
Poltrona multifuncional

Pura



Várias soluções para

cirurgia ambulatorial Pura
A cadeira é totalmente equipada para cirurgia ambulatorial, recuperação ou 
procedimentos diagnósticos.
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Tratamento de um dia

Tratamento Pura
Confortável para diálise, tratamento oncológico e doação de sangue.
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O TRANSPORTE É FÁCIL
Transportar o paciente é seguro e não é fisicamente cansativo.

PERMANÊNCIA CONFORTÁVEL
O conforto do paciente é assegurado durante procedimentos longos devido à estrutura ergonômica e 
estofamento macio.

cuidados na poltrona Pura360 
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FOCO NA SEGURANÇA
O design exclusivo dos trilhos laterais garante a segurança do 
paciente enquanto o mecanismo Soft Drop permite o abaixamento 
fácil e suave dos trilhos laterais e o fácil acesso ao paciente.

RECUPERAÇÃO E SAÍDA
A posição baixa segura é confortável durante a permanência ou quando 
sentar ou sair da poltrona. 

cuidados na poltrona Pura
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Tecnologia Soft Drop
Os trilhos laterais são equipadas com a tecnologia Soft Drop 
para otimizar e suavizar o movimento. O abaixamento suave e 
silencioso dos trilhos laterais é confortável, não apenas para 
a equipe, mas também torna a permanência do paciente na 
poltrona mais agradável.

Foco na segurança
O novo conceito dos trilhos laterais da poltrona cirúrgica Pura aumenta o 
nível de segurança dos cuidados ambulatoriais profissionais e propicia aos 
pacientes maior proteção e conforto. As tecnologias LINET aplicadas auxiliam a 
ergonomia e facilita significativamente o trabalho da equipe de enfermagem.
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SegurançaFoco na segurança

RCP mecânica 
Um mecanismo rápido permite o 
ajuste simples de condições ideais de 
RCP (reanimação cardiorrespiratória). 
A plataforma da poltrona fica nivelada 
para propiciar um apoio firme durante 
massagens cardíacas.

Apoio de braço ergonômico 
A poltrona de tratamento Pura é equipada com 
apoios de braços confortáveis para permanência 
longa durante diálise ou terapia de infusão 
oncológica. 

Posição de Trendelenburg 
A posição antichoque, ou posição de Trendelenburg, é usada para colapso de 
curto prazo é uma das funções pré-configuradas na poltrona Pura. 
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Variação na posição
O controle elétrico rápido e fácil ajusta a altura da poltrona 
para trabalho ergonômico com o paciente. 

A gama variável de posições da área das costas e pernas permite que a poltrona 
Pura seja usada de diversas maneiras, desde procedimentos terapêuticos na posição 
horizontal até ajustes individualizados e fáceis durante longo tempo de permanência 
na poltrona para procedimentos de tratamento. 

Variação na posição
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RecuperaçãoVariação na posiçãoVariação na posição
Posição de Fowler
A poltrona Pura permite que você use a chamada posição de Fowler para 
colocar o paciente em uma posição semideitada para aliviar a dor e o 
suporte respiratório. 

Aparelho portátil
O aparelho ergonômico e fácil de usar 
inclui uma posição confortável, reta e 
TR pré-configurada. Um bloqueio de 
segurança das funções, o botão GO e 
outros recursos intuitivos para ajuste 
fácil e rápido da poltrona.
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O transporte é fácil 

Transporte fácil e seguro
A estrutura de última geração do chassi com rodízios 
de 150 cm de diâmetro e um freio central é a melhor 
opção para transportar pacientes em uma poltrona. Junto 
com esses detalhes bem projetados, como a alça de 
transporte ou amortecedores anticolisão para condução em 
instalações ambulatoriais e hospitais. 

Os recursos de direção e manobrabilidade permitem o transporte rápido e 
seguro do paciente com mínimo esforço físico.
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TransporteO transporte é fácil 
Alça de transporte
A área de pés pode ser equipada com uma alça resistente que 
permite o manuseio ergonômico da poltrona, especialmente durante o 
transporte.

5º rodízio 
Um 5º rodízio no chassi é um recurso opcional. Este mecanismo 
engenhoso permite que você manobre a poltrona em espaços 
confinados, corredores ou elevadores. 
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Cuidado seguro e confortável

Controle de infecção
A linha de construção de 
coluna limpa junto com 
superfícies compactas 
forma a base para fácil 
higienização. 

Para facilitar ao máximo o trabalho da equipe de enfermeiros e equipes, a 
cadeira Pura introduz um conceito inovador de controle de infecção e um 
conjunto sofisticado de detalhes práticos.

Suporte para frasco de 
oxigênio
Ele foi desenvolvido para colocar 
o frasco de oxigênio em uma 

posição horizontal.

Caixa de plástico
Espaço para objetos pessoais.

Suporte de bolsa de 
urina
Serve como um alojamento para 
o saco de urina (2 l no máximo). 
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Conforto

O design da poltrona foi 
adaptado para assegurar que a 
permanência do paciente seja 
agradável. O estofamento macio 
e o material usado para forrar 
a poltrona são pré-requisitos 
básicos. 

Suporte de bolsa de 
urina
Serve como um alojamento para 
o saco de urina (2 l no máximo). 

Suporte para rolo de 
papel
Esta poltrona multifuncional está 
equipada com um suporte para 

Compartimento travável 
para objetos pessoais
Foi desenvolvido para guardar 
pequenos objetos pessoais do 
paciente como chaves, celular, 
carteira etc. O compartimento 
tem chaves para travar. 

rolo de papel integrado na área 
da cabeça. 

Mesa removível
Mesa prática com suporte 
separado para deixar o paciente 
ainda mais confortável.

Sentar e levantar da cadeira
A posição baixa segura é confortável 
para o paciente durante a permanência e 
quando sentar ou sair da poltrona.
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Parâmetros técnicos

Tratamento Pura

1  Apoio para os 
braços

2  Apoio para os 
pés

3  Suporte para 
infusão

4  Alça de 
transporte

Parâmetros técnicos
Comprimento Área de apoio total 2,123 mm

Largura Área de assento 590 mm

Altura (rodízios 100 mm) MÁX. – área de apoio para sentar 934 mm

Altura (rodízios 150 mm) MÁX. – área de apoio para sentar 970 mm 

Rodízios
Diâmetro dos rodízios / freio 100 mm / com acionamento individual

Diâmetro dos rodízios / freio 150 mm / freio central

Ângulos de ajuste

Área das costas 70°

Apoio de braço – vertical + 42° / − 8,5°

Apoio de braço – horizontal 360°

Parâmetros elétricos

Proteção contra água e poeira IPX4

Classe de proteção do equipamento I.

Classificação das partes aplicadas B

Tensão das baterias reservas 24 V / 1,2 Ah

Tensão – entrada 100–240 V

Posição de Trendelenburg (TR) 12°

Carga de trabalho segura 205 kg

Peso máximo do paciente 190 kg
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OPÇÕES DE COR
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cirurgia ambulatorial Pura

1  Trilhos laterais

2  Rodízios

3  Suporte para infusão

4  Alça de transporte
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 Azul  Amarelo  Laranja  Verde  Lavanda 

Cores padrão

Cores não padrão



Members of LINET Group

LINET spol. s r.o.
Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Czech Republic
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Fabricante: Borcad Medical a. s., 739 45 Fryčovice 673, Czech Republic, Membro do LINET Group 
LINET | Art. nº 9601-1070 | Edição 06/ 2021 | Diferentes tons de cores possíveis. O direito de alterar os parâmetros técnicos está reservado.
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— Novos trilhos laterais seguros

— Acesso e saída confortáveis

— Alto-suficiência e conforto
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— Um design para maior 
prestígio

— Excelente relação preço-
qualidade
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Pura

— Grau elevado de funcionalidade 
e melhor ergonomia

— Possibilidades de transporte 
acima da média

— Fácil limpeza e higienização


