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Cobertor de Tronco para CC e RPA

Código do produto: SB9RH9120
Tamanho aberto: 86 cm x 152 cm
Descrição: Feito com tecido não-tecido 
azul de grau médico, com 09 almofadas 
térmicas ativadas pelo ar. 

Código do produto: SB6RH9120
Tamanho aberto: 60 cm x 86 cm
Descrição: Feito com tecido não-tecido azul 
de grau médico, com 06 almofadas térmicas 
ativadas pelo ar.

COBERTORES TÉRMICOS DESCARTÁVEIS
Características e Benefícios

Ativado pelo ar: Não requer eletricidade.

Máxima Mobilidade: O mesmo cobertor acompanha o paciente desde 
o  pré-operatório,  durante  a  cirurgia  e  no  pós-operatório,  sem  a 
necessidade  de  sopradores  ou qualquer outro equipamento conectado 
em tomadas elétricas.

Custo benefício: Um único cobertor por paciente é suficiente para todo 
o procedimento.

• Aquecimento:  em  poucos   minutos,  atingindo em torno de 40 ºC, e 
dura aproximadamente 10 horas.

Versatilidade: Prevenção  e  tratamento  da  hipotermia, inclusive  em 
choque e trauma.

Qualidade:   Feito   com  materiais   de   grau  médico,  composto  por 
almofadas térmicas de tecido não-tecido.

Controle de infecção: O sistema  se autoaquece,  evitando circulação 
aérea de particulas, fato comum no uso de sopradores. 

Seu  uso  é  também  indicado  em  diversas   situações   como: 
Resgate, emergências, carros  de  parada, uso  militar, home care, entre 
outros.

Cobertor de Corpo Inteiro 
para CC e RPA



Cobertor para tronco com 04 painéis

Tabela de Produtos

Cobertor para corpo inteiro com 06 painéis

Código do Produto: S4RHMD - Caixa com 08 Código do Produto: S6RHLG - Caixa com 08

Colete de aquecimento (uso não médico)

Código do produto: GRHVO6A - Caixa com 12

Casulo infantil de aquecimento

Código do produto: GIW6C - Caixa com 12

Cobertores de aquecimento rápido

Código do produto: G12RH2 - Caixa com 08*

Colchão infantil

Código do produto: S2RHIM - Caixa com 12

Mini cobertor com 01 painel

Código do produto: GRHVO6A - Caixa com 12

Cobertores de uso hospitalar - CC/RPA/UTI/Enfermaria

* Modelo para tronco:
SB6RH9120  - Caixa com 20 

* Modelo para tronco:
G6RH2T - Caixa com 12 

Código do produto: SB9RH9120 - Caixa com 10*

40°C em até 20 minutos

Mantém a temperatura por: 10 Horas

Tamanho: 86 cm x 152 cm

Peso: 1.13 Kg

Descrição: Cobertor para corpo inteiro. Usado para
tratamento de hipotermia e choque.
Pode ser usado em maca de evacuação
(115kg). Protocolo médico militar.

Temperatura de aquecimento:

40°C em até 20 minutos

Mantém a temperatura por: 10 Horas

Tamanho: 41 cm x 46 cm

Peso: 198 gramas

Descrição: Painel    térmico     para    uso   em 
extremidades. Totalmente ajustável, 
com duas fitas para prender. Útil em 
kits de primeiros  socorros  e  kits de 
sobrevivência. 

Temperatura de aquecimento:

38 °C em até 15 minutos

Mantém a temperatura por: 08 Horas

Tamanho: 66 cm x 66 cm

Peso: 340 gramas

Descrição: Casulo com 6 almofadas térmicas, 
capuz e duas fitas ajustáveis para
envolver a criança e preservar o calor. 

Temperatura de aquecimento:

38 °C em até 15 minutos

Mantém a temperatura por: 08 Horas

Tamanho: Corpo inteiro: 86 cm x 122 cm
Tronco: 86 cm x 61 cm

Peso: Corpo inteiro: 794 gramas
Tronco: 397 gramas

Descrição: Cobertor para emergencia, aquecimento 
rápido, para uso em choque, trauma 
e pré-hipotermia. Possui uma camada 
interna acolchoada, é leve, confortável 
e resistente a água. Funciona bem 
em grandes altitudes. 

Temperatura de aquecimento:

40°C  em até 20 minutos

Mantém a temperatura por: 10 Horas

Tamanho: 86 cm x 122 cm

Peso: 794 gramas

Descrição: Cobertor  para  tronco.  Usado para 
tratamento de hipotermia e choque. 
Pode   ser   usado   em   maca    de 
evacuação (115kg). Protocolo médico 
militar.

Temperatura de aquecimento:

40 °C  em até 20 minutos

Mantém a temperatura por: 10 horas

Tamanho: Corpo inteiro: 86 cm x 152 cm
Tronco: 60 cm x 86 cm

Peso: Corpo inteiro: 510 gramas
Tronco: 350 gramas

Descrição: O  mesmo  cobertor  acompanha  o 
paciente  desde  o  pré- operatório, 
durante a cirurgia e no pós-operatório. 
Previne hipotermia. 
Máximo conforto para o paciente.

Temperatura de aquecimento:

38 °C em até 20 minutos

Mantém a temperatura por: 08 Horas

Tamanho: 28 cm x 33 cm

Peso: 198 gramas

Descrição:

Para a manutenção da normotermia 
de  pessoas  atuando  em  lugares 
extremos. Também pode ser usado 
para atividades externas como escalada, 
montanhismo, esqui, acampamento, 
pesca, maratonas, etc. 

Temperatura de aquecimento:

38°C em até 15 minutos

Mantém a temperatura por: 08 horas

Tamanho: Único com fitas para prender

Peso: 284 gramas

Descrição:

Temperatura de aquecimento:

Colchão infantil para manutenção da 
normotermia. Pode ser usado junto 
com casulo, ou como colchão para 
transporte pelo hospital. 

22 Hudson Place Ste. 5R
Hoboken, NJ 07030, USA
www.techtradellc.com 

Fabricado por: Distribuidor Exclusivo no Brasil:

Rua Augusta, 1378 - SL - Consolação 
São Paulo - SP - 01304-001
Tel.: (11) 3289-4600   Fax: (11) 3284-4484          
www.panmedica.com.br

Código do produto: S1RHSM - Caixa com 12

Cadastro ANVISA 
Nº.: 10171610055


