
Cápsula de Isolamento

Cápsula de Isolamento

A cápsula de isolamento é usada principalmente para o transporte de 

pacientes com doenças infecciosas respiratórias potentes, para evitar a 

propagação de patógenos e reduzir as taxas de infecção por profissionais 

de saúde. 
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Seu tamanho e design permitem o seu uso em ambulâncias e aeronaves 

sem a necessidade de adaptações 

Possui acessos para a passagem dos cabos de equipamentos e monitores, 
bem como os dutos para respiradores mecânicos. 

Fabricada em PVC não tóxico de alta qualidade e durável (cor poderá 
variar de acordo com produção)
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Unidade de sopro é operada por bateria de lítio por aproximadamente 10 a 12 
horas em condições normais.  
Pode ter 2 ou 4 portas de acesso equipadas com luvas de látex ou PVC 
operadas pelo zíper de vedação. 

O ar expelido da câmara passa por filtros HEPA 
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* O equipamento de exaustão fornece fluxo de ar constante e contínuo 
para o interior, para que o ar interno possa obter reabastecimento 
contínuo.

* Possui gerador de pressão negativa, para evitar o vazamento do ar 
contaminado da cabine.  
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ESPECIFICAÇÕES 
Capacidade de 
altura Recomendada até 1,90 m / máxima 2,00 m

Capacidade de 
peso 160 kg

Acesso ao paciente Mangas de 500 mm e luvas de PVC na região toráxica

Estrutura Em alumínio tubular, alojada em compartimento revestido 
em PVC

Medidas da 
Estrutura

9,5 mm de diâmetro, parede de 1,5 mm, 1.200 mm de 
comprimento

Base estruturada Em PVC dupla face com tramas em nylon 0,60 mm a 0,62 
mm de espessura

Áreas superiores Em PVC cristal pneumático de 0,20 mm de espessura 
permitindo a visualização do paciente

Fechamento Fechamento por zíper

Fixação 3 Cintos de segurança para fixação em macas
Alças para 
transporte

4 de cada lado em cinta de nylon ou PVC reforçado na base 
inferior da cápsula

Ventilador Ventilador centrifugo para geração de pressão negativa

Capacidade de 
troca de ar Mínimo 10 vezes o volume da cápsula por hora

Acessos para 
equipamentos

3 acessos de 25,4 mm (1 polegada) de diâmetro com 
batoque e tampa roscada

Dutos para 
respiradores 2 acessos com manga de 50 mm de diâmetro

Bateria recarregável Lithium ion recarregável de 10.000 mAh e fornecimento de 
energia de 6.300 mAh

Capacidade de 
operação

Com a bateria carregada em 100% entre 5 e 6 horas, em 
condições normais

Filtro de exaustão Descartável tipo mecânico PFF2 ou HEPA localizado no 
interior da cápsula

Durabilidade Reutilizável, a contar do estado de conservação do produto
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Assepsia Detergente bactericida e água / Hipoclorito de sódio / 
Quaternário de amônio / Álcool 70%

Armazenamento Sacola para transporte

Peso 3,0 kg aprox.

Medidas (L) 600 mm x (C) 2.000 mm x (A) 450 mm, com curvatura 
superior de raio de 300mm

Tamanho da 
embalagem (L) 200 mm x (C) 600 mm (A) 700 mm

Garantia 1(um) ano contra defeito de fabricação
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