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Sistemas de
transferencia
SAMARIT “no lift”

Per
l‘uso

intenso!

A maneira segura de transferir pacientes
Um requesito legal em alguns países e não considerado noutros ... as condições de trabalho devem ser o mais 
confortáveis possível. Deve-se evitar levantar os pacientes durante as transferências.  Os produtos SAMARIT 
ajudam na transferência, sem necessidade de levantar o paciente. Os produtos estão desenhados para facilitar a 
transferência sem necessidade de um grande esforço, simplificando o trabalho dos profissionais de saúde sem 
pressão sobre a sua coluna.



NOVO
 

Tamanho: 91 x 50 cm    1.4 kg

Adequado para serviços de 
enfermería, de cuidados intensivos, 
colchões de ar e em decúbito.

Tamanho: 177 x 50 cm    3.8 kg

Código: 440.0100 Código: 440.0300Código: 440.0200

M I N I - G Y N 
não dobrável

U C I - B A R I Á T R I C A 
não dobrável

A nova série Rollbord.

STANDARD 
dobrável

Adequado para radiologia, blocos 
operatórios, UCI e todos os 
departamentos especiais.

Tamanho: 177 x 50 cm    2.7 kg 
dobrado a 89 x 50 cm

Antibacteriano, antifúngico, retardante do 
fogo, topos de segurança, revestimento 
suave para a pele e fácil de limpar.

Antibacteriano, antifúngico, retardante do 
fogo, topos de segurança, revestimento 
suave para a pele e fácil de limpar.

Antibacteriano, antifúngico, retardante do 
fogo, topos de segurança, revestimento 
suave para a pele e fácil de limpar.

Adequado para blocos operatórios 
de urología, de ginecología, salas de 
reanimação e emergências.

• Alto rendimento
• Radiotransparente
• Não tóxico e com tratamento antibacteriológico
• Transferência segura do paciente
• Confortável para o paciente
• Evita lesões de coluna aos profissionais
• Suave para a pele (sem látex)
• Fácil de limpar e desinfectar
• Capas descartáveis disponíveis
• Tecido de nylon resistente a rupturas
• Aplicável em separações até 20 cm
• Poupança de espaço

5 modelos distintos para 
cada aplicação hospitalar
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HIGHTEC

Tamanho: 126 x 40 cm    1.5 kg

Adequado para transferir pessoas 
feridas de e para macas e camas. 

Tamanho: 177 x 40 cm    2.5 kg

Código: 440.0400 Código: 440.0500

S U R G I B O A R D 
não dobrável

M R I / C T
dobrável

Adequado para blocos operatórios, 
radiologia, varios departamentos 
(substitui os rodízios de alumínio).

Antibacteriano, antifúngico, retardante do 
fogo, topos de segurança, revestimento 
suave para a pele e fácil de limpar.

Antibacteriano, antifúngico, retardante do 
fogo, topos de segurança, revestimento 
suave para a pele e fácil de limpar.

Os sistemas de transferência 
SAMARIT “no lift” facilitam o 
trabalho diário com os pacientes
SAMARIT proporciona conforto e segurança aos pacientes.
Nos hospitais, onde alguns pacientes necesitam de ser 
transferidos com cuidado  várias vezes ao día, SAMARIT facilita o 
trabajo aos profissionais e é máis cómodo para o paciente.

Sistemas de transferência SAMARIT - uma grande ajuda para 
os profissionais de saúde em todo o mudo.
Se imaginar quantas transferências se realizam cada día em 
hospitais e clinicas, apreciará o valor real dos sistemas originais 
SAMARIT. Utilizam-se actualmente mais de 150.000 sistemas de 
transferência SAMARIT por profissionais de saúde  em todo o 
mundo.
Todos eles acham que os produtos SAMARIT facilitam o seu 
trabalho.

só pesa 3 kg e pode-se montar 
rápidamente - em qualquer lugar

CAPA DESCARTÁVEL 
Adequada a todos os modelos

Para proteger os Rollbords contra 
sangue e sujidade. Tamanho: 200 
cm / 135 cm, Ø 60 cm (tubo)

200 cm  Código: 440.1000        
135 cm  Código: 440.1400
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HIGHTEC

SAMARIT Rollbord ECOLite SAMARIT Rollbord H-Line Transglide SAMARIT

A maneira segura de transferir pacientes

Gire o paciente sobre um lado, deslize o 
Rollbord para baixo do corpo e coloque o 
paciente na sua posição original.

Empurre o paciente com cuidado 
apoiando no ombro e anca, sem 
aplicar força, e realize a transferência. 

Gire o paciente sobre um lado. Retire 
o Rollbord começando pelos pés

Material não contaminante para
o meio ambient * As ajudas de
transferência SAMARIT são fabricadas 
com materiais ecológicamente seguros. 
Podem ser eliminadas sem prejudicar o 
meio ambiente e se ocorrer um incêndio 
não produzem fumos tóxicos.

** Tecido deslizante em silicone envolvendo
um núcleo de espuma de polietileno, tela 
coberta de poliester, extremos em PE. 

Standard de alta qualidade 
As ajudas de transferência SAMARIT 
têm:

• Marca	CE
• Patentes internacionais de desenho.
• 2	anos	garantía

Fácil limpeza
O Rollbord limpa-se de forma óptima 
com os toalhetes SamaClean ou com 
qualquer desinfectante hospitalar. Se 
antecipar que se vai sujar, utilize a 
cobertura descartável do Rollbord. Esta 
cobre os extremos do Rollbord e 
permite deixar a superfície limpa. As 
reparações só podem ser efectuadas 
por pessoal autorizado, durante a 
garantia.

www.rocargo.pt

Ajudas de enfermaria SAMARIT

Sede:
Apt. 110 -  Rua Conde da Ribeira Grande
Zona Industrial da Quinta do Mocho
2001-902 Santarém
Telef: 243 359 017  Fax: 243 351 408 

email: rocargo@rocargo.pt

Delegação norte:
Rua do Castanhal, Lote 20
Zona Industrial da Maia I - Sector 2
4475-122 Gemunde
Telef: 229 417 460  Fax: 229 417 463 




