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Mulheres no centro 
de atenção e cuidados
O exame preventivo é um dos procedimentos realizados com mais frequência 
em clínicas ginecológicas. A cadeira ginecológica Graciella® permite que o 
médico trabalhe com seus pacientes de forma ergonômica e seus elementos de 
design funcionais são ajustados para aumentar o conforto e a segurança dos 
pacientes. 

31% das mulheres 
vão ao ginecologista 1× ao ano. 52% das 
mulheres vão ao ginecologista com menos 

frequência, não regularmente ou não vão ao 
ginecologista.(1)

Câncer cervical
é o quarto tipo de câncer mais comum em 

mulheres do mundo todo.(2) O exame preventivo e 
o tratamento pré-canceroso em mulheres até 30 

anos são o método mais eficiente de prevenir essa 
doença.(3)

O exame básico, que inclui ultrassom, em um 
local e altamente ergonômico.

Os exclusivos elementos de design consistem 
em duas colunas que possibilitam a fácil 
colocação da cadeira em diversas posições. 

O design elegante aumenta a confiança antes e 
durante o exame.
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Os ginecologistas examinam cerca de 20 pacientes por dia em uma clínica 
ginecológica, dependendo de outros fatores. A ergonomia e a intuição do 
equipamento, especialmente da cadeira ginecológica, têm sua função em todas 
as partes do trabalho. Graciella® foi desenvolvida com atenção em detalhes, 
considerando a ergonomia, bem como o demorado trabalho dos ginecologistas.

O controlador com os 
pés permite que a cadeira 
seja ajustada rapidamente 
mesmo durante o exame.

 +

Controlador manual
O mecanismo rotativo permite que o 
controlador seja acessado de vários 

ângulos.

Manuseio simples

Ultrassom diretamente na cadeira
A cadeira pode ser facilmente ajustada na posição horizontal 
para que o ginecologista possa examinar a paciente usando o 
ultrassom sem precisar movê-la para a cama de exames.
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Posicionamento dos apoios das pernas
A gama de posições permite que os apoios das pernas sejam ajustados 
de forma conveniente e de acordo com as necessidades do ginecologista, 
ao mesmo tempo que mantém a paciente confortável.

Posições predefinidas
As posições predefinidas permitem que a cadeira seja alterada para duas 
posições mais comuns.

Posição sentada Posição de exame
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O tratamento ginecológico 
preventivo é algo que toda 
mulher adulta deve ter 
frequentemente em sua vida.  
Um ambiente agradável 
e o conforto aumentam a 
confiança da paciente.

Desenvolvida para mulheres

A paciente pode subir com 
segurança na cadeira com o 
degrau e as opções de ajustes 
da altura.

 +

O design e a forma 
ergonômica da cadeira, 
bem como o estofado 
macio, garantem o 
conforto da paciente.

 +

Ajuda sem atrapalhar
Há um degrau para ajudar a paciente a subir 
na cadeira, desenvolvido com um mecanismo 
rotativo. Ele pode ser movido para os lados de 
forma que não atrapalhe o exame.
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Design agradável
O posicionamento variável permite que a cadeira seja ajustada 
ao físico de cada paciente. O conforto da paciente também é 
aprimorado pelo estofado macio e a forma ergonômica da cadeira. 
Um apoio de cabeça integrado também está incluído.

Apoios de pernas personalizados
A cadeira Graciella® tem vários apoios de pernas disponíveis que 
podem ser selecionados de acordo com o objetivo, foco e exames 
ginecológicos mais comuns de cada instalação de cuidados da 
saúde. Os apoios de pernas podem ser ajustados de acordo com as 
necessidades do paciente e do ginecologista.

Apoios de 
pernas 
Goepel

Apoios de 
pernas 
padrão
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As colunas facilitam a higiene e a lim-
peza

A unidade da coluna é 
muito fácil de limpar devido 
às suas forma simples e 
acabamento liso.

 +

As elegantes colunas do sistema 
de duas colunas criam um 
espaço entre a área de deitar 
e o chassi, permitindo a total 
descontaminação de toda a 
cadeira. 

 +

Colunas resistente a 
contaminantes
A coluna é feita de alumínio eletrolicamente 
oxidado e uma fina camada de lubrificantes em 
sua superfície. O espaço entre os cilindros da 
coluna telescópica é preenchido com espaçadores 
plásticos que garantem que nenhum contaminante 
caia na coluna. 

A cadeira Graciella® é equipada com um exclusivo design de colunas. A função 
principal das unidades das colunas telescópicas e eletricamente acionadas é 
ajustar a altura. Essa solução de design propicia valor agregado extra com seus 
excepcionais parâmetros de higiene.
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Higiene do estofado
O estofado sem costuras também faz parte do 
exclusivo conceito de higiene da cadeira Graciella®. 
O material é modificado para possibilitar a fácil 
descontaminação usando métodos higiênicos 
comuns.

As colunas facilitam a higiene e a lim-
peza

Roda retrátil
A cadeira é fácil de movimentar pela 
clínica graças à roda retrátil no chassi, 
especialmente, quando o piso sob 
e ao redor da cadeira estiver sendo 
limpo.
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Graciella® é uma cadeira ginecológica com um 
exclusivo design de colunas. Apresentando 
design elegante e funções ergonômicas, a cadeira 
Graciella® ajuda a criar um ambiente confiável e 
moderno para exame ginecológico.

Solução de design
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Acessórios
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Degrau integrado Recipiente em aço 
inoxidável

Recipiente de plástico

Apoios de pernas tipo 
Goepel

Apoios de pernas com estofado 
parcial

Apoios de pernas com estofado

Suporte para rolo de papel 
(padrão

Suporte para colposcópio Placa das pernas

Suporte da barra EU Suporte para infusão Reforço plano
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Esquema de cor

M – Amarelo P – Laranja

A – Violeta B – Azul brilhante F – Verde água

Rodas de manipulação Proteção plástica na parte inferior da 
cadeira

Lâmpada LED

Cadeira do médico – pés ajustáveis e 
ergonômicos

Cadeira do médico – altura ajustável, 
travamento manual

Cadeira do médico – ergonômica, 
altura ajustável, travamento manual



Visão geral e parâmetros 
técnicos

Parte ajustável do 
assento

Controlador manual 
com mecanismo 
rotativo

Degrau com 
mecanismo rotativo
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Especificações mecânicas 
Comprimento máximo da cadeira (sem 
apoios de pernas)

1325 ± 10 mm

Comprimento máximo da cadeira (com 
apoios de pernas)

1733 ± 10 mm

Comprimento máximo da cadeira (com 
apoios de pernas tipo Goepel)

1402 ± 10 mm

Comprimento máximo da cadeira (com 
apoios de pernas tipo Goepel com junta 
dupla)

1495 ± 10 mm

Largura total (pelos apoios de pernas) 780–845 mm

Largura do estofado (máx.) 630 ± 5 mm

Espessura do estofado 30 ± 2 mm

Altura do assento da cadeira – na posição 
sentado

615 ± 5 mm

Altura máxima do assento da cadeira (borda 
frontal)

1043 ± 5 mm

Ângulo de ajuste de parte do apoio das 
costas até parte do assento

0°±2° / +40° ±2°

Ângulo de ajuste da parte do assento 0°±2° / +20° ±2°

Posição de Trendelenburg -12°±2°

Degrau acima do chão m[n. 275–540 mm

Carga da paciente 180 kg

Carga máxima da cadeira 195 kg

Carga permitida do apoio de pernas 32 kg

Altura da cadeira (depende da configuração) 85–115 kg

Carga permitida do suporte do recipiente 10 kg

Carga máxima da barra EU 15 kg

Volume do recipiente pendente 2,4 l

Proteção IPX4

Proteção do controlador por pé IPX6

Modo de operação Int. 2/18 min

Nível de ruído Inferior a 48 dB (A)

Especificações elétricas
Tensão 100 Vca / 110 Vca / 

120 Vca / 127 Vca / 
230 Vca

Frequência 50/60 Hz

Tensão do motor 24 Vca

Proteção contra penetração da água IPX4

Classe de proteção do equipamento I

Classificação das partes incluídas B

Entrada máxima de alimentação 370 VA

Fusíveis da cadeira 2 x T1.6AL 250 V

Apoios de pernas

Unidade da 
coluna linear

Controlador 
por pé
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e confiável

— Manutenção e limpeza 
simples

— Expansão de funções por 
meio de uma ampla gama de 
acessórios
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— Exames ginecológicos e 
ultrassom em uma cadeira

— Fácil de subir na cadeira

— Design agradável e 
confortável 

— Maior ergonomia ao realizar 
exames

— Ajuste rápido para as posições 
mais comuns

— Todos os exames básicos em 
uma cadeira
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