoxidável AISI 304 recebem acabamento polido;
ENCOSTO E ASSENTO SANITÁRIO: confeccionado em fiberglass (material de alta resistência e durabilidade), fácil
assepsia e resistente aos diversos sabões e detergentes de limpeza, acabamento em gel coat isoftálico;
EMPURRADORES: possui empurradores emborrachados para melhor locomoção dos pacientes.
APOIO PARA OS PÉS: são rebatíveis para proporcionar conforto e comodidade ao paciente praticidade à equipe de
enfermagem quando no acesso do paciente à cadeira.
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 cadeira de banho, baixo índice de
ruídos e menor esforço do operador; 02 rodízios possuem sistema de travamento.
PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 kg.
CADEIRA (TOTAIS): Largura: 520 mm x Comprimento: 755 mm x Altura: 980 mm
ASSENTO EM FIBERGLASS: Largura: 355 mm x Comprimento: 470 mm x Altura: 20 mm
APOIOS DE BRAÇOS (REMOVÍVEIS): Largura: 50 mm x Comprimento: 350 mm x Altura: 300 mm
MODELO: BKCD 003-005 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825620005

CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇOS REMOVÍVEIS - AÇO INOXIDÁVEL
ASSENTO SANITÁRIO E ENCOSTO EM FIBERGLASS
ESPECIAL PARA PACIENTES OBESOS 230 KG

DESCRIÇÃO: cadeira de banho e uso sanitário, modelo compacto, robusto, locomove-se com facilidade. Indicada tanto
para a higienização do paciente (banho) quanto para uso sobre o vaso sanitário.
ESTRUTURA: tubular totalmente aço inoxidável AISI 304 1” x 1,2 mm espessura de parede;
APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS: tubulares aço inoxidável AISI 304 diâmetro 5/8” x 1,2 mm de espessura de parede
com apoios em PU;
ACABAMENTO: as partes em aço inoxidável AISI 304 recebem acabamento polido;
ENCOSTO E ASSENTO SANITÁRIO: confeccionado em fiberglass (material de alta resistência e durabilidade), fácil
assepsia e resistente aos diversos sabões e detergentes de limpeza, acabamento em gel coat isoftálico;
EMPURRADORES: possui empurradores emborrachados para melhor locomoção dos pacientes.
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 cadeira de banho, baixo índice de
ruídos e menor esforço do operador; 02 rodízios possuem sistema de travamento.
PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 230 kg.
CADEIRA (TOTAIS): Largura: 695 mm x Comprimento: 755 mm x Altura: 980 mm
ASSENTO EM FIBERGLASS (ESPECIAL PARA OBESOS): Largura: 495 mm x Comprimento: 470 mm x Altura: 20 mm
APOIOS DE BRAÇOS (REMOVÍVEIS): Largura: 50 mm x Comprimento: 350 mm x Altura: 300 mm
MODELO: BKCD 004-005 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825620005

