ISO 60-40

SISTEMA
MODULAR

COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
DE ARMAZENAGEM PARA O SETOR DA SAÚDE

SISTEMA MODULAR ISO 60-40
A Pegasus Medical fornece produtos e soluções
de armazenamento para materiais médicos,
abrangentes e integrados. O núcleo dos sistemas é
o sistema modular ISO 60-40 de bandejas e cestas
O sistema permite que seu hospital/ clinica
armazene, manuseie e mova todos os medicamentos
e dispositivos médicos da farmácia central / sala de
armazenamento para a enfermaria e, finalmente, para
a cabeceira do paciente / beira leito

SUPPLY FLOW

Sistema modular ISO 60-40 – Vantagens:
• Mais fácil de mover medicamentos / medicamentos do estoque da
farmácia central / para farmácias de enfermaria e, em seguida, para
os quartos dos pacientes
• Melhor aproveitamento do espaço disponível e enorme aumento da
capacidade de armazenagem
• Melhor acessibilidade a medicamentos/medicamentos e
visibilidade de conteúdo nos módulos: acesso mais fácil e rápido
medicamentos para a equipe de enfermagem
• Melhor organização do estoque disponível na ala da farmácia,
sistemas de rotulagem/etiquetagem melhorados
• Possibilidade de adicionar suas próprias soluções de TI, como
código de barras e leitores para um sistema de gerenciamento
de medicamentos
Reduz erros de entrega de medicamentos

Sistema modular ISO 60-40 dá aos profissionais de enfermagem / cuidadores mais tempo
para os pacientes e reduz a complexidade para administração de medicamentos / entrega de
medicamentos para a enfermaria

ISO 60-40 BANDEJAS E CESTAS
ESPECIFICAÇÕES E BENEFÍCIOS

SEGURO

HIGIÊNICO

PORTA ETIQUETAS /
IDENTIFICADORES

A função de parada de
segurança impede que a
cesta caia acidentalmente
quando puxada

Superfícies lisas e fáceis de limpar

Pode ser fixado na borda superior

Lavável em Máquina

ou em a frente das cestas

Módulos e divisores são moldados por
injeção de ABS ou plástico policarbonato

DURAVEL
Basket holds up to 40 kg

modulares e nas divisórias. Pode
ser usado para todos os módulos

e, portanto, podem ser limpos de forma
fácil e segura

ECONOMIA DE ESPAÇO

DIVISOR COM TRAVA

STANDARD

Utilização ideal de armazenamento
para artigos de diferentes tamanhos
Aro de empilhamento permite que
os módulos possam ser empilhados
para economizar espaço, quando não
está em uso.

Possível fixar os divisores na cesta modular
Impede que os divisores se movam para
fora sob uma carga pesada

ISO standard

A PEGASUS MEDICAL oferece a maior gama de bandejas e cestas ISO 60-40 tamanhos
60x40cm e 30x40cm em diferentes alturas
STANDARD Armazenagem (polímeros termoplásticos)
		ה
MÓDULOS CREME ABS
			

MÓDULOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES POLICARBONATO

STERILE armazenamento (combinação de diferentes termoplásticos)
MÓDULOS AMARELOS

Armazenamento de controle de infecção (ABS com agentes antibacterianos)
MÓDULOS VERDES

Tamanho 60x40cm
Tamanho 30x40cm
Divisível

MÓDULOS ABS ISO 60-40
BANDEJAS E CESTAS ABS SÃO PROJETADAS PARA ARMAZENAMENTO PADRÃO
Bandejas são módulos sem furos de aeração. Observe que algumas bandejas são projetadas para não aceitar divisores
Cestas são módulos com furos de aeração
Tamanhos: 60x40cm e 30x40cm disponíveis em 5cm, 10cm e 20cm de altura
Material: Acrilonitrilo Butadiene Estireno (ABS), cor creme
Resistência à temperatura: entre -20°C e 95°C
Limpeza: lavável por máquina com detergentes e desinfetantes ph-neutros ou ligeiramente alcalinos
Carga máxima: 40 Kg

MÓDULOS ISO 60x40

BANDEJA DE 5cm - T054060

BANDEJA DE 10cm - T104060

BANDEJA DE 20cm - T204060

DIVISÓRIA CURTA - D0540
DIVISOR LONGO - D0560

DIVISÓRIA CURTA - D1040
DIVISOR LONGO - D1060

DIVISÓRIA CURTA - D2040
DIVISOR LONGO - D2060

BANDEJA DE 10cm - T104060ND
LID - L4060 *
(Não divisivel)

CESTA DE 10cm - B104060

CESTA DE 20cm - B204060

DIVISÓRIA CURTA - D1040
DIVISOR LONGO - D1060

DIVISÓRIA CURTA - D2040
DIVISOR LONGO - D2060

MÓDULOS ISO 30x40

BANDEJA DE 5cm - T053040
DIVISÓRIA CURTA - D0530
DIVISOR LONGO - D0540

BANDEJA
DE 10cm - T103040
LID - L3040 *

BANDEJA DE 20cm - T203040
DIVISOR LONGO - D2040

DIVISÓRIA CURTA - D1030
DIVISOR LONGO - D1040
* Tampas encaixam apenas nas bandejas de 10cm e 20cm de altura apenas

CESTA
DE 10cm - B103040
DIVISÓRIA CURTA - D1030
DIVISOR LONGO - D1040

MÓDULOS DE IO DE
POLICARBONATO 60-40
BANDEJAS E CESTAS DE POLICARBONATO SÃO PROJETADAS PARA
armazenamento padrão Bandejas são módulos sem furos de aeração. Cestas são módulos com furos de aeração.
Tamanhos: 60x40cm e 30x40cm disponíveis em 5cm, 10cm e 20cm de altura
Material: Policarbonato (PC), plástico transparente
Resistência à temperatura: entre -20°C e 130°C
Limpeza: máquina lavável com detergentes ph-neutros e desinfetantes
Carga máxima: 40 Kg

MÓDULOS ISO 60x40

BANDEJA DE 5cm - T054060PC

BANDEJA DE 10cm - T104060PC

BANDEJA DE 20cm - T204060C

DIVISÓRIA CURTA - D0540PC
DIVISOR LONGO - D0560PC

DIVISÓRIA CURTA - D1040PC
DIVISOR LONGO - D1060PC

DIVISÓRIA CURTA - D2040PC
DIVISOR LONGO - D2060PC

CESTA DE 10cm - B104060PC

CESTA DE 20cm - B204060PC

DIVISÓRIA CURTA - D1040PC
DIVISOR LONGO - D1060PC

DIVISÓRIA CURTA - D2040PC
DIVISOR LONGO - D2060PC

MÓDULOS ISO 30x40

BANDEJA DE 5cm - T053040C
DIVISÓRIA CURTA - D0530C
DIVISOR LONGO - D0540PC

BANDEJA
DE 10cm - T103040C

BANDEJA
DE 20cm - T203040PC

DIVISÓRIA CURTA - D1030C
DIVISOR LONGO - D1040PC

DIVISOR LONGO - D2040PC

CESTA DE 10cm - B103040C
DIVISÓRIA CURTA - D1030C
DIVISOR LONGO - D1040PC

MÓDULOS ISO ESTÉRIL 60-40
OS MÓDULOS ISO AMARELO LAVÁVEIS PEGASUS SÃO PROJETADOS PARA
ARMAZENAMENTO ESTÉRILIZADO
Tamanhos: 60x40cm e 30x40cm disponíveis em 5cm, 10cm e 20cm de altura
Material: composto termoplástico, cor amarela
Resistência à temperatura: entre -20°C e 121°C
Limpeza: lavável por máquina ou com quase todos os detergentes e desinfetantes de nível hospitalar. CSSD autoclaves seguro
Carga máxima: 40 Kg

BANDEJA
DE 10cm - T103040-HR

Tampa - L3040-HR*

BANDEJA DE 10cm - T104060-ND-HR

Tampa LID - L4060-HR *

OS MÓDULOS ISO amarelo pegasus suportam a limpeza em
autoclaves automáticas do Departamento Central de Serviços
Estéreis (CSSD) com ciclos de máxima de 3 minutos a temperatura
contínua máxima de 95°C ou temperatura máxima de curto prazo
de 121°C.
Além disso, oferecem maior resistência química aos detergentes e
desinfetantes hospitalares mais comuns no mercado.
Entre em contato com seu revendedor médico pegasus para
uma consulta e uma lista de detergentes e desinfetantes que
correspondam aos seus procedimentos clínicos.

* Tampas encaixam apenas nas bandejas de 10cm e 20cm de altura

BANDEJA DE 20cm - T204060-HR

BANDEJA DE 20cm - T203040-HR

MÓDULOS ISO
ANTIMICROBIANOS
OS MÓDULOS ISO DE CONTROLE DE INFECÇÃO VERDE DA PEGASUS MEDICAL SÃO
PROJETADOS PARA PROTEGER CONTRA A AMEAÇA DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA
Tamanhos: 60x40cm e 30x40cm disponíveis em 5cm, 10cm e 20cm de altura
Material: ABS com agentes antimicrobianos, cor leve turkuoise
Resistência à temperatura: entre -20°C e 95°C
Limpeza: lavável por máquina com detergentes e desinfetantes ph-neutros ou ligeiramente alcalinos
Carga máxima: 40 Kg

BANDEJA DE 5cm - T054060-AM

BANDEJA DE 10cm - T104060-AM
Tampa - L4060-AM *

BANDEJA DE 20cm - T204060-AM

* As tampas cabem apenas em bandejas de 10 cm e 20 cm de altura

Redução (em números) de H1N1 infeccioso vírus
exposto a materiais tratados

Os módulos ISO de controle de infecção verde da Pegasus Medical
são necessários para todos os ambientes hospitalares onde
pacientes com deficiências imunológicas estão em maior risco de
contrair infecções nosocomiais.

ANTIBACTERIANO

+

ANTI MOFO

DESPROTEGIDO

=

ANTIMICROBÁRIO

MÓDULO ANTIBACTERIANO

Redução do registro de vírus 10

Além de sua durabilidade térmica e química, eles resistem ao
crescimento de microbianos e mofos durante toda a vida útil do
módulo, e são comprovados para reduzir os níveis de microbiano na
superfície do módulo em até 99% em 24 horas.

ABS tratado com íons de
prata antimicrobianos
Permite o crescimento microbiano

Mata bactérias até 99,9%

Quantidade inicial de Vírus

ABS padrão não
tratado
Quantidade final de Vírus

ACESSÓRIOS, DIVISORES,
SUPORTES DE ETIQUETAS
Acessórios do sistema - Bandejas e cestas divisiveis
exclusivas, permitindo a implementação rápida de sistemas
de gerenciamento de estoque baseados em códigos de barras
PROCESSO RFID ou Kanban

ALÇA DE ETIQUETA
LBL-HDL-E / U-B
Alça codificada por
cores para bandejas e
cestas Mais de 20 cores
para escolher

SUPORTE DE ETIQUETA DE
PLÁSTICO
LBLHLD-VER
Pode ser fixado em cima dos
divisores ou na borda frontal de
cestas

ROLHA DE CESTA
BSKSTP-NW
Evita que a cesta caia ao
ser puxada

SUPORTE DE ETIQUETA DE
PLÁSTICO
LBLHLD
Pode ser fixado em cima dos
divisores ou na borda frontal de
cestas

Fixador em T PARA
DIVISORES
THLDR
Permite o uso de divisores de
comprimento personalizados

BLOQUEIO DE
DIVISORES
DIVLCKS
Mantém os divisores
bloqueados no lugar

ARMÁRIOS
A Pegasus Medical produz armários médicos
com diferentes dimensões iso para se
adequar ao seu espaço hospitalar. Entre
em contato conosco para mais modelos e
informações

Especificações: :
Paredes laterais: 19mm revestido de melamina
chipboard + painéis laterais ABS (interior) Plinth: 19mm
de compensado laminado
Alça: Alumínio anodizado
Borda: polipropileno de 3mm, tudo ao redor de selo de
borracha
Porta Tambor: 16mm, obturador de rolo de polipropileno
Porta de vidro: vidro reforçado de 3mm
Porta Sólida: HPL, cinza claro - prata
Dobradiças: abertura de 270 graus
Cor: Branco polar
Bloqueio: bloqueio de teclas ou bloqueio de código

66cm

43-48cm *

210 cm
90 cm

Armário alto
Porta Tambor

Armário alto
Porta sólida

* Mudanças de profundidade de acordo com o tipo de porta
** As fitas são de acordo com o padrão ISO e se encaixam nos
diferentes sistemas de armazenamento da Pegasus

Gabinete superior
Porta de vidro

Gabinete base
Porta sólida

Armário aberto com
de medicação
**

PAINÉIS LATERAIS

PARA ARMÁRIOS MÉDICOS

Com os painéis laterais da PEGASUS MEDICAL, seus
armários agora acomodarão bandejas e cestas ISO
para se adequar ao seu espaço disponível

FUNÇÃO DE INCLINAÇÃO

DIMENSÕES

Os módulos podem inclinar-se quando
puxados para fora, de modo que eles são
mais fáceis de acessar e usar, especialmente
os na parte superior do gabinete

Os painéis laterais estão disponíveis
para armários de 40cm e 60cm de
profundidade:
- 40cm (tipo E)
- 60cm (tipo U)

Os módulos retornarão às suas posições
padrão para garantir a capacidade máxima
de armazenamento por gabinete

Diferentes alturas são possíveis usando
segmentos individuais

MATERIAL PLÁSTICO

RODAS DE PAINEL

ABS Moldado por injeção
Resistente à abrasão
Leve, reciclável

As rodas do painel (acessório
opcional) podem ser adicionadas sem
ferramentas no painel lateral mesmo
após a instalação
Eles tornam os módulos mais fáceis
de puxar para cargas acima de 5kg até
15kg. Para cargas muito pesadas, use
slides telescópicos

FUNCIONALIDADE DE PAINÉIS LATERAIS
Arranjo variável de módulos
Uso ideal do espaço de armazenamento
Ergonômico

PAINÉIS DE CORTE

Fornece um armazenamento bem organizado e menos caro
Armário alto acomoda até 15 cestas medindo 60x40x10cm

FUNÇÃO STOP
A função stop impede que os
módulos caiam acidentalmente
quando puxados
Duas posições de parada possíveis
para posição horizontal e inclinad

Os painéis “Tilt” (ambos tipo E & U) podem
ser cortados usando linhas de corte préexistentes para seções menores, tanto em
profundidade e em altura
Pequenos painéis de corte são
frequentemente usados para Armários de
profundidade de 30cm e para mais armários

PAINÉIS LATERAIS

PARA ARMÁRIOS MÉDICOS

PAINÉIS FLEX
4 Inserções

SIMÉTRICO

ACESSÓRIOS

Para inserção horizontal
ou angular da cesta

ESQUERDA OU
DIREITA

Roda de suporte para
painel lateral “flex”
(PNLWHEEL)

Painel E-Type do painel flex
40cm de profundidade, 30 cm de altura

Flex Panel U-Type
60cm de profundidade, 30 cm de altura

PNL(EU) (USA: PNL-E)

PNL(US) (USA: PNL-U)

PAINÉIS TILT
9 Inserções

FUNCIONALIDADE

ACESSÓRIOS

Para o
armazenamento
máximo

Funcionalidade de inclinação
enquanto os módulos são retirados

Rodas de suporte para painel
lateral “inclinação” (PNWL-SET)

Painel de inclinação E-Type
36,5cm de profundidade, 37,5 cm de
altura

Tipo U do painel de inclinação
56,5 cm de profundidade, 37,5
cm de altura

PNL(E)-NW (USA: PNL-E-N)

PNL(U)-NW (USA: PNL-U-N)

SLIDES TELESCÓPICOS
A PEGASUS MEDICAL oferece a possibilidade de combinar slides telescópicos feitos
de aço de alta qualidade que podem aguentar até 40 kg

BBG-RK-U (60cm)

BBG-RK-E (40cm)

* POR RAZÕES DE SEGURANÇA,
NÃO É PERMITIDO CARREGAR
MAIS DE 10 KG EM CESTAS
COLOCADAS EM LÂMINAS
TELESCÓPICAS EM NÍVEIS
SUPERIORES (ACIMA DE 140CM)

+1 888-276-4750 |

info@pegasusmedical.net | www.pegasusmedical.net

EUA / CANADÁ
905 E. Rose St Lakeland
FL 33801 - USA

EUROPA / ORIENTE MÉDIO / ÁSIA
Damzigt 13, 3454 PS De Meern
The Netherlands
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ENTRE EM CONTATO PARA MAIS DETALHES

