
 Catálogo de Veículos de
Saúde Móvel

A AmbulanceMed, que combina conhecimento 
técnico com comerciais e mantém com experiência 
nacional/internacional, tem liderado a entrega 
milhares de ambulâncias até hoje.

Hoje, nossas ambulâncias e nossos veículos de 
clínica móveis estão viajando com segurança nas 
estradas baseadas em 4 continentes. Recentemente, 
conseguimos melhorar projetando veículos de 
estrutura superior para o mercado do Oriente Médio.
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SOBRE NÓS
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Veículo de Mamografia Móvel
Clínica Móvel
Veiculo de Coleta de Sangue Móvel
Veículo de Saúde Móvel
Clínica Odontológica Móvel
Veiculo de Exame Ginecológico
Tenda de Hospital de Campo
Sala de Operação Móvel
Hospital de Contêineres Expansíveis
Tienda CBRN
Veículo Móvel de Raio-X
Veículo de Laboratório Móvel

Nós estamos alcançando a fim de proteger a liberdade dos trabalhadores das áreas de saúde e 
capacitá-los a fazerem melhores serviços aos pacientes. Nosso objetivo é criar o conforto perfeito e 
habilidades de condução das ambulâncias e veículos de clínica móveis. Nós estamos orgulhosos por 
produzir ambulâncias e veículos de clínica moveis que fornecem conforto acessível, soluções de 
segurança incontestáveis, e escolha de combustível com diesel e gasolina.
Nós, como AmbulanceMed Group Company, temos completado de entregas centenas de ambulânci-
as e veículos de clínica móveis. Nossa responsabilidade fundamental é levar pacientes para serviços 
de emergência e facilitar servindo soluções de clínica móvel para pacientes que não tem acesso a 
hospital.
Nós temos mediado ambulâncias para fornecer movimentos a pacientes com deficiências e possibili-
tar que pacientes crianças e bebes sejam transportados com segurança por todo o mundo.
Essa é a prova de confiança sentida por nós pelo fato de inserir novos produtos e veículos inovado-
res. Nós temos mediado para ampliar os horizontes, não somente o nosso mas também da indústria 
subsidiaria nos anos anteriores.
Nós estamos cientes do fato de que milhares de vidas de famílias dependem de ambulâncias e 
veículos de clínica móvel que nós temos produzido. Nós estamos assegurando produtos em termos 
de capacidade para suprir serviços técnicos rápidos.
Nossas prioridades são projetar e conduzir ambulâncias inovadoras e dispositivos clínicos móveis, 
que se encontram com as expectativas de nossos parceiros, e facilitando as tarefas dos trabalhado-
res médicos. A principal inovação é trabalhar para fazer uma vida melhor.
Nós estamos cientes do fato que inovação vem em primeiro lugar e torna o futuro mais próximo. 
Temos trabalhado para encontrar novas formas mais fortes e mais estáveis, a fim de ajudar a salvar 
vidas humanas. Nós acreditamos na necessidade de pensar e agir extraordinariamente para melho-
rar nossa produtividade.
Acreditamos na necessidade de oferecer altos níveis de inovação aos nossos colaboradores, a fim de 
fazê-los atingir altos padrões de trabalho. Assim, nos preocupamos em tornar o ato de trabalhar em 
uma experiência que vale a pena.
De acordo com a gente, que nossos funcionários se sentem orgulhosos e leais a nossa estrutura e 
um grande defensor da nossa companhia é a lealdade organizacional. Nos, sendo AmvulanceMed, 
somos gratificados por termos nossos funcionários responsáveis e estáveis.



 Veículo 

Móvel De Raio-X
Veículo Móvel de Raio-X
Veículo Móvel de Raio-X móvel é oferecido com o equipamento que tira imagens 
digitais. O veículo consiste em quatro seções principais: sala de raio-X, sala de 
verificação de raio-X, sala de exames laboratoriais e sala técnica.

A caixa do raio-X móvel revestido com painéis sanduíche de poliuretano. Além disso, 
sua superfície externa é completamente vedada com um material de silicone que 
fornece isolamento sonoro e térmico à caixa. Os materiais utilizados no veículo são 
à prova de fogo. É determinado três vidros no total na caixa. O veículo tem duas 
portas.
Sala de raio-X
Existe um dispositivo de raios-X colocado na sala. Ele transmite a exibição do 
paciente para a sala de exames. Além disso, há um gerador de raio-X na sala. É 
colocado um ar-condicionado tipo caracol no teto e no chão. Há uma lâmpada 
vermelha que funciona durante a filmagem de raios-X colocada fora da sala de 
raios-X.

As paredes externas da sala de raios-X foram completamente cobertas com material 
de bala. O funcionário de saúde que fica fora da sala está protegido contra os íons 
prejudiciais que vêm do aparelho com esse isolamento. A quantidade de radiação 
na camada externa da porta não ultrapassa 2,8 MSV/s. A porta da sala é projetada 
como um tipo deslizante e revestida com o material de bala da mesma forma que 
as portas. Um vidro retardador de radiação determinado no meio da porta.

Há um ar-condicionado com recurso dividido no quarto.
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Sala técnica
Há dois tanques de água, cada um com 100 litros, para água limpa e suja separadamente. A 
água proveniente do tanque distribuído no veículo por um hidróforo. Além disso, é fornecido 
que a água quente flua no veículo. Há um gerador silencioso tipo 10 Kva, à gasolina na sala 
técnica. Na verdade, ele pode ser montado fora do veículo, se solicitado.
Há uma janela dentro da sala de raios-X e sala de controle, a fim de permitir a comunicação 
entre os duas. A quantidade de radiação na camada externa da janela não ultrapassa 2,8 
MSV/s. Existe um sistema de comunicação visual na sala de exame e raio-X para permitir a 
comunicação entre estes dois.
Há um ar-condicionado na sala. Apresenta-se exigindo estranhamento ao sistema.
A sala de exame
É colocado um assento de médicos, assento de exame, computador, uma pia com água quente 
e fria na sala. A área onde a água limpa e suja é depositada é a sala técnica. Há espaço de 
armazenamento e um banco, para o médico usá-los. Material epóxi antibacteriano e antiestáti-
co usado na cobertura do piso. Há uma impressora de raios-X, um computador e um monitor 
para investigar o resultado da radiografia. Esta sala foi projetado especialmente como sendo 
protegida contra radiação prejudicial.
Os armários utilizados no veículo móvel de raios-X montado no solo suavemente, a fim de 
reduzir o ruído que ocorre a partir do movimento do veículo. Há travas nos gabinetes para 
impedir que tampas e gavetas se abram enquanto o veículo estiver em movimento. Há espaço 
suficiente para iniciar a operação bancária nos gabinetes.
Existem duas escadas colocadas fora da caixa do veículo de raios-X. Uma dessas escadas tem 
uma rampa para cadeira de rodas. Essas escadas e a rampa são retidas no veículo quando o 
veículo está em movimento.
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Há espaço suficiente no veículo para estocar as coisas.
Além disso, há áreas especiais de armazenamento com prateleiras, fechaduras e tampas deslizantes posicionadas na cobertura da sala de exame.
Os veículos móveis de raios-X podem ser fabricados a partir de um PanelVan ou contêiner. Os veículos com mais de 5 toneladas de capacidade de manobra são preferidos quando 
um veículo tipo caixa é usado. Iveco ou Mercedes podem ser usados como chassi do veículo tipo caixa. De fato, é possível produzi-lo a partir do veículo de contêineres 4×4, 
trailer, reboque ou contêiner expansível.

O sistema de imagem de raio-X do veículo móvel de raios-X
Há uma unidade de raios-X operando a 32 kW – 150 kW no sistema. O poder do raio-X é de cerca de 5 kW; a faixa de kV é de 100 kV. O tempo de filmagem é de quase 2 
segundos. Este é colocado na sala de raio-X do veículo. Geradores de raios-X da série Siemens Polydoros RF são utilizados como gerador de raios-X do veículo. Sua faixa de 
potência é de 1Kw a 500kV. Ele opera harmoniosamente com várias marcas de unidades de raios-X. Além disso, há um tubo de raios-X com faixa de operação de 200 khu – 1250 
khu no veículo.

Existem detectores de tela plana na sala técnica. Silício Amorf com TFT: CSL seztim iyodid.
Há um suporte de parede de 35 cm e 190 cm tendo uma característica perpendicular.
Há uma estação de trabalho de 19 polegadas para gerenciar a unidade de raio-X do veículo. Tem software de processamento de imagem Full Dicom3.
A mesa do paciente tendo uma plataforma de natação que olha através de 4 direções diferentes para sistemas digitais. Uma mesa com elevador usado se solicitado.
Existe um dispositivo de colimador automático com LEDs e um recurso de controle manual pertencente ao sistema. Pode ser usado como sendo organizado em 30 segundos.
Além disso, uma tela de monitoramento digital colocada na sala.
Há uma impressora de raio-X, sendo capaz de imprimir 35×43 cms ou 24×30 cms para filmes de raios-X. Este dispositivo funciona com o computador colocado na sala técnica.
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O sistema de proteção do raio-X
Há um arranjo de segurança para proteger o tubo colocado no sistema de raios-X contra o uso excessivo e sobrecarregamento. Existem sensores de calor no tubo para seguran-
ça.

Além disso, um sistema de freio eletromagnético foi definido.

É organizado um sistema de segurança especial que protege os tubos de colisões em caso de acidente.

Um sistema de medição que cronometra a dose ambiental fora do quarto do raio-X é colocado na sala. Há aventais de proteção para todos os funcionários.

O veículo de raio-X móvel que foi fabricado é compatível de acordo com os regulamentos da União Europeia “requisitos de segurança de radiação no campo da medicina”.

Os materiais utilizados no veículo e as técnicas de produção são compatíveis de acordo com a ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001.

As paredes inteiras da sala de raios-X são cobertas com uma camada protetora contra radiação ionizante e contaminação radioativa.

O visual é dado sobre o propósito da exposição. Favor entrar em contato conosco para uma lista detalhada de fotos, desenhos e materiais.
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 Hospital De  
Contêineres Expansíveis

Hospital de Contêineres Expansíveis fabricado transformando 
contêineres medindo entre de 20 ou 40 pés em um hospital.

É possível transportar o contêiner como estando fechado 
durante o processo de transporte.

O recipiente consiste em três partes principais que são:

-Recepção

-Sala de intervenção e exame, que também pode ser projetada 
como uma sala de resistência

-Sala técnica

Sala de recepção
Ele está localizado na primeira parte quando se entra no 
contêiner pela porta da frente. Há um assento de médicos, leito 
de exame do paciente, esfigmomanômetro, dispositivo de 
medição de altura e peso, eletrocardiograma e conjuntos de 
circulação mínima localizados na sala. Esta sala permite fazer 
um exame preliminar ao paciente antes que ele/ela se desloque 
para a sala de exame

Os suprimentos colocados na sala são variáveis, dependendo dos requisitos. Gases de 
oxigênio e nitrogênio armazenados em cada módulo como sendo internos. Uma mesa 
de operação altamente funcional com um poderoso recurso de iluminação colocado na 
sala. Uma mesa de exame pode ser colocada em vez da mesa de operação.
Não há necessidade de alterar o lugar das mesas, mesmo no processo de transporte, 
porque está imobilizado no piso. No entanto, sua direção pode ser alterada pelo 
médico. Há um monitor ao lado da cama, um dispositivo de desfibrilação, um aspirador 
de vácuo, um dispositivo de ventilação e dispositivos adicionais, considerando o uso 
pretendido. Existem gabinetes, fabricados em material de aço inoxidável, colocados no 
chão e nos tetos da sala, a fim de permitir o armazenamento. Eles são antibacterianos 
e antiestáticos; Além disso, pode ser limpo sem esforço. Material epóxi antibacteriano, 
que é antibacteriano e antiestático, usado na cobertura do piso. Além disso, há uma 
bancada para preparar medicamentos. Há uma caixa de resíduos médicos embaixo da 
bancada para armazenar os resíduos médicos com segurança. A mesa de exame 
localizada na sala pode ser transformada em uma mesa de exame ginecológico. Além 
disso, dispositivos de ultrassom e Doppler podem ser adicionados para o exame 
ginecológico.
Há uma pia com um recurso quente-frio localizado na sala. As águas residuais prove-
nientes da pia é armazenada no armazenamento de águas residuais com base na sala 
técnica. Existem marcadores mostrando a quantidade de água no armazenamento.

www.ambulancemed.com



www.ambulancemed.com

 Hospital De  
Contêineres Expansíveis



Está localizado na parte traseira do contêiner. Pode ser alcançado a partir do exterior e interior para além dos outros quartos. Um gerador, ups, hidróforo quente-frio, unidade de 
ar-condicionado, sistema elétrico e de comunicação, oxigênio, hidrogênio e sistema de gerenciamento de nitrogênio e um sistema hidráulico estão colocados na sala técnica. Além 
disso, um sistema de painel solar pode ser montado no topo do contêiner, se solicitado.
Características gerais Hospital de Contêineres Expansíveis:
Existe uma parte expansível cuja medida depende do tamanho do contêiner: parte expansível de 4 metros para contêiner de 20 pés; Peça expansível de 8 metros para contentor 
de 40 pés. O contêiner tem a capacidade de se expandir em torno de 1,5 metro entre a esquerda e a direita. Os suprimentos médicos no contêiner são levados do lado de dentro 
para o lado externo manualmente quando o recipiente está aberto. Por outro lado, os suprimentos médicos e os armários são imobilizados no centro principal quando o contêiner 
é fechado. Existe um sistema de imobilização para impedir que os dispositivos no recipiente sejam danificados durante o processo de transporte. O contêiner pode ser transporta-
do para a área desejada usando guindastes. O sistema hidráulico está em uma posição bloqueada durante o processo de transporte. O contêiner pode ser posicionado no chão 
usando 4 elevadores hidráulicos se for solicitado a ser mais alto. Esse recurso é opcional. É fornecido para que haja resistência e estabilidade contra as vibrações provenientes do 
solo durante o processo de operação.
A caixa externa do recipiente expansível é fabricado em chapa de metal. As superfícies internas do recipiente coberto com material de PVC com poliuretano, o qual fornece 
isolamento térmico e acústico. O telhado é resistente a fortes chuvas e neve; Além disso, é coberto com galvanização. Painéis solares podem ser montados no telhado, se 
solicitado. A energia proveniente dos painéis pode ser armazenada nas baterias localizadas na sala técnica. As luzes, incluídas no sistema, e os dispositivos que requerem energia 
simples podem ser operados por essa energia.
Uma unidade interna de ar-condicionado, produzida como sendo harmoniosa de acordo com o clima do deserto, equatorial e nortenho, é colocada no contêiner. Existe um sistema 
de aquecimento de alto volume, que se move independentemente do gerador, operando com diesel ou gasolina. As unidades de entrada e saída de ar do ar-condicionado foram 
colocadas fora da sala técnica. Há um coletor de pó, filtros de ar antibacterianos na porta de entrada de ar do ar-condicionado, a fim de manter o ar no recipiente fresco e limpo. 
Além disso, evita a entrada de poeira e areia no hospital, especialmente nas áreas empoeiradas e severas, como os desertos.
O equipamento médico e os assentos do paciente, usados no contêiner expansível podem ser substituídos de acordo com a finalidade do uso. É possível apresentar soluções de 
saúde móvel, especialmente constituídas pela unidade neonatal.
Uma mesa obstétrica pode estar localizada no meio do contêiner. Uma cama, colocada na sala da recepção, pode ser oferecida para permitir que a mãe tenha um descanso após 
o parto. Uma incubadora para recém-nascido pode ser colocada na sala de recepção. O sistema pode ser usado tanto como uma unidade de parto ou exame ginecológico.
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Luzes LED são usadas para iluminar o gabinete do contêiner.
A mesa do contêiner expansível é fabricada em material de alumínio. Existe um mecanismo de trava no sistema principal inferior para facilitar o processo de transporte. Existem 
kits hidráulicos a fim de evitar que a área expansível se abra durante o processo de transporte.

As posições das tampas externas podem ser controladas por manivelas manuais localizadas na sala técnica, caso haja uma diminuição na quantidade de óleo hidráulico no 
sistema.

Existe uma placa de controle operada por contato colocada no hospital de contêiner expansível.

Os soquetes inteiros usados no sistema são protegidos contra a dispersão de tensão.

Há uma área compartilhada esterilizada no contêiner. Uma mesa de operação com LEDs localizados no meio da área. Um sistema de oxigênio situado ao lado da mesa. Existe um 
sistema de filtragem no gabinete do paciente para manter o ar fresco e limpo. Existem detectores de fumaça e extintores de incêndio em cada sala. Existe uma porta corrediça 
codificada na sala técnica.

O visual é dado sobre o propósito da exposição. Entre em contato conosco para uma lista detalhada de fotos, desenhos e materiais.
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  Clínica  
Móvel

Clínica Móvel é projetada para os pacientes que precisam de 
cuidados fora do hospital ou os pacientes que não têm acesso 
ao hospital devido a viver em áreas rurais. A clínica pode ser 
detalhada como dentaria, ginecologia, mamografia, radiografia 
móvel, veículo odontológico móvel ou oftalmologia, de acordo 
com as necessidades de um cliente. O veículo está de acordo 
com as condições climáticas e geológicas da África e do Oriente 
Médio. A faixa de trabalho do sistema é compatível com as 
condições de trabalho de -20 e +50.
O Chassi da clínica é produzido a partir de material de aço 
altamente durável. É manuseado em uma máquina a laser e 
soldado com solda a gás enquanto está no processo de 
produção. A superfície do chassi é coberta com revestimento de 
epóxi de poliuretano. Precauções são tomadas para prevenir a 
corrosão usando coberturas superiores. A clínica móvel é 
harmoniosa com todos os tipos de estradas.
Case da clínica móvel
Tem uma média de 8 toneladas de capacidade de transporte. 
Foi fabricado a partir de um material compósito especial. Os 
painéis, usados na clínica, são leves e possuem alta resistência. 
O processo de vácuo é implementado durante a fabricação dos 
painéis sanduíche. Acessório de ligação cruzado usado na 
montagem do case do Trailer. Todos os conectores são cobertos 
com resinas químicas para protegê-los contra desgaste e 
corrosão. Estruturas de alumínio reforçado são usadas nos lados 
externos do case para diminuir as vibrações que resultam do 
esforço enquanto o veículo está em movimento.

Os painéis laterais da clínica móvel são produzidos a partir de espuma rígida XPS, o que evita a umidade que pode 
ocorrer na clínica. O case não transmite nenhuma água de fora para dentro. Além disso, possíveis pontos que a 
água pode passar são assistidos com uma junta de plástico.
O case é fabricado a partir de 5 diferentes componentes no total. Esses materiais fornecem isolamento de alta 
qualidade e alta durabilidade. É utilizado material de poliéster reforçado com fibra de vidro nas superfícies externa 
e interna dos painéis.
O revestimento do piso do compartimento do paciente
O piso é isolado com material durável. O material de contraplacado marítimo, que é de aproximadamente 20 mm, 
é usado no topo do piso. É montado solidamente sem criar espaços no piso da clínica móvel.
O piso é fabricado completamente higiênico. Poderia ser lavado facilmente; na verdade, é antibacteriano. Existem 
elementos de montagem que permitem a montagem fácil de materiais técnicos, como latas de lixo, armários, 
gerador, tanque de combustível do gerador, tanque de água, sala técnica, no chassi da clínica móvel.
Partes da clínica móvel
O banheiro e a sala de espera estão localizados na parte da frente. Há um ar-condicionado de escritório que tem 
um recurso split e tipo 9000 BTU. Há uma pia no banheiro. Esta pia transmite água suja e limpa, localizada na sala 
técnica, para o banheiro usando um impulsionador. O WC, tendo a característica de WC químico, destrói os 
resíduos com segurança.
Mesas de escritório, baseadas na sala de espera, são equipadas com equipamentos médicos e técnicos essenciais 
para fazer o pré-diagnóstico. Há um sistema de cortina com um abajur em ambos os lados da sala de espera, a fim 
de aproveitar a luz do dia com eficiência. 
Sala de exame
Está localizado no meio do veículo. Pode ser facilmente alcançado a partir do lado de trás do veículo ou usando 
uma escada. Quando os pacientes entram na clínica, primeiro são examinados e diagnosticados na sala de espera; 
então, eles podem entrar na sala de exame, caso haja necessidade. Existe um sistema de LED, tendo um recurso 
de modo noturno, usado na iluminação interna da sala de exame. Um assento de médico nessa sala foi projetado 
adequadamente para fazer um exame ginecológico e também é ergonômico. Há armários suficientes, fabricados 
em aço inoxidável, para caixas de resíduos médicos, dispositivos médicos e remédios na sala de exames.
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Esta sala pode ser projetada como uma sala de raio-X, caso seja solicitada. O caso externo do veículo pode ser coberto com Bário para prevenir a radiação. Além disso, existe 
uma instalação para a montagem de um sistema de ventilação de radiação adicional na parte superior e inferior. O revestimento de Bário de 2 mm, usado para o raio-X, pode ser 
montado nos painéis de sanduíche.
O sistema de ventilação
As unidades de ar-condicionado, usadas na clínica, são projetadas especialmente. O fortalecimento único foi feito nas áreas onde o sistema de ar-condicionado passa. Existem 
ares-condicionados de tipo split office que possuem 9000 btu no escritório e nas áreas de exames. Esses aparelhos de ar-condicionado funcionam com um gerador externo 220v 
ou gerador adicional, colocado na clínica móvel. Os condicionadores são capazes de aquecer e esfriar.
O sistema de telecomunicações da clínica móvel
Seguimentos podem ser instalados na clínica:
-Sistema de comunicação 4G
-Um sistema de gravação e monitoramento de câmera de circuito fechado
-2 TVs LED de 32 polegadas
-Alarme de fogo e ladrão
-Um sistema de rastreamento por satélite do veículo
-Um sistema de gravação de câmera externo.
-sistema de Wi-Fi
Sistema de fixação hidráulico

Há um estabilizador hidráulico unido sob o veículo no momento em que o veículo não está em movimento. Existem 4 pilares de sustentação de estabilização no total que impe-
dem a vibração e garantem que a base da clínica permaneça firme.
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Sistema do gerador
É usado um gerador de 5 kW, o qual pode ser a diesel ou gasolina, na clínica. Está localizado na parte da frente do veículo. Uma plataforma pode ser feita para permitir que o 
gerador trabalhe fora da ambulância, caso haja um para. O gerador tem um baixo nível de som; Além disso, é fácil fazer manutenção nele. Existe um regulador para organizar o 
fluxo.

Entrando e saindo da clínica
Há uma rampa de pouso compacta, com corrimãos, na parte de entrada traseira do veículo. Esta rampa é baseada em aproximadamente 90cm de altura. Há uma cortina de ar 
localizada na entrada traseira para manter estável o fluxo de ar na clínica. Todo o material utilizado na clínica é higiênico e antibacteriano.

Suprimentos médicos
Há um tubo interno de oxigênio e nitrogênio na sala técnica da clínica. Este quarto só pode ser inserido passando por uma porta com uma senha. Há um monitor de cabeça do 
paciente e um dispositivo de desfibrilação do tipo AED, com base ao lado do monitor, na sala de exame. Permite realizar eletrocardiograma do paciente. Existem entradas e saídas 
de gás para oxigênio e nitrogênio na parede direita. A clínica móvel permite fazer operações simples. O assento do exame do paciente é adequado para fazer um exame ginecoló-
gico. Um dispositivo de ultrassom móvel pode ser incluído no sistema, caso seja solicitado. Há bolsas de reanimação e médicas básicas na sala de exame; Por outro lado, os 
aparelhos de medição de pressão arterial, altura e peso estão localizados na sala de diagnóstico preliminar.

Há uma maca transportadora de paciente na sala de exames. Na verdade, esta maca pode ser transportada por elevador, pela na parte de trás do veículo, para a clínica móvel 
facilmente. Além disso, pode ser usado com uma maca de cadeira facilmente.
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Veículo de Laboratório Móvel
Veículo de Laboratório Móvel A caixa do veículo é fabricada a 
partir de painéis sanduíche. As chapas metálicas internas e 
externas do painel do veículo são produzidas em aço inoxidável.
É pintado com uma cor eletrostática a superfície externa.
O teto, o piso e as paredes são revestidos com fibra de vidro 
com espessura de 30mms, que proporciona isolamento acústico 
e térmico.
A superfície interna do laboratório móvel é revestida com o 
material de fibra de vidro, com espessura de 12mms.
É utilizado material de contraplacado marítimo para cobrir o 
teto.
As portas inteiras são abertas pelo lado de fora.
Existem supositórios à prova d’água situados nas bordas das 
portas externas para protegê-los.
Um toldo, com quase 3 metros de largura e comandado por um 
controlador, é colocado no lado direito do veículo, desde que se 
olhe para o veículo pelo lado de trás.

O sistema elétrico do veículo
É colocado que um banheiro químico, água quente-fria, gerador, ups, ar-condicionado, de aquecedor de oxigênio e 
nitrogênio, uma caixa do seguro de veículo e uma caixa de eletricidade na cabine. Essa cabine está localizada na 
parte de trás da parte do motorista.
As válvulas de drenagem são fabricadas em material de PVC.
É colocado um gerador a gasolina de 5kw no veículo de laboratório móvel.
O veículo consiste em três componentes principais que são sala de recepção e registro, laboratório e sala técnica. 
Existem portas com cortinas de ar posicionadas nas áreas de transição entre as partes.
Sala de recepção e registro
É a sala onde os pacientes esperam e são direcionados, localizados na parte traseira do veículo. Um computador, 
equipamento de registro de LCD, assentos, pranchas de espera e um assento para coleta de sangue que funciona de 
maneira parcialmente automática na sala de registro e recepção. Além disso, há uma cortina totalmente fechada 
localizada ao redor do assento de coleta de sangue. Há um banheiro químico colocado na parte traseira esquerda da 
sala. Além disso, há uma pia e uma unidade desinfetante ao lado do vaso sanitário.
A sala do laboratório
Esta sala está localizada no meio do veículo. A sala é preenchida com a esterilização e ingredientes de um laborató-
rio químico e também com as unidades essenciais para microbiologia e toxicologia. Há um ar-condicionado, com 
recurso dividido, na área do laboratório.
Os armários utilizados na sala são revestidos com PVC; Além disso, eles são antibacterianos e podem ser facilmente 
limpos. Além disso, é colocado uma centrífuga, microscópio e um gabinete de coleta sanguínea, com uma saída de 
220v e 12v e uma saída de oxigênio dentro deles, na sala.
Guinchos com motor a diesel das marcas Mercedes ou Ford podem ser usados como um guincho do veículo. Pode 
ser alterado depende das reservas dos clientes.
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 Móvel

Veículo de Saúde Móvel
Veículos de saúde móveis são produzidos construindo-os em um 
ônibus de 13 metros de altura ou 8 metros de minibus.

Veículos de saúde móveis são projetados de acordo com as 
necessidades em vários estados, como laboratório, ginecologia, 
raio-X, exame geral, rastreamento de câncer, teste de audição e 
triagem de saúde do trabalhador.

Instalação elétrica e painéis de instrumentos estão disponíveis 
em todos os veículos de saúde móveis. Os pisos dos veículos 
são cobertos com um material que é antibacteriano, antiderra-
pante e facilmente limpável.

As superfícies internas dos veículos de saúde móveis são 
revestidas com material ABS e PVC, que são limpáveis.

A caixa do veículo móvel é revestida com material de aterro 
tendo uma característica à prova de fogo e que fornece 
isolamento térmico e acústico à caixa.

Existe uma sala técnica localizada na parte da frente do veículo Veículo de Saúde 
Móvel
Um ar-condicionado, eletricidade, água, tanque de água e o gerador do veículo 
colocado na parte do paciente.
Há um painel de controle na sala de regulação para gerenciar a parte do paciente. Ele 
tem um dispositivo de corrente residual e uma caixa de disjuntores dentro dele.
Podemos fornecer suprimentos de equipamentos médicos e montá-los no veículo de 
saúde móvel, se solicitado. O encaixe do gerador pode ser colocado no veículo de 
saúde móvel, se exigido.
Demandas para a água quente e fria podem ser fornecidas por um sistema de pia.
A iluminação interna do veículo é preenchida com o sistema LED adequado de acordo 
com a finalidade de uso.
Uma centrífuga, um microscópio, um esterilizador e os principais suprimentos médicos 
são colocados no veículo de saúde móvel. A mesa de exame no gabinete do paciente 
pode ser projetada como uma mesa de exame ginecológico, se solicitado. Os dispositi-
vos médicos usados no veículo operam com eletricidade de 220v ou 120v.
Existem lâmpadas fluorescentes com LEDs e holofotes que podem fornecer iluminação 
suficiente no gabinete do paciente. Além disso, há uma lâmpada de exame com LEDs 
que pode ser usada pelo médico facilmente.
O visual é dado sobre o propósito da exposição. Entre em contato conosco para uma 
lista detalhada de fotos, desenhos e materiais.
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Veículo de mamografia móvel é utilizado para determinar a 
doença de câncer de mama.
O veículo vem de um caminhão ou van.
Um ambiente sem vibração é fornecido ao veículo para permitir 
que ele funcione de maneira excelente. De fato, um ambiente 
sem vibrações é essencial para o uso eficiente do aparelho de 
raios-X.
4 postes de suporte, operando como hidráulicos, estão localiza-
dos nas rodas do veículo.
Os sistemas baseados no veículo têm grande resistência à 
temperatura e variações ambientais.
O isolamento térmico e acústico é criado durante o processo de 
fabricação.
Um aparelho de ar condicionado que faz o aclimatiza o veículo é 
colocado na sala técnica. O veículo tem um sistema de termos-
tato específico para manter o ar dentro na temperatura da sala. 
Registros de exaustores com um recurso de divisão estão 
localizado em cada sala.
Sistemas de imagem do veículo de mamografia móvel está 
imobilizado no veículo com precisão. Estes estão protegidos 
contra acelerações repentinas e concussões enquanto o veículo 
está em movimento, aplicando mecanismos com sistemas de 
travagem.

Seções:
> recepção e parte de entrada.
> exame e área de espera
> área de raio-X de mamografia
O que os equipamentos colocados no veículo são: gerador a diesel ou gasolina, sala de controle, 
unidades UPS  de energia adicionais, tanques de água limpa-suja, tanque de pressão de ar.
Uma porta com uma fechadura colocada entre a sala de entrada e a sala de exames. A comunicação 
entre estas duas são realizados através de um telefone por vídeo.
Parte da recepção
> Uma mesa e um computador para cadastrar os pacientes; uma configuração de espera para os 
pacientes aguardarem nesta parte.
A sala de exame
> Localizado ao lado da parte da recepção.
> Possui uma área com cortinas para os pacientes se despirem, uma mesa para o médico e um 
computador.
Sala de raios-X de mamografia móvel
> As paredes da sala são revestidas com um material de bala.
> Um ar-condicionado do tipo caracol é colocado no chão e no teto.
> Um sistema digital de monitoramento de mamografia, monitor de proteção contra radiação, 
sistema de registro de calor e umidade, armários com fechaduras para armazenamento de materiais 
e suprimentos médicos estão localizados na sala.
> Uma pia com água quente e fria colocada na sala para lavar as mãos.
> O calor e a iluminação da sala é gerenciada por uma placa controladora instalada perto da mesa 
do médico.
> O assento do operador está baseado atrás do vidro de proteção.
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Tienda CBRN é projetado como sendo protetor contra os efeitos 
adversos resultantes de um ataque biológico, químico, radioati-
vo e nuclear. Um sistema de eclusa de revestimento usado para 
a tenda CBRN. A tenda proporciona um ambiente sem elemen-
tos tóxicos devido à pressão negativa. Que permite ao funcioná-
rio intervir em um ambiente de trabalho seguro sem usar 
uniformes de proteção. De fato, o risco de ser contaminado, 
resultante do cansaço e do estresse devido à operação com 
equipamentos. CBRN, é prevenido a favor da sobrepressão 
negativa.

O sistema consiste em três tópicos principais que são uma tenda inflável, uma tenda 
de descontaminação, Tienda CBRN

> Existem partes específicas para despir, tomar banho e desinfecção que se separam 
umas das outras por cortinas.

> Parte de descontaminação consiste em três componentes independentes que são 
lona impermeável, sistema de chuveiro de 4 bicos e grade de piso.

> Tenda de descontaminação é disponibilizada para uso através de um compressor 
independente.

> Existem recipientes fechados para água suja e barris para roupas sujas colocadas no 
chuveiro de descontaminação.

> Uma bomba com um sistema de absorção interna para recrutamento de água, uma 
bomba para descarregar a água, ventoinha com eletricidade e um aquecedor a diesel 
está localizado nela.
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Clínica Odontológica Móvel
A clínica odontológica móvel é produzida para a saúde bucal e 
dental. É fabricado como sendo adequado para montagem em 
uma Panel Van ou em um veículo do tipo reboque. Um assento 
dentário com função completa, um assento para médicos, um 
sistema de água quente e fria com hidróforo, um gerador e um 
sistema de gabinete são colocados na clínica.
Painel de controle
O painel está situado no gabinete. Fabricado como compatível 
de acordo com as normas En 60529. Produzido a partir do 
material da folha. Pintado em seu lado externo com corante 
antiestático. Está fundamentado com a instalação que é usada 
no veículo. Existe um gerador de 3kW a diesel ou gasolina 
localizado ao lado da placa.
Existe uma cadeira de paciente odontológica de função comple-
ta colocada no meio do veículo. A unidade pode ser ajustada de 
acordo com o lado de mão do dentista. A unidade funciona com 
220w da energia principal. Existe um sistema de filtragem para 
separar a água que entra na unidade. Existem disjuntores para 
evitar sobrecorrente. A cadeira do paciente odontológico possui 
um sistema de engrenagens hidráulico ou eletromecânico. 
Trabalha silenciosamente e sem vibrações. Tem uma superfície 
que anti-poeira. O assento pode ser facilmente modificado em 
posição Trendelenburg. Há braços em ambos os lados da 
cadeira. Tem um encosto ortopédico produzido em alumínio.

 Unidade de tratamento da clínica odontológica móvel
É montado na cadeira do paciente odontológico. Ele pode servir cerca de 150 graus de ângulo 
na área onde está preso. Tem 4 ou 5 módulos no total. Há mangueira de ar e água em um dos 
módulos; por outro lado, há um micromotor com luzes LED, dois exaustores de ar e o dispositi-
vo kavitron no outro módulo como sendo preparado. A unidade da mesa da clínica dentária 
pode ser puxada para cima e para baixo. Existe um sistema para evitar que o ar e a água 
permaneçam retornando após o uso da unidade de tratamento,.

Há uma cuspideira, produzida a partir de uma peça de cerâmica que é harmoniosa com a cor 
do corpo, colocada na unidade. Está situada uma armadilha para resíduos sólidos no cuspidor.

Há um dispositivo refletor que está preso à estrutura principal por um braço.

Existe um dispositivo de kavitron montado na mesa de tratamento. Tem 3 arestas e uma aresta 
de ponta.

A clínica odontológica móvel possui um micromotor com aparelho elétrico e um dispositivo de 
preenchimento com lâmpadas LED.

Há um banco localizado na parte de trás do assento dos médicos para permitir que o médico 
prepare remédios e agulhas.
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Tenda De Hospital

De Campo
A tenda hospitalar de campo é composta por três componentes:
-Tenda de descontaminação
-Chuveiro de descontaminação
-Tenda CBRN
> Uma tenda hospitalar de campo é projetada e fabricada com 
o objetivo de realizar operações e fornecer soluções gerais de 
saúde em terrenos e condições climáticas desejadas.
> É possível avaliar a tenda de campo como elemento subsidiá-
rio nos projetos do hospital de campo. Devido ao fato de 
fornecer facilidades no uso de operações médicas, ter bastante 
espaço de operação e ser montado no campo com facilidade, a 
tenda do hospital de campo é preferida nos projetos hospitala-
res de campo.
> A tenda de hospital de campo, inchada com ar, concede 
suporte a hospitais de campanha em termos de atendimento de 
emergência e assistência médica.
> A instalação do sistema de tenda é organizada em no máximo 
em 10 minutos. Elementos de suporte de metal não são usados 
dentro da tenda de campo.
Tendas hospitalares de campo AmbulanceMed são produzidas 
para fornecer serviços clínicos temporários a exércitos e 
pacientes que necessitam de assistência médica. Além disso, ela 
é projetada com o propósito de permitir que os funcionários da 
saúde façam intervenções médicas e cirúrgicas aos exércitos no 
campo o mais rápido possível.

Barracas exclusivamente compostas podem ser fabricadas especialmente para nações africanas com um sistema 
de ar-condicionado específico e filtro HEPA subsumido.
O sistema de ar-condicionado é capaz de ajustar a temperatura dentro da tenda em cerca de + 55/-20 graus. 
Além disso, a tenda de campo pode ser aquecida rapidamente por um aquecedor operando com nitrogênio. A 
tenda hospitalar de campo é fabricada considerando-se as condições geográficas da região determinada, a fim 
de utilizar efetivamente a tenda de campanha pelo exército e pela equipe médica. Além disso, uma tenda 
hospitalar de campo pode ser integrada, incluindo uma tenda de descontaminação e um chuveiro de desconta-
minação.
A tenda hospitalar de campo é fabricada como tendo o sistema CBRN, se exigido. CBRN é projetado como sendo 
protetor contra os efeitos adversos resultantes de um ataque biológico, químico, radioativo e nuclear. Um 
sistema de eclusa de revestimento usado para a tenda CBRN. A tenda proporciona um ambiente sem elementos 
tóxicos devido à pressão negativa, que permite ao funcionário intervir em um ambiente de trabalho seguro sem 
usar uniformes de proteção. De fato, o risco de ser contaminado, resultante do cansaço e do estresse devido à 
operação com equipamentos CBRN, é prevenido a favor da sobrepressão negativa.
O sistema consiste em três tópicos principais que são uma tenda inflável, uma tenda de descontaminação, tenda 
CBRN.
Conteúdo da tenda de hospital de campo inflada
> Projetado na margem de usar nos climas e condições desejados. O piso e as janelas são isolados com uma 
cobertura que permite o isolamento térmico.
> Coloca-se conduítes nas janelas e portas externas para bloquear a água mesmo sob a chuva forte que entra 
na tenda.
> A tenda é constituída de um tecido com um filtro UV que é à prova de fogo.
> O que se aplica para conexões elétricas e por cabos usados na tenda são em nós especiais.
> Existem conectores específicos instalados em cada canto da tenda, a fim de imobilizá-la ao solo.
> É possível transportar sem esforço a tenda de campo com a sua própria mala.
> Após o sistema ser imobilizado no solo, ele pode ser anexado a um trailer ou outra tenda, se desejado.
> O sistema inclui conjunto de reparo e manutenção.
> Um conjunto especial de remendos é colocado na tenda em caso de perfuração ou laceração na superfície 
externa da tenda.
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> Um aquecedor, refrigerador, filtros HEPA, ar-condicionado, água quente e fria e sistema de som podem ser adicionados como sendo opcionais para a tenda.
> Sistema de iluminação suspensa com LEDs utilizados para iluminação interna. Existe um sistema de iluminação do tipo telescópico no lado externo da tenda.
> A tenda de hospital de campo tem um sistema elétrico implícito. Leva a eletricidade exigindo operar de um gerador que tem 20kva ou mais. Além disso, os painéis solares 
podem ser usados como opcionais. A energia obtida a partir de painéis é armazenada nas baterias localizadas na sala técnica. A energia que coletamos aqui é usada na 
iluminação externa e interna.
> Existem espaços de armazenamento na sala técnica para água limpa e suja. Dois tanques de água com cerca de 100 litros de capacidade para cada um colocado aqui. Além 
disso, um tanque de pressão de ar deve ser colocado na sala técnica para fazer com que a água se espalhe igualmente.
> Um sistema de móveis com recurso modular dobrável e antibacteriano que pode ser adicionado como sendo opcional na tenda.
Suprimentos médicos fornecidos pela tenda de campanha móvel
> Depois de montar a tenda de hospital de campo, pode-se criar incluindo 1 sala de cirurgião e uma sala com 4 camas.
> Uma sala de esterilização, sala de cirurgia e uma área de armazenamento de gás onde os oxigênios e nitrogênios armazenados são colocados na sala móvel do cirurgião.
> Existe um sistema de armazenamento na sala de cirurgia que é fabricado a partir de material inoxidável, a fim de fornecer uma área adequada para armazenamento durante a 
operação.
> Uma lâmpada de esterilização UV é colocada na sala de cirurgia.
> É possível compor a sala do paciente como sendo uma sala de terapia intensiva, se solicitado.
> Um monitor, um sistema de oxigênio e uma unidade de suporte de vida são colocados na sala de cuidados intensivos.
Equipamento médico e técnico colocado na Tenda de Hospital de Campo:
Bomba de esgoto, batedeira, aquecedor de água, descontaminação de mochila, transportador, Iluminação LED  com rodapé, esterilizador UV, grade de piso, compressor, tanque 
de água, cama dobrável do paciente, acampado, maca, gerador, torre de luz, sistema de aquecimento, bolsa de emergência, bolsa médica básica, estojo de transporte.
Tenda de descontaminação
> Pode ser adicionado ao sistema de tenda hospitalar de campo, se solicitado.
> A tenda de descontaminação consiste em dois componentes principais: a tenda principal de descontaminação e o chuveiro de descontaminação.
> A tenda oferece uma solução a ser descontaminada de elementos perigosos.
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> É composto por duas linhas cativantes.

> É colocado um sistema de distribuição de água e unidades de chuveiros.

> A configuração da tenda demora cerca de 10 minutos. Da qual um único movimento deve ser feito para montar a tenda é inflá-la.

> Existem partes específicas para despir, tomar banho e desinfecção que se separam umas das outras por cortinas.

> Parte de descontaminação consiste em três componentes independentes que são lona impermeável, sistema de chuveiro de 4 bicos e grade de piso.

> Tenda de descontaminação é disponibilizada para uso através de um compressor independente.

> Existem recipientes fechados para água suja e barris para roupas sujas colocadas no chuveiro de descontaminação.

> Uma bomba com um sistema de absorção interna para recrutamento de água, uma bomba para descarregar a água, ventoinha com eletricidade e um aquecedor a diesel está 
localizado nela.
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Veiculo de Exame Ginecológico 
Veiculo de Exame Ginecológico Pode ser montado em uma van 
ou trailer.
Veiculo de Exame Ginecológico Ele foi projetado para fazer 
exame ginecológico ou fazer tratamento ambulatorial para 
pacientes que vivem em áreas rurais e têm acesso limitado ao 
hospital.
O veículo é composto por três partes.
Há uma área de entrada do lado de trás do veículo que tem um 
espaço coberto com uma cortina grossa dentro dela para 
permitir que os pacientes se vistam e se despirem.
Uma mesa de exame ginecológico, que é completamente 
funcional, é colocada suavemente no meio do veículo. De fato, 
essa tabela permite fazer operações cirúrgicas urológicas e 
cirurgias simples.
-Os encostos da mesa podem ser ajustados em termos de altura 
por um motor elétrico.
-Um controle manual localizado no gabinete do paciente para a 
mesa ginecológica.
-Tem um mecanismo amortecedor.

-Pode ser tomada a posição de Trendelenburg.
-Coberto com uma substância particular.
-Durável.
-Facilmente limpo.
-Consiste de costas, pé e parte do assento.
-Todos os componentes são modulares e podem ser desmontados a qualquer momento.
-Contém elementos de apoio para pés e braços para facilitar o exame.
-Uma cuvete de resíduos é baseada sob a mesa
-Um assento de médico, que tem o tipo de base rotativa, está localizado no lado esquerdo da 
mesa
Coloca-se um banco de preparação de medicamentos, feito de substância antibacteriana de PVC, 
próximo à partição intermediária do veículo. Além disso, há um sistema de gabinete na parte 
superior do banco para armazenar medicamentos e agulhas.
O piso da ambulância de exame ginecológico foi coberto com um material epóxi que pode ser 
limpo facilmente.
O teto é iluminado com 4 LEDs e 2 lâmpadas spot.
Existem dois soquetes de saída de 220v no veículo para os dispositivos que trabalham com 220v. 
Isso permite que os dispositivos com um total de 2000w funcionem.
É montado esse dispositivo de ultrassom móvel no veículo na condição de que se for solicitado.
É possível fornecer eletricidade para o veículo usando cabo de 220v vindo de fora enquanto o 
veículo não está em movimento.
Um gerador tipo gasolina silencioso de 3kw, o qual tem um nível mínimo de emissão de fumaça, 
pode ser montado perto da porta direita, caso seja solicitado.
Há esfigmomanômetro e conjuntos de controle de natalidade colocados no veículo; Além disso, o 
equipamento de exames de sangue pode ser fornecido, se solicitado.
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Contact Us

Factory
Ankara / Turkey
Saray mah. 168. cadde no:1/A 
KAHRAMANKAZAN / ANKARA

factory@ambulancemed.com
90 312 381 23 98
+90 554 205 88 51

International Trade / Purchase
Ankara / Turkey
The Paragon Tower Cukurambar-Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Ünv. Cd No:3,
Çankaya/Ankara / Turkey
info@ambulancemed.com
90 312 381 23 98
+90 554 205 88 51


