PAINEL PARA GASES MEDICINAIS
Painéis de fixação a parede, confeccionado em fiberglass, dotado ou não de prateleira para monitores
COMPOSIÇÃO DOS MODELOS
 os modelos são confeccionados de acordo com o setor onde deverão se prestar atendimento. Podendo
ser dotados ou não de prateleiras para monitores.
Modelos com prateleira
 são indicados para uso em setores onde serão os pacientes serão monitorados , apresentando
prateleira para posicionamento dos mesmos.
Modelos sem prateleira
 destinados a setores onde não é necessário o monitoramento dos pacientes .
Fabricamos modelos para uso nos mais diversos setores hospitalares.
 pronto atendimento.
 pronto socorro
 unidades semi intensiva
 unidades de tratamento intensivo
 isolamentos
 sala de cirurgia, partos
 recuperação pós anestésica
 para sala de inalações
 internação suítes, apartamento quartos e enfermarias
Composição básica dos modelos
Cada painel (régua) apresenta o numero de saídas de gases e elétricas necessárias para setor a que se
destina, com saídas para diversos tipos de gases.
 ar comprimido
 oxigênio
 vácuo
 oxido nitroso
 gás carbônico
 nitrogênio
Tomadas elétricas
 sá por sua vez as tomadas elétricas 10/20 ah, serão fornecidas de acordo com o necessário para o
setor onde serão instalados.
MODELOS:
A seguir mencionamos os modelos diversos modelos fabricados (família) com suas características e
referências

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS – USO PRONTO ATENDIMENTO E PRONTO SOCORRO – COM
PRATELEIRA PARA MONITORES

DESCRIÇÃO: Desenvolvido para uso no PRONTO ATENDIMENTO/PRONTO SOCORRO
Confeccionado em fiberglass, de fixação a parede, dotado de prateleira para monitores, apresentando 05
saídas com torneiras flexa, sendo:
- 02 para oxigênio,
- 02 para ar comprimido
- 01 para vácuo.
Tomadas elétricas é fornecido com:
- 04 tomadas elétricas com aterramento onde as voltagens de saída devem ser informadas pelo setor podendo
ser 110 ou 220 volts, utilizando cabos de acordo com aparelhos a serem utilizados neste setor
ACESSÓRIOS FORNECIDOS NO MODELO
05 saídas com torneira flexa sendo:
-02 oxigênio
- 02 ar comprimido
- 01 vácuo
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
- acessórios de oxigenoterapia, tais como fluxometros, vacuometros, válvulas reguladores, extensões
- suporte de soro para fixação ao painel
- suporte para bombas de infusão
MODELO: BKPO 001 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS – USO EM PRONTO ATENDIMENTO E PRONTO SOCORRO – SEM
PRATELEIRA

DESCRIÇÃO: Desenvolvido para uso no PRONTO ATENDIMENTO/PRONTO SOCORRO
Confeccionado em fiberglass , de fixação a parede apresentando 05 saídas com torneiras flexa, sendo:
- 02 para oxigênio,
- 02 para ar comprimido
- 01 para vácuo.
Tomadas elétricas é fornecido com:
- 04 tomadas elétricas com aterramento onde as voltagens de saída devem ser informadas pelo setor podendo
ser 110 ou 220 volts, utilizando cabos de acordo com aparelhos a serem utilizados neste setor
ACESSÓRIOS FORNECIDOS NO MODELO
05 saídas com torneira flexa sendo:
-02 oxigênio
- 02 ar comprimido
- 01 vácuo
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
- acessórios de oxigenoterapia, tais como fluxometros, vacuometros, válvulas reguladores, extensões
- suporte de soro para fixação ao painel
- suporte para bombas de infusão
MODELO: BKPO 002 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS – USO EM SALA DE CIRURGIA – SEM PRATELEIRA

DESCRIÇÃO: Desenvolvido para uso na SALA DE CIRURGIA
Confeccionado em fiberglass , de fixação a parede, apresentando 05 saídas com torneiras flexa, sendo:
- 02 para oxigênio,
- 01 para ar comprimido
- 01 para vácuo.
- 01 para óxido nitroso
Tomadas elétricas
é fornecido com:
- 04 tomadas elétricas com aterramento onde as voltagens de saída devem ser informadas pelo setor podendo
ser 110 ou 220 volts, utilizando cabos de acordo com aparelhos a serem utilizados neste setor
ACESSÓRIOS FORNECIDOS NO MODELO
05 saídas com torneira flexa sendo:
-02 oxigênio
- 01ar comprimido
- 01 vácuo
- 01 óxido nitroso
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
- acessórios de oxigenoterapia, tais como fluxometros, vacuometros, válvulas reguladores, extensões
- suporte de soro para fixação ao painel
- suporte para bombas de infusão
MODELO: BKPO 003 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS – USO EM RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA – COM PRATELEIRA
PARA MONITORES

DESCRIÇÃO: Desenvolvido para uso na sala de RPA (RECUPERAÇÃO PÓS ANESTESICA) . Dotado de
prateleira para monitores, apresentando 05 saídas com torneiras flexa, sendo:
- 02 para oxigênio,
- 02 para ar comprimido
- 01 para vácuo.
Tomadas elétricas é fornecido com:
- 04 tomadas elétricas com aterramento onde as voltagens de saída devem ser informadas pelo setor podendo
ser 110 ou 220 volts, utilizando cabos de acordo com aparelhos a serem utilizados neste setor
ACESSÓRIOS FORNECIDOS NO MODELO
05 saídas com torneira flexa sendo:
-02 oxigênio
- 02 ar comprimido
- 01 vácuo
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
- acessórios de oxigenoterapia, tais como fluxometros, vacuometros, válvulas reguladores, extensões
- suporte de soro para fixação ao painel
- suporte para bombas de infusão
MODELO: BKPO 004 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS – USO EM RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA – SEM PRATELEIRA

DESCRIÇÃO: Desenvolvido para uso na sala de RPA (RECUPERAÇÃO PÓS ANESTESICA) . apresentando
05 saídas com torneiras flexa, sendo:
- 02 para oxigênio,
- 02 para ar comprimido
- 01 para vácuo.
Tomadas elétricas é fornecido com:
- 04 tomadas elétricas com aterramento onde as voltagens de saída devem ser informadas pelo setor podendo
ser 110 ou 220 volts, utilizando cabos de acordo com aparelhos a serem utilizados neste setor
ACESSÓRIOS FORNECIDOS NO MODELO
05 saídas com torneira flexa sendo:
-02 oxigênio
- 02 ar comprimido
- 01 vácuo
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
- acessórios de oxigenoterapia, tais como fluxometros, vacuometros, válvulas reguladores, extensões
- suporte de soro para fixação ao painel
- suporte para bombas de infusão
MODELO: BKPO 005 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS – USO EM UTI – COM PRATELEIRA PARA MONITORES

DESCRIÇÃO: Desenvolvido para uso na UTI (Tratamento intensivo e semi intensivo) . apresentando 05
saídas com torneiras flexa, sendo:
- 02 para oxigênio,
- 02 para ar comprimido
- 01 para vácuo.
Tomadas elétricas é fornecido com:
- 06 tomadas elétricas com aterramento onde as voltagens de saída devem ser informadas pelo setor podendo
ser 110 ou 220 volts, utilizando cabos de acordo com aparelhos a serem utilizados neste setor
ACESSÓRIOS FORNECIDOS NO MODELO
05 saídas com torneira flexa sendo:
-02 oxigênio
- 02 ar comprimido
- 01 vácuo
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
- acessórios de oxigenoterapia, tais como fluxometros, vacuometros, válvulas reguladores, conjunto de
nebulizações continuas, umidificadores de oxigênio , extensões
- suporte de soro para fixação ao painel
- suporte para bombas de infusão
- focos de luz articulavel com led 5 pontos
MODELO: BKPO 006 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS – USO EM UTI – COM PRATELEIRA PARA MONITORES – SEM
PRATELEIRA

DESCRIÇÃO: Desenvolvido para uso na UTI (Tratamento intensivo e semi intensivo) . apresentando 05
saídas com torneiras flexa, sendo:
- 02 para oxigênio,
- 02 para ar comprimido
- 01 para vácuo.
Tomadas elétricas é fornecido com:
- 06 tomadas elétricas com aterramento onde as voltagens de saída devem ser informadas pelo setor podendo
ser 110 ou 220 volts, utilizando cabos de acordo com aparelhos a serem utilizados neste setor
ACESSÓRIOS FORNECIDOS NO MODELO
05 saídas com torneira flexa sendo:
-02 oxigênio
- 02 ar comprimido
- 01 vácuo
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
- acessórios de oxigenoterapia, tais como fluxometros, vacuometros, válvulas reguladores, conjunto de
nebulizações continuas, umidificadores de oxigênio , extensões
- suporte de soro para fixação ao painel
- suporte para bombas de infusão
- focos de luz articulavel com led 5 pontos
MODELO: BKPO 007 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS – USO EM UTI – COM PRATELEIRA PARA MONITORES

DESCRIÇÃO: Desenvolvido para uso na UTI (UNIDADE DE TERAPIA SEMI INTENSIVA E INTENSIVA) .
Dotado de prateleira para monitores, C-1,5 m apresentando 07 saídas com torneiras flexa, sendo:
- 03 para oxigênio,
- 03 para ar comprimido
- 01 para vácuo.
Tomadas elétricas:
- 10 tomadas elétricas com aterramento onde as voltagens de saída devem ser informadas pelo setor podendo
ser 110 ou 220 volts, utilizando cabos de acordo com aparelhos a serem utilizados neste setor
ACESSÓRIOS FORNECIDOS NO MODELO
07 saídas com torneira flexa sendo:
-03 oxigênio
- 02 ar comprimido
- 02 vácuo
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
- acessórios de oxigenoterapia, tais como fluxometros, vacuometros, válvulas reguladores, extensões, conjunto
de nebulização continua, umidificadores de oxigênio etc...
- suporte de soro para fixação ao painel
- suporte para bombas de infusão
MODELO: BKPO 008 MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS – USO EM SUÍTES, APARTAMENTOS, QUARTOS E ENFERMARIAS
– COM PRATELEIRA PARA MONITORES

DESCRIÇÃO: Desenvolvido para uso na internação (suítes, apartamentos , quartos e enfermarias) . Dotado
de prateleira para monitores, C-1,0 m apresentando 03 saídas com torneiras flexa, sendo:
- 01 para oxigênio,
- 01 para ar comprimido
- 01 para vácuo.
Tomadas elétricas:
- 03 tomadas elétricas com aterramento onde as voltagens de saída devem ser informadas pelo setor podendo
ser 110 ou 220 volts, utilizando cabos de acordo com aparelhos a serem utilizados neste setor
ACESSÓRIOS FORNECIDOS NO MODELO
03 saídas com torneira flexa sendo:
-01 oxigênio
- 01 ar comprimido
- 01 vácuo
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
- acessórios de oxigenoterapia, tais como fluxometros, vacuometros, válvulas reguladores, extensões, conjunto
de nebulização continua, umidificadores de oxigênio etc...
- suporte de soro para fixação ao painel
- suporte para bombas de infusão
MODELO: BKPO 009 MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS – USO SUÍTES, APARTAMENTOS, QUARTOS E ENFERMARIAS –
SEM PRATELEIRA

DESCRIÇÃO: Desenvolvido para uso na internação (suítes, apartamentos , quartos e enfermarias) . Dotado
de prateleira para monitores, C-1,0 m apresentando 03 saídas com torneiras flexa, sendo:
- 01 para oxigênio,
- 01 para ar comprimido
- 01 para vácuo.
Tomadas elétricas:
- 03 tomadas elétricas com aterramento onde as voltagens de saída devem ser informadas pelo setor podendo
ser 110 ou 220 volts, utilizando cabos de acordo com aparelhos a serem utilizados neste setor
ACESSÓRIOS FORNECIDOS NO MODELO
03 saídas com torneira flexa sendo:
-01 oxigênio
- 01 ar comprimido
- 01 vácuo
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
- acessórios de oxigenoterapia, tais como fluxometros, vacuometros, válvulas reguladores, extensões, conjunto
de nebulização continua, umidificadores de oxigênio etc...
- suporte de soro para fixação ao painel
- suporte para bombas de infusão
MODELO: BKPO 010 MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS – USO EM SUÍTES, APARTAMENTOS, QUARTOS E ENFERMARIAS

DESCRIÇÃO: Desenvolvido para uso na internação (suítes, apartamentos , quartos e enfermarias) . 0,60 M
apresentando 03 saídas com torneiras flexa, sendo:
- 01 para oxigênio,
- 01 para ar comprimido
- 01 para vácuo.
Tomadas elétricas:
- 02 tomadas elétricas com aterramento onde as voltagens de saída devem ser informadas pelo setor podendo
ser 110 ou 220 volts, utilizando cabos de acordo com aparelhos a serem utilizados neste setor
ACESSÓRIOS FORNECIDOS NO MODELO
03 saídas com torneira flexa sendo:
-01 oxigênio
- 01 ar comprimido
- 01 vácuo
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
- acessórios de oxigenoterapia, tais como fluxometros, vacuometros, válvulas reguladores, extensões, conjunto
de nebulização continua, umidificadores de oxigênio etc...
- suporte de soro para fixação ao painel
- suporte para bombas de infusão
MODELO: BKPO 011 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

