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Ÿ Estrutura rígida e resistente, chassi tubular.

Ÿ Laterais e portas em chapa de aço carbono 
enrijecidas.

Ÿ Porta disponível em aço ou policarbonato 
fumê, c/chaves e abertura 270º graus 
c/trava. 

Ÿ Quatro rodízios linha hospitalar 100 mm, dois 
com freio.

Ÿ Prateleiras em chapa de aço dobradas com 
reforços.

Ÿ Furos laterais internos para ajustar a altura 
das prateleiras.

Ÿ Pintura eletrostática a pó, polimerizada em 
estufa a 200ºC.

Ÿ Cor branca texturizada.

Cardinal
Suporte à saúde

 

 

 

Opcionais

 * Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor.

 Linha VLF 
Armário para Equipamento de Videocirurgia
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Linha Completa de Armários para Cirurgia.

 

 
DIMENSÕES 

Altura LarguraModelo

VLFB-55 Aço/Polic

1790mm 615mmVLFA-55 Aço/Polic

1790mm 710mm

660mm

710mmVLFA-65 Aço/Polic

1270mm 615mm 660mm

Peso

75 Kg

75 Kg

65 Kg

Indicação para:

Monitor externo até 32"

Monitor interno  até 22"

Monitor interno até 26"

859mm 698mmVLFA-80 Aço/Polic  90 Kg Monitor interno até 32"1796mm

KIR MONITOR LCD 
Com braço articulado

para suporte de
monitores LCD,
padrão VESA
100x100 mm.

 KIT ENDOSCOPIA
01 Prateleira Teclado.

01 Haste para
acondicionar
Endoscópios.

RÉGUA DE
TOMADAS

Novo padrão
brasileiro.

 GAVETA PARA
OBJETOS

Com corrediças
telescópicas e

puxador embutido

 RODÍZIO FUTURA
Fabricado em

plástico resistente,
banda de rodagem

em TPE.

 RODÍZIO PADRÃO
Estrutura em aço

zincado, banda de
rodagem em TPE.

 SUPORTE PARA 
CILINDRO DE CO2
Acondiciona até 

4,5kg

 SUPORTE PARA 
CÂMERA

Com regulagem
de altura

DIMENSÕES 

Altura LarguraModelo

VLFB-55 Aço/Polic

1790mm 615mmVLFA-55 Aço/Polic

1790mm 710mm

660mm

710mmVLFA-65 Aço/Polic

1270mm 615mm 660mm

Peso

75 Kg

75 Kg

65 Kg

Indicação para:

Monitor externo até 32"

Monitor interno  até 22"

Monitor interno até 26"

859mm 698mmVLFA-80 Aço/Polic  90 Kg Monitor interno até 32"1796mm

Profundidade



Ÿ Estrutura rígida e resistente em aço tubular.

Ÿ Quatro lados abertos.

Ÿ Quatro rodízios linha hospitalar 100 mm, dois 
com freio.

Ÿ Prateleiras em chapa de aço dobradas com 
reforços.

Ÿ Furos laterais internos para ajustar a altura das 
prateleiras.

Ÿ Pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa 
a 200ºC.

Ÿ Cor branca texturizada.
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 Kit Monitor
LCD

 Braço articulado
para suporte de
monitores LCD,
padrão VESA
100x100 mm.

  Sup. Endoscópio

 Suporte Endoscópio
em PP de alta

densidade.

Régua
Tomadas

Novo
padrão

brasileiro.

 Rodízio 
Stylus

 Estrutura em
plástico resistente,

banda rodagem
em BP.

 Rodízio 
Futura

 Fabricado em
plástico resistente,
banda de rodagem

em TPE.

Rodízio 
Padrão

 Estrutura em aço
zincado, banda de
rodagem em TPE.

 * Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor.

     VE-OLY / PTX

DIMENSÕES EXTERNAS

Altura Largura Profundidade

1245mm 610mm 600mm

DIMENSÕES INTERNAS

550mm 600mm 35kg

Largura PesoProfundidade

04

Ideal para 
as primeiras 
processadoras 
da marca 
Olympus.

DIMENSÕES 

Altura Largura ProfundidadeModelo

VE-OLY 1245mm 610mm 600mm

Peso

35 Kg

Segue com:

5 prateleiras, 1 p/ teclado

VE-PTX 1245mm 610mm 600mm 35 Kg 4 prateleiras, 1 p/ teclado
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Ideal para as 
primeiras 
processadoras 
das marcas 
Pentax e 
Fujinon.

   Estante para Equipamento de Videoendoscopia / Videocirurgia

Opcionais
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DIMENSÕES EXTERNAS

Altura Largura Profundidade

1300mm 560mm 530mm

DIMENSÕES INTERNAS

 Kit Monitor
LCD

 Braço articulado
para suporte de
monitores LCD,
padrão VESA
100x100 mm.

  Sup. Endoscópio

 Suporte Endoscópio
em PP de alta

densidade.

Régua
Tomadas

Novo
padrão

brasileiro.

 Rodízio 
Stylus

 Estrutura em
plástico resistente,

banda rodagem
em BP.

 Rodízio 
Futura

 Fabricado em
plástico resistente,
banda de rodagem

em TPE.

Rodízio 
Padrão

 Estrutura em aço
zincado, banda de
rodagem em TPE.

 * Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor.

 VE-45-Aço
   Estante para Equipamento de Videoendoscopia / Videocirurgia

500mm 530mm 35kg

Largura PesoProfundidade

05

Prateleiras em 
chapa de aço 
dobradas com 
reforços.

Gaveta

Gaveta p/ Objetos,
agrega praticidade 

e segurança ao 
VE-45 Aço 

Gaveta P/ Objetos,
agrega praticidade
e seg rança ao 

u

VE-45-Aço. 
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Ÿ Estrutura rígida e resistente em aço tubular.

Ÿ Confeccionado em tubos e chapas de aço carbono.

Ÿ Laterais e fundos fechados com chapas 
(encaixados).

Ÿ Braço articulado para monitores LCD, padrão VESA.

Ÿ Prateleira para teclado com corrediça telescópica.

Ÿ Quatro rodízios linha hospitalar 100 mm, dois com 
freio.

Ÿ Furos laterais internos para ajustar a altura das 
prateleiras.

Ÿ Pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa a 
200ºC.

Ÿ Cor branca texturizada.

Opcionais
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DIMENSÕES EXTERNAS

Altura Largura Profundidade

1300mm 560mm 530mm

DIMENSÕES INTERNAS

 Kit Monitor
LCD

 Braço articulado
para suporte de
monitores LCD,
padrão VESA
100x100 mm.

  Sup. Endoscópio

 Suporte Endoscópio
em PP de alta

densidade.

Régua
Tomadas

Novo
padrão

brasileiro.

 Rodízio 
Stylus

 Estrutura em
plástico resistente,

banda rodagem
em BP.

 Rodízio 
Futura

 Fabricado em
plástico resistente,
banda de rodagem

em TPE.

Rodízio 
Padrão

 Estrutura em aço
zincado, banda de
rodagem em TPE.

 * Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor.

 VE-45 PS
   Estante para Equipamento de Videoendoscopia / Videocirurgia

500mm 530mm 35kg

Largura PesoProfundidade
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Gaveta

Gaveta p/ Objetos,
agrega praticidade 

e segurança ao 
VE-45 Aço 

Gaveta P/ Objetos,
agrega praticidade
e seg rança ao 

u

VE-45-Aço. 

Prateleiras 
reforçadas em
acabamento com 
capa plástica. A
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Ÿ Estrutura rígida e resistente em aço tubular.

Ÿ Confeccionado em tubos e chapas de aço carbono.

Ÿ Laterais e fundos fechados com chapas 
(encaixados).

Ÿ Braço articulado para monitores LCD, padrão VESA.

Ÿ Prateleira para teclado com corrediça telescópica.

Ÿ Quatro rodízios linha hospitalar 100 mm, dois com 
freio.

Ÿ Furos laterais internos para ajustar a altura das 
prateleiras.

Ÿ Pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa a 
200ºC.

Ÿ Cor branca texturizada.

Opcionais



Ÿ Estrutura rígida e resistente em aço tubular.

Ÿ Confeccionado em tubos e chapas de aço 
carbono.

Ÿ Prateleiras em chapa de aço dobradas com 
reforços.

Ÿ 04 prateleiras fixadas na coluna através de 
uma braçadeira, com dois parafusos, 
permitindo ajuste de altura milimétricamente.

Ÿ Prateleira superior giratória.

Ÿ Quatro rodízios linha hospitalar 100 mm, dois 
com freio.

Ÿ Pintura eletrostática a pó, polimerizada em 
estufa a 200ºC.

Ÿ Cor branca texturizada.
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 Sup. Endoscópio

 Suporte Endoscópio
em PP de alta

densidade.

Régua
Tomadas

Novo
padrão

brasileiro.

 Rodízio 
Futura

 Fabricado em
plástico resistente,
banda de rodagem

em TPE.

Rodízio 
Padrão

 Estrutura em aço
zincado, banda de
rodagem em TPE.

 * Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor.

       Estante C-50
     Estante para equipamento de Videoendoscopia / Cirurgia / Otorrino

DIMENSÕES

Altura Largura Profundidade

1300mm 500mm 450mm

DIMENSÕES INTERNAS

PesoProfundidade
Prateleiras
Ajustáveis

450mm 500x450mm 28kg

Braçadeira

 Rodízio 
Stylus

 Estrutura em
plástico resistente,

banda rodagem
em BP.

07

Sistemas de Fixação de Monitor disponíveis

Braço Articulado LCD Universal Braço Articulado Giratório C-50

Opcionais
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 Dreno

 Sistema de
drenagem do

saneante pratica 
e segura.

   Bacia Deslizante

 Ergonomia e
praticidade na
manipulação

dos tubos
endoscópicos.

Tampa Bacia

 Bacias com
tampa, proteção
aos endoscópios,

possibilitam a
movimentação
do carro com

liquido.

Detalhe
Bacia

 Adequada curvatura
ao endoscópio,
fundo estriado e

profundidade
ideal para imersão

dos tubos.

Ralo / Dreno

 Agilidade no
escoamento do

saneante.

 * Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor.

 CDE
    Carro para Desinfecção / Transporte de Endoscópios

Ÿ Estrutura rígida e resistente, confeccionada em aço 
inox 304;

Ÿ Duas (2) bacias em polímero para acondicionar 
endoscópios, bacia inferior com corrediça;

Ÿ Material resistente à químicos;

Ÿ Sistema de drenagem para escoamento do líquido 
saneante;

Ÿ Uma (1) Prateleira na base para acomodação de 
materiais;

Ÿ Quatro rodízios linha hospitalar 100 mm dois com 
freio;

Ÿ Pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa 
a 200ºC;

Ÿ Cor Branca texturizada.

DIMENSÕES 

Altura

995mm

Profundidade

490mm

Largura

695mm

Peso

25kg

 Rodízio 
Stylus

 Estrutura em
plástico resistente,

banda rodagem
em BP.

08

 Rodízio 
Futura

 Fabricado em
plástico resistente,
banda de rodagem

em TPE.

OpcionaisDetalhes
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  Bacia de Desinfecção de Endoscópios para Bancada

DIMENSÕES EXTERNAS

 * Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor.

Altura Largura Profundidade

235mm 460mm 670mm

Peso

5,50Kg

Ÿ Aumenta a vida útil do seu Endoscópio / Colonoscópio, 
prevenindo danos pelo mal acondicionamento.

Ÿ Curvatura adequada e consumo reduzido de saneante, 
evita desperdícios, gerando economia.

Ÿ Fundo estriado aumenta a superfície do tubo em 
contato com o saneante.

Ÿ Fechamento da bacia com tampa, previne a exposição 
aos agentes químicos.

Ÿ Sistema de drenagem com torneira e mangueira, 
permitindo um rápido escoamento.

Ÿ Imersão total dos Endoscópios / Colonoscópios no 
líquido saneante.

Compatível com as principais marcas do mercado como 
Fujinon, Olympus e Pentax.

  Desinfecção de Endoscópios

09
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  Armário para Armazenamento de 06 Endoscópios   
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 * Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor. 10

Magazine giratório em aço INOX com 

06 posições e regulagem de altura, com

empunhadura adequada ao corpo dos 

Endoscópios. 

 

Largura Profundidade

DIMENSÕES EXTERNAS

Altura Profundidade

2160mm 616mm 630mm

Altura Largura

2040mm 554mm 598mm

DIMENSÕES INTERNAS

  Armazenamento de Endoscópios / Colonoscópios

Tubo central e magazine superior 

giratório em aço INOX, com 

acondicionamento de 06 tubos e 

regulagem de altura, com empunhadura 

adequada ao corpo dos Endoscópios 

ou Colonoscópios. 

 

Magazine intermediário com 06 posições 

e regulagem de altura. Proporciona o 

encaixe adequado dos conectores dos 

Endoscópios e Colonoscópios de 

todas as marcas. 

Abertura para ventilação nas laterais 

e teto do armário, propiciando uma 

efetiva circulação de ar. Altura útil 

compatível com Colonoscópios

de até 2,0m de comprimento.  

04 rodízios da linha hospitalar 50mm, dois 

com freio, para facilitar o deslocamento 

do armário e a limpeza do ambiente. 

 

   

Estrutura rígida e resistente com chassi

tubular, laterais em chapa de aço carbono, 

pintura eletrostática a pó, polimerizada em 

estufa a 200° graus, cor branca texturizada.  

Porta em policarbonato cristal, com chave 

e abertura 270° graus.    

 

   

Capa protetora bipartida de fácil 

remoção e limpeza.
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 * Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor. 11

DIMENSÕES EXTERNAS

Altura Largura Profundidade

2164mm 1130mm 626mm

Altura Largura Profundidade

2040mm 1070mm 598mm

DIMENSÕES INTERNAS

Tubo central e magazine superior giratório 

em aço INOX, com acondicionamento de 

12 tubos e regulagem de altura, com 

empunhadura adequada ao corpo dos 

Endoscópios ou Colonoscópios. 

 

Magazine intermediário com 12 posições e 

regulagem de altura. Proporciona o encaixe 

adequado dos conectores dos Endoscópios 

e Colonoscópios de todas as marcas. 

Abertura para ventilação nas laterais e 

teto do armário, propiciando uma efetiva 

circulação de ar. Altura útil compatível  com 

Colonoscópios de até 2,0m de comprimento.

  Armazenamento de Endoscópios / Colonoscópios

04 rodízios da linha hospitalar 50mm, dois 

com freio, para facilitar o deslocamento do

armário e a limpeza do ambiente. 

 

   

Estrutura rígida e resistente com chassi 

tubular, laterais em chapa de aço carbono, 

pintura eletrostática a pó, polimerizada em 

estufa a 200° graus, cor branca texturizada.  

Porta em policarbonato cristal, com chave 

e abertura 270° graus.    

 

   

Capa protetora bipartida de fácil 

remoção e limpeza.

 

   

Armário Duplo para Armazenamento de 12 Endoscópios 
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Carrinho Pedestal para Notebook 

Internação

 * Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor. 12

Ÿ Voltado para auxiliar nas rotinas  envolvidas no prontuário eletrônico.
Ÿ Ergonômico: Com regulagem de altura de 350mm e trava. Teclado fica em posição mais 

baixa que o notebook, melhorando a postura.  

Suporte para notebook,
com trava antifurto, teclado, mouse e 
ajuste de altura.  

Descarpack, suporte para 
material perfuro cortante 3 litros.

Lixeira circular
5 Litros. 

Suporte para leitor de 
código de barras. 

 Rodízio Stylus
Estrutura em

plástico resistente,
banda rodagem

em BP.

 Rodízio Futura 
Fabricado em

plástico resistente,
banda de rodagem

em TPE.

Rodízio Padrão 
Estrutura em aço

zincado, banda de
rodagem em TPE.

Opcionais
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Carrinho Beira Leito 
 Internação 

Dimensões Básicas 

12

Ÿ Carrinho Beira Leito desenhado para 
auxiliar a revolução na tecnologia 
hospitalar.

Ÿ Mobilidade e funcionalidade.

Ÿ Aumento da produtividade do corpo 
técnico.

Ÿ Menos erros de administração de 
medicamentos, quando aliado a 
tecnologias de gestão Beira Leito.

Ÿ Conformidade - Desenvolvido levando em 
consideração recomendações do CCIH.

 

 * Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor.

DIMENSÕES 

Altura

1120mm

Profundidade

576mm

Largura

651mm

Peso

40kgcom acessórios

Confira os detalhes do carrinho na 
próxima página. 

 Suporte para 
material perfuro

cortante.

 Descarpack

Suporte para 
soro com 04 

pontas e ajuste
de altura.

 Suporte para
All-In-One 
com ajuste 
de altura.

13

Opcionais
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Carrinho Beira Leito 
 Internação 

 * Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor.

Dimensões Básicas 
Dimensões Básicas 

14

Opção para notebook e  
puxador em aço inox, 

sistema único de 
fechamentos das gavetas
e suporte para leitor de 

código de barras. 

Ergonômico: Suporte para 
notebook, com regulagem 
de altura assistida, trava 

antifurto, teclado e mouse.

Suporte para 
descarpack 3l, 7l ou 

duplo de 7 litros.

Lixeira retangular em 
aço inox 5 litros. 

Bandeja lateral 
deslizante, para 
manipulação de 
medicamentos.

Gavetas com divisória 
central com identificação

para cada nicho.  

Rodízios de 100mm 
em base ampliada 

para garantir a 
estabilidade.

 

Compartimento 
traseiro para fonte 

de notebook e 
enrolador de cabos 
no verso da base. 

Gaveta com divisórias 
personalizáveis.

Opção para e 
all-in-one, puxador 

em aço inox, sistema 
único de fechamentos 
das gavetas e suporte 
para leitor de código 

de barras. 

Detalhes
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Carro para Medicamentos 

Internação 

 * Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor.

DIMENSÕES BÁSICAS SEM ACESSÓRIOS

Altura Largura Profundidade

1000mm 400mm 415mm

Peso

35Kg

Ÿ Estrutura em aço carbono.
Ÿ Topo em chapa de aço inox escovado.
Ÿ Puxador em inox na parte traseira.
Ÿ 4 gavetas com 145mm de altura, com puxador embutido na cor preta.
Ÿ 1 gaveta de 295 mm, com puxador embutido na cor preta.
Ÿ Fecho único com manopla para todas as gavetas, com chave.
Ÿ 4 rodízios de Ø 100mm, sendo 02 c/ travas e 02 s/ travas.
Ÿ Pintura a pó texturizada na cor branco dental.
Ÿ Peso estimado: 35 kg

Tampo em Aço Inox

Suporte para prescrição

Suporte para soro
c/ 4 ganchos

Puxador em

Bandeja Lateral 
Escamoteável 
em aço inox

aço inox

15

Bandeja lateral
escamoteável

Em inox, com 
borda de 540mm
de comprimento

Suporte 
para soro

Em inox com 
regulagem de altura

e 04 gancheiras

Suporte 
perfuro cortante

Acondicionamento 
lateral de 

1,5 ou 3 litros 

Suporte 
para prescrição

Ajuste com 
inclinação

Porta
documentos

Acondicionamento
na lateral inferior 

para documentos A4 

 Rodízio 
Futura

 Fabricado em
plástico resistente,
banda de rodagem

em TPE.

Rodízio 
Padrão

 Estrutura em aço
zincado, banda de
rodagem em TPE.

Opcionais
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Carro Para Isolamento ou Mesa de Cabeceira 

Internação

 * Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor. 16

DIMENSÕES BÁSICAS SEM ACESSÓRIOS

Altura Largura Profundidade

1000mm 400mm 415mm

Peso

35Kg

Ÿ Estrutura em aço carbono.
Ÿ Bandeja superior em aço inox.
Ÿ 01 puxador traseiro em aço inox.
Ÿ 02 gavetas 150mm de altura, c/ fecho 

único com manopla e chave ou consulte 
as configurações disponíveis.

Ÿ 04 rodízios Ø100mm, 02 c/travas e 02 
s/ travas.

Ÿ Pintura a pó texturizada na cor branco 
dental.

Trava única
p/ gavetas

Tampo em Aço Inox

Puxador em
aço inox

 Rodízio Stylus
Estrutura em

plástico resistente,
banda rodagem

em BP.

 Rodízio Futura 
Fabricado em

plástico resistente,
banda de rodagem

em TPE.

Rodízio Padrão 
Estrutura em aço

zincado, banda de
rodagem em TPE.

Opcionais



Cardinal
Suporte à saúde

 

 

 

 * Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor.

 CE
        Carro de Emergência

Ÿ Estrutura rígida e resistente, confeccionada em 
tubos e chapas de aço carbono.

Ÿ Tampo e capa protetora inferior em PS 
poliestireno termo formado.

Ÿ Seis (6) gavetas para medicamentos com 
corrediças telescópicas e puxadores embutidos, 
sendo as três (3) primeiras com divisórias em 
policarbonato para acondicionar medicamentos.

Ÿ Sistema de fechamento Single Lock com lacre.

Ÿ Quatro rodízios linha hospitalar, 100 mm, dois 
destes com freio;

Ÿ Pintura eletrostáticas a pó, polimerizada em 
estufa a 200ºC;

Ÿ Cor branca texturizada.
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Tábua de 
massagem 
cardíaca

Suporte para 
Cilindro de Oxigênio

Compatível com 
cilindro de 3 litros

Suporte para 
Desfibrilador, 
prateleira com 

giro 360°

 Suporte de Soro 
com ajuste de

altura

Lixeira 
removível

Régua com 
06 tomadas

Divisórias em 
policarbonato

para acondicionar 
medicamentos

Opcionais Disponíveis Detalhes

DIMENSÕES EXTERNAS 

Altura

1000mm

Profundidade

495mm

Largura

620mm

Peso

65kg



Cardinal
Suporte à saúde

 

 

 

Carrinho para Ventilador Pulmonar

Carro Auxiliar para Internação 

 * Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor. 18

Ÿ Estrutura em tubos e chapa de aço carbono.
Ÿ 04 rodízios Ø100mm, 02 c/travas e 02 s/ travas.
Ÿ Pintura a pó texturizada na cor branco dental.

Dimensões Básicas 
Dimensões Básicas 

DIMENSÕES BÁSICAS 

Altura

Bandeja Superior

Largura da Base

Peso

Profundidade da Base

850mm

ajuste de acordo com o modelo

460mm

515mm

19Kg

 Rodízio Stylus
Estrutura em

plástico resistente,
banda rodagem

em BP.

 Rodízio Futura 
Fabricado em

plástico resistente,
banda de rodagem

em TPE.

Rodízio Padrão 
Estrutura em aço

zincado, banda de
rodagem em TPE.

Opcionais



Cardinal
Suporte à saúde

 

 

 

 * Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor.

 CA
    Carro Auxiliar

Indicações de Uso

Régua
Tomadas

Novo
padrão

brasileiro.

Suporte
Soro

 Haste em Aço
inoxidável com
regulagem de

altura.

 Rodízio 
Futura

 Fabricado em
plástico resistente,
banda de rodagem

em TPE.

Rodízio 
Padrão

 Estrutura em aço
zincado, banda de
rodagem em TPE.

 Rodízio 
Stylus

 Estrutura em
plástico resistente,

banda rodagem
em BP.
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DIMENSÕES 

Altura

980mm

Profundidade

525mm

Largura

555mm

Peso

30kg

Ÿ Estrutura rígida e resistente 
confeccionada em tubos e chapas de 
aço carbono. 

Ÿ 02 Prateleiras ajustáveis em aço 
carbono.

Ÿ 01 Prateleira deslizante para teclado 
em aço carbono com corrediças 
telescópicas para precisão e suavidade 
no manuseio. 

Ÿ 01 prateleira fixa na base estrutural.

Ÿ Quatro Rodízios linha hospitalar 100 
mm dois com freio.

Ÿ Pintura eletrostáticas a pó, 
polimerizada em estufa a 200ºC.

Ÿ Cor branca texturizada.

Ÿ Urodinâmica;

Ÿ Bisturi Elétrico / Eletrônico;

Ÿ Anestesia;

Ÿ Rack Auxiliar;

Ÿ Monitores Cardíacos;

Ÿ Informática;

Opcionais

Detalhes



Cardinal
Suporte à saúde

 

 

 

 * Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor.

 Base LCD Mesa

       Base para monitores LCD

Ÿ Estrutura rígida e resistente, confeccionado em 
chapa de aço carbono enrijecidas.

Ÿ Sistema de fixação do monitor padrão VESA 
100x100mm.

Ÿ Comporta monitores de até 26" LCD.

Ÿ Cabeça do suporte articulável.

Ÿ Pintura eletrostática a pó, polimerizada em 
estufa a 200ºC.

Ÿ Cor branca texturizada.

20

Peso 04kg

Detalhes



Cardinal
Suporte à saúde

 

 

 

 * Imagens meramente ilustrativas, a Cardinal reserva-se ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio ao consumidor.

 Suporte para Monitor Multiparâmetro

       Suporte de parede para monitores multiparâmetro

Para fixação em parede sem perder a mobilidade:

Ÿ Articulação em dois pontos de giro.

Ÿ Ajuste de inclinação.

Ÿ Calha para organização dos cabos.

Ÿ Personalização da prateleira para a fixação do seu monitor.

Ÿ Fabricado em aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura 
eletroestática a pó.

Ÿ Acompanha kit de fixação para parede de alvenaria.
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Peso 02kg

Detalhes



Cardinal
Suporte à saúde

 

 

 

Rua Frederico Mayer, 477
B. Flor da Serra - Joaçaba - SC

Cep 89600-000

49 3522 2082
49 99803 3140

vendas@cardinal.com.br

Endereço Fabril

Rod. SC 150, Km 68 s/n
Vila Kennedy - Luzerna - SC

Cep 89609-000

www.cardinal.com.br

Atualização do catálogo: 07/04/2021
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