
Eleganza Mano

Mesa de cabeceira para o paciente 
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LINET DO BRASIL | Al. Santos, 787 - cj 32 | São Paulo – SP | Brazil

tel: +55 11 3284 8404 | e-mail: info_brasil@linet.com | www.linet.com

As gavetas podem ser acessadas de 
ambos os lados, permitindo o fácil 
acesso ao paciente. 

— AUTONOMIA DO PACIENTE

— BORDAS ARREDONDADAS 
SEGURAS

— FÁCIL DE MANUSEAR

— FÁCIL DE LIMPAR

CONTROLE DE INFECÇÃO 
 O mecanismo de frenagem central facil-

mente acessível pode ser ativado pelo pa-

ciente usando apenas uma mão, permi-

tindo que a mesa de cabeceira seja movida 

para uma posição mais conveniente.

 As superfícies lisas e não absorventes ga-

rantem que o gabinete mesa de cabeceira 

seja fácil de limpar e descontaminar.

 Todas as gavetas e bandejas internas po-

dem ser removidas para permitir a limpeza 

completa do gabinete.

A construção exclusiva da mesa de cabeceira para pacientes Eleganza Mano  
foi projetada pensando na autonomia do paciente, no controle de infecções e na facilidade  
de manuseio.

FÁCIL DE MANUSEAR
 A combinação do sistema de freio central, 

alças e a posição dos rodízios garante que 

o paciente possa manusear a mesa de ca-

beceira com facilidade.

 As gavetas superior e inferior projetadas de 

forma ergonômica podem ser acessadas 

de ambos os lados, facilitando o manuseio 

e o acesso ao paciente.

 O paciente tem autonomia para acessar 

o suporte para refeição, o porta-toalhas, a 

prateleira para urinol e outros espaços para 

armazenamento.

DADOS TÉCNICOS
Dimensões externas  51 x 48,5 cm

Dimensões da prateleira superior 

 31 x 41 cm

Altura (incl. alça) 93  cm

Dimensões do suporte para refeição  

 60 x 35 cm

Altura do suporte para refeição 
(rodízios 7,5 cm) 73 – 110 cm

Capacidade de carga  
do suporte para refeição 5 kg

Rodízios 7,5 cm

Peso 33 kg

O paciente pode ajustar a altura do  
suporte para refeição usando apenas 
uma mão.

Fácil acesso ao controle de freio central 


