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SISTEMA DE AQUECIMENTO

 
 

 

Aquecimento ideal e
alívio de pressão

Sistema eficiente
de aquecimento de
pacientes com
prevenção de
úlceras por pressão



O Kanmed WarmCloud é um sistema exclusivo que garante o aquecimento do paciente durante a
cirurgia e reduz o risco de úlceras por pressão. O sistema é composto por um colchão de ar aquecido
de uso único, uma unidade principal e um controle remoto opcional. O colchão é colocado sob o
paciente, e ao insuflar cria-se um ambiente macio, confortável e com temperatura controlada.

 

KANMED WARMCLOUD

Garante ao paciente,
aquecimento eficiente durante
todo o procedimento cirúrgico
de longa duração. 
O colchão de ar aquecido
descartável é macio e reduz
o risco de úlceras por pressão.

 
 

 
 

 
 

Acesse www.panamedical.com.br para mais informações

Sistema de aquecimento do paciente
com prevenção de úlceras por pressão.

 

A melhor solução para o paciente
A mesa cirúrgica dura e gelada é transformada
em colchão confortável e quente, ajudando o
paciente a se manter relaxado. Reduz o risco de
úlceras de pressão principalmente durante
cirurgias de longa duração.

 
 

 
 

A melhor solução para a equipe de anestesia
Posicione o paciente sobre o colchão e ligue
o equipamento. Imediatamente seu paciente
estará aquecido e confortável. O Colchão
WarmCloud pode ser utilizado antes, na sala
de preparação, durante, e no pós-operatório,
ou na UTI.

 

 

A melhor solução para o cirurgião
O cirurgião terá acesso livre ao campo cirúrgico devido
ao colchão estar posicionado embaixo do paciente. 
O projeto do colchão evita que a equipe cirúrgica sinta 
o calor do aquecimento, as bordas não esquentam. 
O circuito fechado de ar evita interferências no sistema
do fluxo laminar.

A melhor solução para o hospital 
O aquecimento eficiente do paciente reduz o tempo de
estadia pós-operatória, já que as complicações bem
conhecidas da hipotermia são eliminadas. A prevenção
da úlcera por pressão reduz custos e sofrimentos.

 
 

 
 

Conforto
superior do

paciente
 

Circuito
fechado sem

contaminação
do ar.

 
 

Está conectado
à saída de ar

medicinal.

 

 



Acesse www.panamedical.com.br para mais informações

Controle Remoto para
regular a temperatura
e a pressão do colchão.

 
 

Conexão do colchão rápida
e simples por velcro.

 

A Unidade Principal é silenciosa e pode ser colocada na cabeceira
ou nos pés da mesa cirúrgica. Pode ser pendurada pela alça utilizando
um adaptador ou ficar sobre o Carrinho que acomoda os tubos de ar.

Por baixo do
corpo - Não
incomoda
ninguém

 
 
 

 

Alivia a pressão
e aquece com
eficiência, ao

mesmo tempo.

 
 
 



Kanmed AB
Gårdsfogdevägen 18B, SE-168 67 Bromma, Sweden
Telephone: +46 8 564 80 630. E-mail: info@kanmed.se
www.kanmed.se

Kanmed WarmCloud tem sido utilizado  
em mais de 150 000 pacientes

Aquecimento ideal e
alívio de pressão

SISTEMA COMPLETO COM ACESSÓRIOS PADRÃO – Registro ANVISA nº 10234379017

Código: 9000-120 120 V, 50/60Hz

Unidade Principal 

Dimensões: Comprimento 29,5 cm, Largura 21 cm, Altura 37 cm

Peso: Aproximadamente 12 Kg com carrinho

Comp. da mangueira (tubo): 150 cm

Temperatura: 31°C a  42°C

Pressão: 1 a 10 (aprox. 5 a 50 mb)

Nível de Ruído: Menos de 50 dB, medido a 1 metro de distância

Controle Remoto (opcional)

Dimensões / Peso: Comprimento 15 cm, largura 9 cm, espessura 2,5 cm / Peso 200 g

Comprimento do cabo: 2,9 metros

COLCHÃO DE AR AQUECIDO DESCARTÁVEL, LONGO – Registro ANVISA nº 10234370039

Código do produto: OT-600-222

Dimensões: Comprimento 200 cm, largura 60 cm

Peso: 0,95 kg

Embalagem: 10 colchões por caixa ou por unidade

Capacidade máxima: 135 Kg

Material: Plástico EVA com capa de TNT e faixas laterais

COLCHÃO DE AR AQUECIDO DESCARTÁVEL, CURTO – Registro ANVISA nº 10234370039

Código do Produto: OT-600-211

Dimensões: Comprimento 110 cm, largura 50 cm

Peso: 0,45 kg

Embalagem: 10 colchões por caixa ou por unidade

Capacidade máxima: 135 Kg

Material: Plástico EVA com capa de TNT e faixas laterais

O colchão é um material de consumo de uso único, inventado e fabricado na Suécia. 
Consulte a Panamedical para mais informações sobre outros modelos de colchões disponíveis.
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Importadora e distribuidora autorizada no Brasil:

PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA.
Rua Borges Lagoa, 423 – Vila Clementino
São Paulo/SP – CEP 04038-030
Telefone: (11) 2344-1900
www.panamedical.com.br

Pedidos
E-mail: comercial@panamedical.com.br
WhatsApp: 11 98129-0112

Assitência Técnica
E-mail: atec@panamedical.com.br
WhatsApp: 11 2344-1908

 


