
Prancha de Transfere ncia de Paciente EZ-GO modelo 

EZ-100 

Veja no youtube   https://www.youtube.com/watch?v=wXFy0UlXfNI 
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Transfira em segundos! 
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Tel. direto: (11) 2344-1907 ou cel.: (11) 93256-3212 whatts 

Édison Shiono por e-mail: comercial.e@panamedical.com.br 

Tel. direto: (11) 2344-1905 ou cel.: (11) 98129-0112 whatts  



 

 

Veja as instruções de uso acima 

 

Funcionamento 

A Prancha de Transferência de paciente EZ-100 é um acessório que facilita a transferência 

do paciente de uma superfície a outra sem necessidade de levantamento. A capa gira 

sobre a prancha e o paciente desliza com facilidade.  

 

 

Especificações das pranchas EZ-100 e EZ-150: 

   

1. Vire o paciente para 

o lado e insira a 

prancha sob o 

paciente, mais da 

metade do corpo. 

2. Transfira o paciente 

empurrando 

cuidadosamente até a 

outra superfície. 

3. Vire o paciente para 

o lado e remova a 

prancha do paciente. 

  

Foto   

Modelo EZ-100 EZ-150 

Tipo PRANCHAS RÍGIDAS 

Materiais Básicos 
Externo: Nylon 100% 

Interno: Material absorvente de impacto  

Capacidade Máxima 

(Peso) 
200 kg  

Dimensões  

aproximadas 

(comprimento x 

largura) 

177 X 55 cm 

88 x 55 cm 

(Dobrado) 

89 x 53,5 cm 

Peso aproximado 2,5 kg 1,6 kg 

Uso finalidade 

A finalidade das duas pranchas é a 

mesma, e a EZ-150 pode ser utilizada em 

paciente que deve permanecer sentado 



 

CERTIFICAÇÕES E TESTES: 

 

 

 
 

 

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: 

 Antes da transferência do paciente certifique-se de que as travas (freios) da cama, maca, mesa de 

operação, maca de banho, maca da ambulância e etc., estejam acionadas. 

 Certifique-se de que a EZ-100 esteja colocada num plano nivelado entre cama, maca, mesa e etc. 

 O espaço máximo seguro de transferência entre dois planos é de 15cm. Entretanto o nivelamento entre 

duas superfícies é altamente recomendado. 

 Observe bem se os cabelos da paciente não estão presos ou enroscados na EZ-100 durante a operação de 

transferência. 

 Recomenda-se utilizar lençol embaixo do paciente, e manobra com 2 pessoas posicionadas em lados 

opostos, onde uma empurra segurando pelo lençol e a outra puxa o lençol. 

 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE LIMPEZA: 

 

1) Qual a condição de armazenamento (temperatura) da Prancha de Transferência de Paciente? 

 A armazenagem deve ser feita em local com temperatura menor do que 35ºC. 

 

2) É necessário a limpeza manual prévia? 

 Sim. Por favor limpar a prancha antes de usar no próximo paciente. 

 

3) Pode limpar com limpadora ultrassônica? 

 Sim. 

 

4) Qual desinfetante é recomendado? 

 É recomendado limpar com álcool. 

 

5) É possível limpeza manual e desinfecção? Com pano ou banho de desinfecção? 

 Sim, é possível limpeza manual com pano umedecido com álcool. Banho de desinfecção também é 

aceitável. 

 

6) É permitido limpador alcalino? 

 Ok usar limpador alcalino, mas tenha certeza de que o pH seja menor que 11. Por favor não use com muita 

 frequência. 1 vez por semana é aceitável. 

 

7) A prancha EZ-100 é lavável? 

 Sim, a capa azul pode ser lavada na máquina com temperatura menor que 70ºC. Colocar no saquinho de 

 lavagem e use detergente neutro. 

 

8) Algum produto químico proibido? Se sim, qual? 

 Não coloque em produto químico relacionado com Tolueno. Também não use produto alvejante. 

 

9) É possível esterilizar por vapor? Se sim, em que condições? 

 A prancha pode ser esterilizada por vapor em temperatura até 90ºC. 

Certificação 
Certificação CE de acordo com o Diretivo de Produto Médico: 
93/42/EEC 

Teste de Inflamabilidade EN 597-2:1994 

Teste de Resistência à água 
Maior que 1800 cmH2O/min de acordo com o método de teste 
do ISO 811:1981. 

Teste de Staphylococcus Aureus 
Valor da Atividade Antibacteriano: 5,3 

De acordo com o método de teste do ISO 20743:2007. 

Teste de Dermatophagoides 
Pteronyssinus 

Ausência de ácaros após 72 horas do teste de prevenção de 
ácaros. 


