Master L2H2
UTI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
AMBULÂNCIA UTI
COMPARTIMENTO DO PACIENTE
• Divisória com passagem entre paciente e motorista.
• Isolamento têrmo-acústico de alta densidade.
• Revestimento interno em PRFV texturizado (Fibra de Vidro).
• Piso em vinil de alta resistência.
• Armários e bancada em compensado naval, revestido em
fórmica texturizada com esquadrias de alumínio e portas
de correr de acrílico.
• Cantos arredondados nos armários e bancada para
proteção dos usuários contra impactos.
• Banco baú com cintos de segurança, estofamentos em
courvin de alta resistência e local para lixeira descartável.
• Banco reclinável para médico com cinto de segurança.
• Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de
segurança.
• Prancha de imobilização longa.
• Régua de oxigênio de 3 pontas com fluxômetro/aspirador/
umidificador.
• Cilindro de oxigênio de 40 L com válvula e manômetro.
• Suporte para sôro.
• Pega mão semi-embutido no teto.

SISTEMA ELÉTRICO
• Sinalização de Leds com sirene eletrônica de 04 tons.
• Lanternas sequenciais de Leds.
• Luminárias internas de Leds com 02 intensidades de luz.
• Bateria auxiliar 100 Ah, com gerenciador de carga.
• Exaustor de alta vazão.
• Painel de contrôle central com chaves disjuntoras
térmicas, tomadas 110/220 volts. externa, tomadas
110/220 volts,via inversor (opcional) e tomada / plug 12 volts.

OPCIONAIS
• Ar condicionado para paciente e motorista.
• Alarme sonoro de ré.
• Bomba de infusão / Cardioversor / Respirador / Oxímetro.
• Cadeira de rodas de alumínio.
• Inversor de 700/1000 watts.
• Isolador automático de bateria auxiliar.
• Luz de embarque.
• Cilindro de ar comprimido de 16 L.
• Strobos nos faróis.
• Strobos nas laterais e traseira.
• Layout corporativo em vinil auto adesivo.
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