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Manual do Usuário - Versão 02 

 
Almofada Giratória - Modelos: EZ-300/400/410 

 

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 

EZ-300/400/410 é uma almofada giratória em formato circular leve e usada para colocar o paciente na direção desejada e 

auxiliar na transferência segura de paciente. 

EZ-300/400/410 pode ser utilizada no assento do carrinho, cadeira ou cama. 

 

PRODUTO/ MODELO  

【EZ-300】      【EZ-400】                         【EZ-410】 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES 

 EZ-300 EZ-400 EZ-410 

Capacidade (kg) 120 kg. 120 kg. 120 kg. 

Material 
Espuma de alta densidade e base 

de polietileno rígido 

Malha antiderrapante em 

dois pratos giratórios de 

polietileno rígido 

Malha antiderrapante em 

dois pratos giratórios de 

polietileno rígido 

Dimensões (Ø) 40 cm 32 cm 40,5 cm 

Peso 1.4 Kg 0.8kg 1,2kg 

Prazo de Validade Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

Certificação Declaração de CE de acordo com o Diretivo de Produto Médico: 93/42/EEC 

Ambiente de Operação Temperatura: 10 ~ 50℃, Umidade: 20 ~ 95% sem condensação 

Ambiente de Armazenagem Temperatura: 0 ~ 60℃, Umidade: 10 ~ 95% sem condensação 

 

APRESENTAÇÃO 

Cada embalagem de filme de plástico transparente contém uma unidade de Almofada Giratória. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

 Antes de girar o paciente, certifique se o paciente está sentado no centro da almofada. 

 Não girar bruscamente que pode provocar acidente. 

 Verifique se a almofada com paciente sentado não está saindo da beira da cama. Caso contrário, poderá causar acidente 

grave. 

 

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 e não o retirar da embalagem, a não ser quando este 

é utilizado. 

 Não colocar um peso excessivo sobre este produto. 

 

INSTRUÇÕES DA LIMPEZA 

Use água com sabão ou detergente neutro para limpeza. 

A capa do EZ-300 pode ser retirada e lavá-la na máquina de lavar. 
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INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO - EZ-300 

  

1. Vire o paciente e coloque 

a placa em baixo do quadril. 

2. Levante gentilmente o 

paciente na posição sentada. 

3. Puxe devagar as pernas do 

paciente e gire paciente na 

direção desejada. 

4. O paciente pode 

permanecer sentado na 

beirada da cama. 

 

A mesma operação pode ser realizada para auxiliar o paciente sair do carro ou cadeira. 

 

INFORMAÇÕES DO FABRICANTE 

Fabricante: 

  

EZCARE SOLUTION LTD 

5F, No. 15 Lane 548 Rueiguang Rd. 

Neihu Dist., Taipei, Taiwan 

TEL: +886-2-2659-2277  

FAX: +886-2-2798-8321 

E-mail: info@gumt.com.tw  

Website: www.ezcaresolution.com 

 

Importador/Distribuidor/Assistência Técnica 

 

 

 

PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA. 

Rua Borges Lagoa 423 – 04038-030 

Vila Clementino São Paulo/SP 

Tel.: (11) 2344-1900 / 5575-7844  

www.panamedical.com.br 

comercial@panamedical.com.br  

CNPJ. 65.482.309/0001-00 

I.E.: 113.142.315.116 

Técnico Responsável: 

Ricardo Toshimitsu Yamaguti 

CREA 5061354623 

Cadastro da ANVISA/MS: 

ANVISA/MS N 10234370049 

 

 

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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