DESCRITIVO DE PRODUTOS
IMOBILIZAÇÃO CERVICAL
Colar modelo: Espuma para uso em procedimento de Imobilização

OF.0006s

COLAR CERVICAL COMBAT– em espuma, densidade
alta, revestido de malha 100% algodão, fecho em
velcro, com perfeito ajuste no pescoço, nas medidas
de 50 cm de comprimento X 12 cm de altura X 2,5
cm de espessura, no tamanho PP/P/M/G
Embalagem individual. RMS Nº. 10335910006

IMOBILIZAÇÃO CERVICAL
Colar modelo: Mentoniano para uso em procedimento de Imobilização

OF.0015s

Colar cervical, com apoio mentoniano confeccionado
em plástico flexível, com espuma estofada
(estofado) nas bordas, ajuste de altura e fecho em
velcro na cor branca. Tamanho PP/P/M/G
RMS Nº. 10335910006

IMOBILIZAÇÃO CERVICAL
Colar modelo: Emergência tipo São Paulo para uso em procedimento de Resgate
Foto ilustrativa

Referencia

OF.0022s

Descritivo
Colar Cervical São Paulo conf. em polietileno de alta
resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do
tipo EVA de 0,5 mm, tamanho PP/P/M/G RMS
Nº. 10335910006

IMOBILIZAÇÃO CERVICAL
Colar modelo: Philadelphia para uso em procedimento de Resgate
Foto ilustrativa
Referencia
Descritivo

OF.0025n

Colar Cervical conf. espuma “softform” c/ suporte
mentoniano e occipital em plástico rígido p/ controle
de flexão, extensão e rotação. Perfurado p/
ventilação.
Fecho
aderente
tamanho
NEO/INF/PP/P/M/G RMS Nº. 10335910020
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IMOBILIZAÇÃO CERVICAL
Colar modelo: Regulagem para uso em procedimento de Resgate
Foto ilustrativa

Referencia

Descritivo

OF.0035n

Colar Cervical c/ Regulagem conf. em polietileno de
alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma
do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho NEO Ø 30 a 45,
altura anterior 05,7 posterior 12,3 cm RMS Nº.
10335910020

OF.0035i

Colar Cervical c/ Regulagem conf. em polietileno de
alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma
do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho INF. Ø 30 a 45,
altura anterior 07,6 posterior 12,7 cm RMS Nº.
10335910020

OF.0035s

Colar Cervical c/ Regulagem conf. em polietileno de
alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma
do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho PP Ø 40 a 56,
altura anterior 09,2 posterior 13,3 cm RMS Nº.
10335910020

OF.0035p

Colar Cervical c/ Regulagem conf. em polietileno de
alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma
do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho P Ø 40 a 56,
altura anterior 10,6 posterior 14,0 cm RMS Nº.
10335910020

OF.0035m

Colar Cervical c/ Regulagem conf. em polietileno de
alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma
do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho M Ø 40 a 56,
altura anterior 11,5 posterior 14,3 cm RMS Nº.
10335910020

OF.0035g

Colar Cervical c/ Regulagem conf. em polietileno de
alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma
do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho G Ø 40 a 56,
altura anterior 12,9 posterior 14,6 cm RMS Nº.
10335910020

OF.0035e

Colar Cervical c/ Regulagem conf. em polietileno de
alta resistência de 1,5 mm, revestido com espuma
do tipo EVA de 0,5 mm, tamanho EG Ø 50 a 60,
altura anterior 13,3 posterior 15,0 cm RMS Nº.
10335910020
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IMOBILIZAÇÃO CERVICAL
Colar modelo: (4 x 1 quatro em um) para uso em procedimento de Resgate
Foto ilustrativa

Referencia

Descritivo

OF.0041a

Colar Cervical Adulto com regularem para os
tamanhos: PP, P, M e G. confeccionado em
polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido
com espuma do tipo EVA de 0,5 mm RMS Nº.
10335910016

OF.0041i

Colar Cervical Infantil com regularem para os
tamanhos: PP, P, M. confeccionado em polietileno
de alta resistência de 1,5 mm, revestido com
espuma do tipo
EVA de
0,5 mm RMS Nº.
10335910016

IMOBILIZAÇÃO CERVICAL
Colar modelo: Emergência para uso em procedimento de Resgate
Foto ilustrativa

Referencia

OF.0037n

OF.0037i

OF.0037s

OF.0037p

Descritivo
Colar Cervical confeccionado em polietileno de alta
resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do
tipo EVA de 0,5 mm, tamanho NEO Ø 30 a 45,
altura anterior 05,7 posterior 12,3 cm RMS Nº.
10335910006

Colar Cervical confeccionado em polietileno de alta
resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do
tipo EVA de 0,5 mm, tamanho INF. Ø 30 a 45,
altura anterior 07,6 posterior 12,7 cm RMS Nº.
10335910006

Colar Cervical confeccionado em polietileno de alta
resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do
tipo EVA de 0,5 mm, tamanho PP Ø 40 a 56,
altura anterior 09,2 posterior 13,3 cm RMS Nº.
10335910006

Colar Cervical confeccionado em polietileno de alta
resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do
tipo EVA de 0,5 mm, tamanho P Ø 40 a 56,
altura anterior 10,6 posterior 14,0 cm RMS Nº.
10335910006

3

OF.0037m

OF.0037g

OF.0037e

OF.0037j

Colar Cervical confeccionado em polietileno de alta
resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do
tipo EVA de 0,5 mm, tamanho M Ø 40 a 56,
altura anterior 11,5 posterior 14,3 cm RMS Nº.
10335910006

Colar Cervical confeccionado em polietileno de alta
resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do
tipo EVA de 0,5 mm, tamanho G Ø 40 a 56,
altura anterior 12,9 posterior 14,6 cm RMS Nº.
10335910006

Colar Cervical confeccionado em polietileno de alta
resistência de 1,5 mm, revestido com espuma do
tipo EVA de 0,5 mm, tamanho EG Ø 50 a 60,
altura anterior 13,3 posterior 15,0 cm RMS Nº.
10335910006

Conjunto de Colar Cervical confeccionado em
polietileno de alta resistência de 1,5 mm, revestido
com espuma do tipo EVA tamanhos PP, P, M e G.
Ø 40 a 56 mm.
RMS Nº. 10335910006

IMOBILIZAÇÃO & TRANSPORTE
Cinto modelo: Aranha & Engate Rápido para uso em procedimento de Resgate
Foto ilustrativa

Referencia

OF 2029i

OF 2029a

Descritivo
Cinto do tipo “aranha” confeccionado em fita 100%
poliamida de 0,50 mm, fecho em velcro. Carga de
ruptura aproximada de 2500 Kgf. Tamanho adulto.
Medidas aproximadas da fita central 1100 mm,
ajustável por meio de fivela reguladora em nylon.
Na cor preta.
RMS nº. 10335919124

Cinto do tipo “aranha” confeccionado em fita 100%
poliamida de 0,50 mm, fecho em velcro. Carga de
ruptura aproximada de 2500 Kgf. Tamanho adulto.
Medidas aproximadas da fita central 1800 mm,
ajustável por meio de fivela reguladora em nylon.
Na cor preta.
RMS nº. 10335919124
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OF. 2036l

OF. 2036l

OF. 2036a

Jogo de cintos, com (03) três peças em fita de
100% poliamida altamente resistente, com fivelas
de engate rápido em Nylon. Sistema de fechamento
em 2 pontas, com fivelas ajustáveis. Tamanho 1,60
compr. X 0,50 cm. RMS nº. 10335919124
Jogo de cintos, com (04) quatro peças em fita de
100% poliamida altamente resistente, com fivelas
de engate rápido em Nylon. Sistema de fechamento
em 2 pontas, com fivelas ajustáveis. Tamanho 1,60
compr. X 0,50 cm. RMS nº. 10335919124
Cinto do tipo automotivo em fita de 100% poliamida
altamente resistente, com fivelas de engate rápido
em Nylon/Aço. Sistema de fechamento em 2
pontas, com fivelas ajustáveis. Tamanho 1,60
compr. X 0,50 cm. RMS nº. 10335919124

IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA
Tala Aramada em EVA modelo: Araflex® para uso em procedimento de Resgate
Foto ilustrativa

Referencia

Descritivo

OF.3030s

Tala aramada modelo ARAFLEX ®, confeccionada
em espuma do tipo EVA, na cor padrão de
identificação universal. PP Lilás medidas 0,30 x
0,08 cm. Embalada individualmente.
RMS nº. 10335910011

OF.3031p

Tala aramada modelo ARAFLEX ®, confeccionada
em espuma do tipo EVA, na cor padrão de
identificação universal. P Azul medidas 0,53 x 0,08
cm. Embalada individualmente.
RMS nº. 10335910011

OF.3031m

Tala aramada modelo ARAFLEX ®, confeccionada
em espuma do tipo EVA, na cor padrão de
identificação universal. M Laranja medidas 0,63 x
0,09 cm. Embalada individualmente.
RMS nº. 10335910011

OF.3031g

Tala aramada modelo ARAFLEX ®, confeccionada
em espuma do tipo EVA, na cor padrão de
identificação universal. G Verde medidas 0,86 x
0,10 cm. Embalada individualmente.
RMS nº. 10335910011

OF.3031gg

Tala aramada modelo ARAFLEX ®, confeccionada
em espuma do tipo EVA, na cor padrão de
identificação universal. GG Amarela medidas 1,02 x
0,11 cm. Embalada individualmente.
RMS nº. 10335910011
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OF.3031eg

Tala aramada modelo ARAFLEX ®, confeccionada
em espuma do tipo EVA, na cor padrão de
identificação universal. EG Amarela medidas 1,20 x
0,12 cm. Embalada individualmente.
RMS nº. 10335910011

IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA
Tala Aramada em EVA modelo: Araflex® para uso em procedimento de Resgate

OF.3031j

Jogo de talas aramadas modelo ARAFLEX ®,
confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor
padrão de identificação universal. Tamanhos: PP
0,30 x 0,08 P 0,53 x 0,08 M 0,63 x 0,09 G 0,86 x
0,10 cm. Embalada individualmente.
RMS nº. 10335910011

IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA
Tala Aramada em Poliuretano modelo: Araflex® para uso em procedimento de Resgate

OF.3030s

OF.3031p

OF.3032m

OF.3033g

Tala aramada modelo ARAFLEX ®, confeccionada
em espuma de poliuretano, flexível tamanho. PP
medidas 0,30 x 0,08 cm. Embalada individualmente.
RMS nº. 10335910011

Tala aramada modelo ARAFLEX ®, confeccionada
em espuma de poliuretano, flexível tamanho. P
medidas 0,53 x 0,08 cm. Embalada individualmente.
RMS nº. 10335910011

Tala aramada modelo ARAFLEX ®, confeccionada
em espuma de poliuretano, flexível tamanho. M
medidas 0,63 x 0,09 cm. Embalada individualmente.
RMS nº. 10335910011

Tala aramada modelo ARAFLEX ®, confeccionada
em espuma de poliuretano, flexível tamanho. G
medidas 0,86 x 0,10 cm. Embalada individualmente.
RMS nº. 10335910011
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OF.3034gg

OF.3035eg

Tala aramada modelo ARAFLEX ®, confeccionada
em espuma de poliuretano, flexível tamanho. GG
medidas 1,02 x 0,11 cm. Embalada individualmente.
RMS nº. 10335910011
Tala aramada modelo ARAFLEX ®, confeccionada
em espuma de poliuretano, flexível tamanho. EG
medidas 1,20 x 0,12 cm. Embalada individualmente.
RMS nº. 10335910011

IMOBILIZAÇÃO & TRANSPORTE
Imobilizador de Cabeça em EVA modelo: Head-Blok para uso em procedimento de Resgate
Foto ilustrativa

Referencia

OF.2010i

OF.2010a

Descritivo
Apoio Lateral de cabeça do tipo Head Blokc, Coxin
impermeável, confeccionado em espuma E.V.A
totalmente
radio
translúcido.
Acompanha
imobilizadores de Testa e Queixo
RMS nº. 10335910012
Apoio Lateral de cabeça do tipo Head Blokc, Coxin
impermeável, confeccionado em espuma E.V.A
totalmente
radio
translúcido.
Acompanha
imobilizadores de Testa e Queixo
RMS nº. 10335910012

IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA
Tala Aramada em EVA modelo: Araflex® para uso em procedimento de Resgate
Foto ilustrativa
Referencia
Descritivo

OF.2050p

OF.2050m

OF.2050g

Mala de Resgate tamanho P, com 6 bolsinhas em
cores de padrão internacional para
acondicionamento de kti’s, por código de cores,
confeccionado em tecido tipo Cordura, com alças de
mão e tira colo, nas cores padrão internacional.
RMS nº. Isento

Mala de Resgate tamanho M, com 9 bolsinhas em
cores de padrão internacional para
acondicionamento de kti’s, por código de cores,
confeccionado em tecido tipo Cordura, com alças de
mão e tira colo, nas cores padrão internacional.
RMS nº. Isento

Mala de Resgate tamanho G, com 12 bolsinhas em
cores de padrão internacional para
acondicionamento de kti’s, por código de cores,
confeccionado em tecido tipo Cordura, com alças de
mão e tira colo, nas cores padrão internacional.
RMS nº. Isento.
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OF.2017m

OF 2030a

Bandagem triangular, confeccionada em algodão
cru, com acabamento em overloque. Medidas 1,00 x
1,00 x 1,42 cm. Tamanho M RMS Nº.
10335919126

Colete
de
imobilização
dorsal
tipo
KED,
confeccionado em nylon impermeável. Tamanho
Adulto acompanha imobilizador de testa e queixo e
bolsa para transporte e guarda do conjunto. RMS
nº. 10335910010

IMOBILIZAÇÃO & TRANSPORTE
Pranchas modelo: Longa Infantil Curta para uso em procedimento de Resgate
Foto ilustrativa

Referencia

OF.2023AD

OF.2023i

OF.2020c

OF.2024
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Descritivo
Prancha longa, com jogo de três
cintos do tipo engate rápido.
Confeccionada
em
compensado
naval de 18 mm. Dimensões: 1,83 m
alt. x 046 cm larg. Esp. 18 mm. Peso
8,50 Kg
RMS Nº. 10335919125
Prancha longa, com jogo de dois
cintos do tipo engate rápido.
Confeccionada
em
compensado
naval de 18 mm. Dimensões: 1,09 m
alt. x 046 cm larg. Esp. 18 mm. RMS
Nº. 10335919125
Prancha curta para massagem
cardíaca.
Confeccionada
em
compensado naval de 18 mm.
Dimensões: 0,82 cm alt. x 046 cm
larg. Esp. 18 mm.
RMS Nº.
10335919125

Prancha “longa” tipo Braxstrap,
confeccionada em material plástico
(polietileno) de alta resistência para
grande durabilidade. A maca está
disponível na cor laranja e é
fornecida com, 3 cintos com engate
do tipo rápido. Que permitem sua
utilização imediata. Medidas 1,83 x
0,42 x 0,03 Peso 6,8 Kg. RMS nº.
10335919123

OF.2059a

2026

OF 0000q

OF 0000p

OF.2030a

Maca
“envelope”
tipo
Sked,
confeccionada em material plástico
de alta resistência para grande
durabilidade. A maca está disponível
na cor laranja e é fornecida com
todos os acessórios que permitem
sua utilização imediata. Peso 9 Kg.
Acompanha mochila. RMS nº. Isento

Prancha longa, com jogo de três
cintos do tipo engate rápido.
Confeccionada em fibra de vidro
fabricada em gel isofitálico com
verniz u.v. (ultravioleta)l de 18 mm.
Dimensões: 1,83 m alt. x 046 cm
larg. Esp. 18 mm. Peso 9 Kg
RMS Nº. 10335919124

Kit para queimaduras, acondicionado
em
embalagem do tipo envelope, com abertura em pétala
contendo: Duas unidades de cobertor térmicos
aluminizado, medindo 2,10 x 1,40 mt, duas unidades
de ataduras de rayon medindo 7,5cm x 5 mts, duas
unidades de gaze vaselinada medindo 7,6 x 7,6cm
duas unidades de soro fisiológico 250ml, uma unidade
de protetor de queimaduras e evisceração e dois
pares de luvas descartáveis. Peso aprox. 0,890 Kgrs.

Kit para parto descartáveis, acondicionado em
embalagem do tipo envelope, com abertura em pétala
contendo: dois clamps umbilical, dois sacos plásticos
tipo hospitalar para expurgo, um bisturi numero 21 ou
23, com cabo descartável, dois pares de luvas,
números 7,5 e 8,5 cirúrgicas estéril, dois lençóis
descartáveis em TNT Peso aprox. 0,320 Kgrs.

Colete imobilizador dorsal tipo KED, tamanho Adulto
extricador de vítima para imobilização da coluna
dorsal, confeccionado em tecido sintético verde, com
hastes em madeira maciça, com cinco cintos em cores
de padronização universal, fivelas em poliamida,
lavável e resistente a abrasão. Parte superior com
duas alças em "v" mais uma central. Parte inferior com
alça dupla ou em paralelo duas tiras com velcro para
fixação da testa e do queixo. Acompanha bolsa para
guarda e transporte do conjunto.
RMS Nº.
10335910010
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OF.2032i

OF.2015a

OF.ØØØØ

OF.0213g

Colete imobilizador dorsal tipo KED, tamanho
Infantil extricador de vítima para imobilização
da coluna dorsal, confeccionado em tecido
sintético verde ou em detalhes infantis, com
hastes em madeira maciça, com cinco cintos
em cores de padronização universal, fivelas
em poliamida, lavável e resistente a abrasão.
Parte superior com duas alças em "v" mais
uma central. Parte inferior com alça dupla ou
em paralelo duas tiras com velcro para fixação
da testa e do queixo. Acompanha bolsa para
guarda do conjunto.
RMS Nº. 10335910010

Manta aluminizada do tipo cobertor térmico,
confeccionado em manta de poliéster de 23
mícrons. Tamanho Adulto, dimensões 2,10
compr. X 1,40 larg. cm. RMS nº. 10335919122

Mascara para RCP, confeccionada em material
siliconado durável, moldável a boca e nariz
simultaneamente, com válvula de retenção de
fluxo para não permitir a passagem de
secreção ou ar da vítima para o socorrista,
permitindo apenas a passagem de ar do
socorrista para a vítima. Acompanha estojo
em plástico rígido para proteção e
acondicionamento da máscara. RMS Nº.
10335910019

Tipóia triangular, em não tecido de polipropileno,
gramatura 100g/m2, em forma de triangular, com
alça de nylon ajustável, com acolchoado de espuma
p/apoio de cervical, medindo 3,0cm de largura e
1,00m de comprimento, acabamento em overlock,
tamanho grande, na cor azul.
RMS Nº. 10335910004
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OF. 2016b

OF. 2016c

010 unid.
OF.
3080gg

kit preventivo de imobilização (multi splint), com
06 imobilizadores para membros: Desenho
universal permite que eles sejam usados em
membros para a esquerda ou direita. Feita de
espuma Minicell ™, um material não absorvente;
sangue e fluidos corporais pode ser facilmente
limpo Conforma rapidamente a área lesada
Velcros e fixadores loop-fazer a aplicação rápida
e fácil, translúcido ao Raio X e MRI Kit inclui: 01
tala da perna de pequeno porte, 02 tala da perna
grande, 01 tala pequeno braço, 01 tala de braço
grande, 01 tala punho / antebraço (adulto) e
mala de transporte. RMS Nº. 10335910005
kit preventivo de imobilização (multi splint), com
10 imobilizadores para membros: Desenho
universal permite que eles sejam usados em
membros para a esquerda ou direita. Feita de
espuma Minicell ™, um material não absorvente;
sangue e fluidos corporais pode ser facilmente
limpo Conforma rapidamente a área lesada
Velcros e fixadores loop-fazer a aplicação rápida
e fácil, translúcido ao Raio X e MRI Kit inclui: 02
tala da perna de pequeno porte, 02 tala da perna
grande, 02 talas pequeno braço, 02 talas de
braço grande, 02 talas punho / antebraço
(adulto) e mala de transporte. RMS Nº.
10335910005
Tala rígida confeccionada em compensado do
tipo naval de 15 mm de espessura, selada e
envernizada com verniz marítimo tamanho GG
Medidas aproximadas: 1,20 cm compr. X 0,10 cm
larg. x 0,01 cm espessura

Maca Retrátil. “Estrutura em duralumínio
tubular, dimensionada para suportar vítimas
até 300 kg, cabeceira com seis posições de
altura, colchonete revestido em material
impermeável costurado eletronicamente;
quatro rodízios de poliuretano com 5” (127
mm) de diâmetro, sendo 2 com sistemas de
freios, alças laterais basculantes com
sistema de travamento automático; três
cintos de segurança automotivos com
sistema de duas pontas. Sistema completo
de fixação ao veículo constituído de trava
com engate rápido e guia de travamento
frontal. Sistema automático de recolhimento
das
pernas.
Sistema
de
segurança
automático que impede a queda acidental.
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OF.ØØØØ

Tesoura tipo ponta romba: cabo em plástico
lamina em aço, curvada para uso em corte de
vestes tamanho aproximado de 19 cm

OF.3070s

Tala aramada c/ Velcro modelo ARAFLEX ®,
confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor
padrão de identificação universal. PP Lilás
medidas
0,30
x
0,08
cm.
Embalada
individualmente. RMS nº. 10335910011

OF.3071p

Tala aramada c/ Velcro modelo ARAFLEX ®,
confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor
padrão de identificação universal. P Azul medidas
0,53 x 0,08 cm. Embalada individualmente. RMS
nº. 10335910011

OF.3072m

Tala aramada c/ Velcro modelo ARAFLEX ®,
confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor
padrão de identificação universal. M Laranja
medidas
0,63
x
0,09
cm.
Embalada
individualmente. RMS nº. 10335910011

OF.3073g

Tala aramada c/ Velcro modelo ARAFLEX ®,
confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor
padrão de identificação universal.
G Verde
medidas
0,86
x
0,10
cm.
Embalada
individualmente. RMS nº. 10335910011

OF.3074gg

Tala aramada c/ Velcro modelo ARAFLEX ®,
confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor
padrão de identificação universal. GG Amarela
medidas
1,02
x
0,11
cm.
Embalada
individualmente. RMS nº. 10335910011

OF.3075eg

Tala aramada c/ Velcro modelo ARAFLEX ®,
confeccionada em espuma do tipo EVA, na cor
padrão de identificação universal. EG Amarela
medidas
1,20
x
0,12
cm.
Embalada
individualmente. RMS nº. 10335910011

12

OF.

OF.2024

OF. 0545
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Mochila para o transporte do
conjunto
de
oxigenoterapia,
confeccionada em material de alta
resistência, revestido em nylon
plastificado com compartimentos
para
cada
componente.
Internamente
revestido
com
material semi-rígido em toda sua
extensão, parte frontal e dianteira
de forma a proteger o material
interno, alça de mão reforçada.
Suporte acoplado com regulagem
de altura e rodízios, em forma de
carrinho para transporte, uma
alça a tiracolo com regulagem e
reforço nas extremidades, nas
costas
02
alças
com
acolchoamento
anatômico,
ajustável, com reforço nas
extremidades, ajuste peitoral,
cintas
abdominais
com
regulagem, com fecho do tipo
engate rápido, na parte externa
possui 04 pés de apoio;
acondiciona: 01 cilindro de
oxigênio
de
alumínio
com
capacidade para 03 litros, válvula
reguladora de pressão, aspirador
do tipo venturi, umidificador com
extensão e mascara, jogo de
cânulas e outros. RMS Nº.
ISENTO
Prancha “longa” adulto/infantil
tipo Braxstrap, confeccionada em
material
plástico
de
alta
resistência
para
grande
durabilidade. A maca está
disponível na cor laranja e é
fornecida com 3 cintos com
engate do tipo rápido que
permitem sua utilização imediata.
Medidas dimensionadas para
suportar vítimas com peso de até
260kg. 1,85 x 0,42 x 0,03. Peso
6,8kg. RMS 10335919124.

Órtoses. Protetor de calcanhar
e
cotovelo
espuma
poliuretano, "caixa de ovo",
com camada única,
de
formato
anatômico
para
região
do
calcanhar
e
tornozelo, fecho em velcro,
embalado em embalagem
individual, não estéril RMS
10335910021
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Colchão Caixa de Ovo de
Espuma Disponível nas
medidas: Oferecidos na cor
grafite. com densidades: 33
Possuem uma única medida:
1,88cm x 0,88cm. Cubagem
embalada em 5 unidades a
vacuo: 1 x 60 x 60 Aplicação:
Indicado para pessoas
imobilizadas na cama por
períodos curtos, ajudando a
prevenir o aparecimento de
escaras e as dores no corpo,
devido ao efeito massageador
que ele proporciona.
Protetor de queimaduras e
eviscerações, estéril
confeccionado em polietileno de
baixa densidade, atóxico
transparente espessura 0,025
mm. Tamanho 1000 x 1000 mm
RMS nº. 10335919122

Confeccionada no tamanho de 38 x 32 x 18 cm, em tecido
tipo Cordura, com revestimento térmico tipo Izo-manta,
forro interno na cor cinza em Nylon 70, bolso interno com
fechamento em zíper, dispositivos em elásticos para guarda
de materiais, fechos e zíper de nylon cor preta e alça para
transporte em Nylon cor preta.
Disponível nas cores: Azul,amarela,verde e vermelha.

Tala preventiva para imobilização provisória de membros
superiores e inferiores, confeccionados em papelão possui
em sua extremidade duas dobras para a modelagem no
membro traumatizado e conta com furos dispostos rentes
a essas dobras. Tam. GG dimensões: 200 x 805 x 004 mm
RMS Nº. 10335910005

Tala preventiva para imobilização provisória de membros
superiores e inferiores, confeccionados em papelão possui
em sua extremidade duas dobras para a modelagem no
membro traumatizado e conta com furos dispostos rentes
a essas dobras. Tam. G dimensões: 200 x 605 x 004 mm
RMS Nº. 10335910005
Tala preventiva para imobilização provisória de membros
superiores e inferiores, confeccionados em papelão possui
em sua extremidade duas dobras para a modelagem no
membro traumatizado e conta com furos dispostos rentes
a essas dobras. Tam. M dimensões: 200 x 450 x 004 mm
RMS Nº. 10335910005
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Tala preventiva para imobilização provisória de membros
superiores e inferiores, confeccionados em papelão possui
em sua extremidade duas dobras para a modelagem no
membro traumatizado e conta com furos dispostos rentes
a essas dobras. Tam. P dimensões: 200 x 300 x 004 mm
RMS Nº. 10335910005
Tala preventiva para imobilização provisória de membros
superiores e inferiores, confeccionados em papelão possui
em sua extremidade duas dobras para a modelagem no
membro traumatizado e conta com furos dispostos rentes
a essas dobras. Tam. PP dimensões: 200 x 1855 x 004
mm RMS Nº. 10335910005

OF. ØØØØ
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Tala de tração de fêmur adulto & infantil:
constituída de uma tala de alumínio tubular
com 16mm de diâmetro e 02 sistema de trava
com superfície recartilhada que possibilita a
regulagem do comprimento. Possui apoio
metálico escamoteável de 6,35 mm de
diâmetro, catraca em alumínio fundido com
pintura em epóxi onde está fixada uma fita de
nylon preta com 50mm de largura por 435mm
de comprimento com ilhós na extremidade e
gancho para tracionamento do membro
fraturado através de tornozeleira de nylon
acolchoada, possuindo ainda trava e roldana
com superfície recartilhada para ajuste do
processo de tração provida de quatro cintas
elásticas de apoio e fixação medindo 100mm
de largura na cor preta com finalidade de dar
sustentação ao membro dentro da estrutura
da tala e costurado no elástico com velcro
preto da mesma medida para fixação do
membro, dimensões fechada 900mm de
comprimento,
aberta
1.350
mm
de
comprimento
e
200mm
de
largura..
Acondicionada em sacola de nylon para
facilitar
o
transporte
e
conservação.
Dimensões.:
fechada.:
900
mm
de
comprimento
aberta.:
1.350
mm
de
comprimento
largura.:
200
mm
de
comprimento.
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