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Manual do Usuário 

 

Capa de Colchão para Remoção 

Modelo: EVC500 
 

RECOMENDAÇÃO 

 

Antes de usar este produto leia atentamente este Manual do Usuário.  

O projeto e aprimoramento deste produto são de acordo com os requisitos do Diretório de Produtos Médicos 93/42/EEC. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 

Capa de Colchão para Remoção, Modelo: EVC500 foi projetado para a evacuação rápida e com segura de pacientes 

com mobilidade reduzida ou qualquer tipo de dificuldade de locomoção rápida, durante um caso de emergência em hospitais, 

clinicas ou domiciliar. Durante a emergência, os pacientes podem permanecer na cama enquanto os cuidadores arrastam 

rapidamente para longe do perigo. O design de múltiplas alças permite que várias pessoas possam cooperar para a transferência 

do paciente sendo de fácil uso para todos os tipos de transferência. 
 

• Permite que uma pessoa arraste e evacue o paciente carregando o peso no ombro 

• A capa cobre todo o colchão para ser utilizado durante algum tipo de emergências, assim o paciente pode permanecer 

na cama com segurança, enquanto uma pessoa habilitada rapidamente arrasta o paciente para longe de local. 

• 100% feito por Nylon, material altamente abrasivo na parte inferior designado para realizar movimentos fáceis no 

solo. Possui um tratamento especial no tecido anti-bactérias, anti-ácaros, e retardador de fogo. 

• Com alças nas laterais e mais 2 alças nas extreminadas superior e inferior facilita o uso na tranferencia do paciente em 

varios tipos de posições. 

• Possui um conjunto de cinto de segurança um no peito e outro nas pernas e uma bolsa especial para os pés, garantindo 

que o paciente fique firmemente preso durante a transferência. 

• Na bolsa especial para os pés possui espaço suficiente para colocar os pés e todo o equipamento médico essencial do 

paciente 

 

ESPECIFICAÇÕES 

 

Capacidade (Peso) Máximo: 200kg(+3%) 

Material: 400D Nylon com proteção anti-microbiana e impermeável 

Dimensões (C x L x A): 190cm x 86,5cm x 13,5cm (+3%) (CxLxA)   

Peso: 1,6kg(+3%) 
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PRODUTO/ MODELO 

 

 
 

APRESENTAÇÃO 

Caixa de papelão com embalagem secundaria feita de plástico de polietileno.  

Contendo Capa de Colchão para Remoção, Modelo: EVC500 

 

Advertência / Precaução  

• O limite de peso é de 200kg. 

• Antes de utilizar, certifique de que não há danos na estrutura, alças, etc, faça uma checagem visual. Não use, se constatar 

alguma irregularidade, pois pode provocar acidente. 

• A limpeza ou higienização pode ser feita usando agua, detergente neutro ou álcool 70%. Não exponha à alta temperatura. 

• Para limpeza utilize um pano macio e que não solte farpa.  

 

 

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO/TRANSPORTE 

• Armazenar num local fresco, ventilado, seco e ausência de gases nocivos. 

• O produto não pode sofrer a exposição direta de raio solar.  

• O produto deve ser armazenado ou transportado na embalagem original. 

• Não colocar um peso excessivo sobre este produto. 
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ANEXO I 

Instruções de Uso 

 

 

 

 

 

1) Coloque os pés do paciente na bolsa 

2) Prenda o cinto de segurança nas pernas  

3) Ajuste para que não escape e fique confortável 

4) Prenda o cinto de segurança na região do peito 

5) Ajuste para que fique confortável e seguro 

6) Coloque a alça no ombro 

7) Puxe o colchão  

8) Deslize sobre as superfícies 

9) Arraste até um local seguro 
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INFORMAÇÕES DO FABRICANTE 

Fabricante: 

  
GLORIOUS UNION MEDTECH CORP. 

TEL: +886-2-2659-2277  FAX:+886-2-2798-8321 

E-mail: info@gumt.com.tw  

Website: www.gumt.com.tw  

Importador/Distribuidor/Assistência Técnica 

 

 

 

PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA. 

www.panamedical.com.br 

CGC: 65.482.309/0001-00 

I.E.: 113.142.315.116 

Cadastro da ANVISA/MS: ANVISA/MS Nº xxxxxxxxxx 

Técnico Responsável:  Ricardo Toshimitsu Yamaguti  CREA 5061354623 

 

GARANTIA DO PRODUTO 

Termo de Garantia Legal 

(De acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990.) 

A empresa Panamedical Sistemas Ltda., em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990 vem por meio 

deste instrumento legal, garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação de todos os 

produtos por ela importados e comercializados, pelo prazo de 90 dias, a contar da data de emissão de nota fiscal de compra dos 

produtos. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme 

disposto no Parágrafo 3o do Art.26 da Lei 8.078. 

Para que o presente Termo de Garantia Legal surta efeito, o consumidor deverá observar as condições abaixo descritas: 

1) Não permitir que pessoas não autorizadas realizem a manutenção dos materiais em questão. 

2) Não permitir o uso indevido bem como o mau uso dos materiais em questão. 

3) Seguir detalhadamente todas as orientações de uso, bem como os cuidados de limpeza e conservação descritos no Manual 

de Instruções. 
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