DIVÃ DE EXAMES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Eﬀective Clinical Outcomes

Dimensões
+/- 5%

Propriedades

Divã de Exames

1950 x 600 x 520 mm

Divã de Massagens

1950 x 600 x 750 mm

Divã de Pediatria

1800 x 550 x 750 mm

Inclinação máxima das costas

80º

www.imo.com.pt

Estrutura metálica pintada a epoxy branco
Leito revestido a pele sintética de alta qualidade
Secção das costas articulada manualmente
Suporte para rolo de papel de paciente
Apoio de face em decúbito prono, opcional

IMO - Indústrias Metalúrgicas, S.A.
Acabamentos do Estofo
Disponibilidade das decorações não-standard sob consulta.

STANDARD

Cinza
6024

Chumbo
6007

Ciano
6021

Atol
6008

Eucalipto
6002

Sede e Fábrica
Rua Dr. Aurélio Teixeira de Sousa, 575
4650-312 Rande Portugal
T. +351 255 340 220
sede@imo.com.pt

Showroom
Natural
6016

Amarelo
6005

Citrino
6013

Encarnado
6003

Av. Defensores de Chaves, 87A
1000-115 Lisboa Portugal
T. +351 217 963 478
lisboa@imo.com.pt

Conformidade e Registo
Certiﬁcados segundo a norma EN ISO 9001 - Sistema de Gestão da Qualidade

Todos os direitos reservados - IMO, S.A. | Catálogo 922-R0-PT - 09.21
Reservamos o direito de modiﬁcar os modelos presentes neste catálogo sem aviso prévio

SAÚDE EFICIENTE
Pediatria
tamanho reduzido
ajuste corporal

Versatilidade
Massagens
altura elevada
postura ergonómica

Exames
generalista
consultas médicas

De forma a colmatar as necessidades clínicas básicas, a linha de divãs IMO
contempla as versões de exames, massagens e pediatria. A simplicidade de
construção e adaptabilidade das suas versões, formam um divã onde os
proﬁssionais de saúde podem focar-se totalmente na prática da sua atividade
sem qualquer interferência. A intuitiva reclinação das costas permite aumentar
o conforto de forma fácil e segura para pacientes sentados. Como opcional,
pode ser incluido um apoio de face para posicionamento em decúbito prono.

Desinfeção Total
Para facilitar a limpeza de todo o divã, os componentes foram concebidos
sem esquinas vivas e formas simples. Os materiais são 100% laváveis, desde o
revestimento à estrutura e mecanismo. Todos os componentes metálicos são
em inox ou pintados a epóxi, evitando corrosões e melhorando a desinfeção.

Suporte de Rolo Papel
Incluído de série em todos os modelos, o suporte
para colocação de rolos de papel com até 55cm
permite criar uma barreira protetora para
exponenciar a higienização e aumentar a
segurança contra infeções entre utilizadores.

Qualidade Duradoura
O estofo é revestido a pele sintética de alta qualidade com aspeto de pele natural.
É antibacteriano, antifungico, impermeável à água e resistente à abrasão, permitindo
constante limpeza sem prejudicar a resistência a longo prazo. Por questões de segurança,
é dotado de um tratamento ingnífugo, sendo retardante ao fogo segundo a classe M2.
O mecanismo simples e a arquitetura robusta proporcionam uma enorme durabilidade,
assinatura dos produtos IMO.

