
Bandeja universal para cama

Solido 3

Paciente Equipe Gerenciamento

— Um projeto moderno 
com opções de cores

— Altamente funcional 
por um preço 
acessível 

— Controle muito fácil  
da mesa

— Manuseio  
ergonômico da mesa

— Um recurso com 
inclinação para 
leitura 

— Ficar na cama se 
torna mais agradável
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Controle simples
A bandeja Solido 3 pode ser equipada com 
uma mola para o controle de levantamento, 
sem o uso da alça de controle.

Inclinação prática
Os pacientes gostarão da praticidade de 
ter um suporte para refeição que pode ser 
usado para leitura ou ao usar um tablet.

Controle ergonômico
Graças aos seus recursos ergonômicos  
e à estrutura especial da coluna, o manuseio 
da mesa torna-se muito fácil.

1  Uma alça para facilitar o manuseio. 

2
 Graças ao espaço maior, o paciente 

pode puxar a mesa para mais 
próximo do corpo, facilitando  
a alimentação.

3
 Ajuste excepcionalmente fácil da 

altura da mesa usando uma alavanca.

4  O batente integrado previne a queda 
de livros e outros itens, mesmo 
quando o suporte para refeição  
é inclinado.

5
 A galeria de metal serve como um 

batente prático para itens colocados 
na mesa. 

A bandeja Solido 3 é um acessório prático que tornará  
a permanência do paciente na cama mais agradável. Ela conta com vários 
recursos ergonômicos que tornam seu manuseio fácil e intuitivo tanto para o 
paciente quanto para a equipe de enfermagem. 
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HandyClip
O formato exclusivo da coluna 
permite fixar um grampo que pode 
ser modificado verticalmente.  
É possível conectar vários acessórios 
com o grampo – um suporte para 
garrafa de água, um gancho para o 
recipiente de coleta de urina, uma 
prateleira pequena para telefone etc. 
O paciente terá sempre tudo o que 
precisa ao seu alcance.

Design: 
funcionalidade  
e estética 
O suporte para refeição apresenta 
linhas retas para facilitar a limpeza e 
é produzido em várias cores. A cor 
da mesa pode combinar com a cor 
da cama e dos itens do quarto.

Detalhes úteis 
— A coluna lisa, com tecnologia sem 

emendas e com um design estrutural 
prático facilita a limpeza da mesa no 
formato T. 

— O chassi no formato T pode ser 
facilmente posicionado sob a cama 
mesmo que ela tenha um quinto 
rodízio. 

— Escolha entre:
— Chassi de perfil baixo com dois 

pequenos rodízios integrados. 
— O chassi em formato C com dois 

rodízios grandes de 50 ou 75 mm 
movem a mesa mais facilmente e 
facilitam a manutenção.

— Capacidade de carga da mesa 30 kg.
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Parâmetros técnicos 
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Dimensões internas do suporte para refeição Peça fixa 11×35 cm

 Peça grande 64×35 cm

Dimensões externas do suporte para refeição  95×45 cm

Ajuste de altura (depende dos rodízios e do 
chassi)

Chassi C e rodízios de 50 mm 103×71 cm

Chassi C e rodízios de 75 mm 104,5×72,5 cm

Chassi T 102×70 cm

Capacidade de carga No meio do suporte para refeição 30 kg

Altura do chassi
Chassi C e rodízios de 50 mm 11,3 cm

T 3,4 cm

Ângulo de inclinação  0° - 8° - 21° - 31° - 40° - 48°


