Novo Fiat Ducato
Ambulância UTI Móvel

Um veículo robusto e moderno.
Veículo homologado pela FIAT e com CAT na resolução CONTRAN 190-2009

Novo Fiat Ducato
Ambulância UTI Móvel
ISOLAMENTO TÉRMICO
a. Isolamento térmico e acústico em placas de isopor nas laterais e teto do veículo;
b. Revestimento do teto e das laterais em ABS conforme CONTRAN 498/2014 permitindo fácil e rápida
higienização;
c. Piso nivelado em compensado naval de 10mm de espessura e revestido em manta vinílica sem emendas
com vedação e calafetagem conforme CONTRAN 498/2014;
d. Divisória entre a cabine do motorista e salão de atendimento nas opções:
i. Original, com janela de correr;
ii. Original com abertura de passagem;
iii. Com revestimento em ABS e janela de correr;
iv. Com revestimento em ABS e abertura de passagem;

JANELAS
a. Janela lateral instalada na porta lateral corrediça, com vidro opaco e deslizante no padrão ambulância;
b. Vidros padrão ambulância nas portas traseiras;

BANCOS E MACA
a. Banco baú confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com cinto de segurança para 3
acompanhantes homologado conforme CONTRAN 416/2012, NBR 14561 e NBR 6091 com acento,
encosto e apoio de cabeça estofados na cor cinza;
b. Banco giratório para médico, em estrutura de aço, com cinto de segurança retrátil instalado na cabeceira
da maca, com assento, encosto e apoia cabeça em espuma injetada, revestidos em courvin na cor cinza;
c. Maca retrátil em alumínio, com regulagem de altura de cabeça, colchonete em espuma revestido de
material impermeável com costura eletrônica e conforme CONTRAN 498/2014;
d. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e
banco baú;
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MÓVEIS
a. Armário padrão UTI confeccionado em compensado naval com revestimento em fórmica na cor cinza
platina e branco polar, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão
para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico,
sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para
armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica;

ELÉTRICA
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Central elétrica composta de disjuntores termomagnéticos;
01 (uma) bateria auxiliar de 12V, 105 Ah;
No Break com função de Inversor de voltagem 110/220V de 800 watts;
Painel elétrico interno, na parede lateral sobre a bancada, com 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de
110V e 02 (duas) tomadas 12V, além de interruptores para luminárias e ventiladores;
Tomada externa tripolar para captação de energia instalada na lateral esquerda, junto à porta do motorista
com cabo de extensão de 20 metros.
Iluminação interna com 06 (seis) luminárias em LED redondas, de dupla intensidade, embutidas no teto;
02 (duas) luzes de foco direcional (dicroica);
Farol de embarque instalado sobre as portas traseiras;
01 (um) Ventilador no compartimento de atendimento;
01 (um) Exaustor no compartimento de atendimento;
Sinalizador visual e acústico em barra linear de policarbonato translúcido com tratamento UV em LED de
alta potência vermelho e sirene eletrônica, aprovado nas normas SAE J575 e SAE J595;
Sinalização externa de advertência composta por 06 (seis) lanternas quadradas pulsantes em LED nas
laterais, sendo duas na cor vermelhas de cada lado e uma na cor branca de cada lado, além de duas
lanternas retangulares pulsantes vermelhas na traseira do veículo;
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EQUIPAMENTOS
a. 01 (um) suporte para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no
sentido longitudinal do paciente
b. 02 (dois) suportes para cilindro (oxigênio e ar comprimido) de 16 litros cada, montados dentro do armário
fixados na estrutura original do veículo por reforço próprio confeccionado em aço, com cinta e catraca de
fixação;
c. Lixeira plástica embutida na lateral do banco baú;
d. Prancha longa e curta em compensado com tirantes;
e. Suporte para a bomba de infusão;
f. Tiras em nylon para fixação dos equipamentos médicos;

SISTEMA DE OXIGÊNIO
a. Sistema fixo de oxigênio contendo:
i. 01 (um) cilindros de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro;
ii. 01 (uma) régua tripla completa com saídas para oxigênio composto de fluxômetro, umidificador, máscara
com chicote, sendo o fluxômetro para aspirador com frasco e ponto respirador;

BALAUSTRE
a. Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto;

GRAFISMO
a. Palavra AMBULÂNCIA na dianteira em forma invertida e na traseira AMBULÂNCIA normal;
b. 02 (duas) cruzes vermelhas nas laterais;

AR CONDÍCIONADO
a. Ar condicionado para salão de atendimento (opcional).
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