Catálogo de

Ambulâncias
AmbulanceMed Company foi criada por um
determinado empresário especializado, quem tem
longa experiência no setor de superestrutura.

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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BEM-VINDA

SOBRE NÓS

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 trabalhadores médicos. A principal inovação é trabalhar
para fazer uma vida melhor.

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 ambulâncias 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 possibilitar que pacientes crianças e bebes sejam
transportados com segurança por todo o mundo.

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 melhorar 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.

Ambulância De Emergência

Mercedes
Ambulância de Emergência Mercedes As ambulâncias são completamente harmoniosas com os padrões de ambulância En1789. Materiais técnicos e médicos, usados na
ambulância, são compatíveis com o certificado 10G (teste de colisão). Assentos,
plataformas da maca, macas e ferramentas de dispositivos médicos, que serão
montados, são padrões adequados da ambulância En1789. Ambulância Mercedes é
fabricada como sendo adequada para a especificação do Ministério da Saúde.
Ambulância de emergência Mercedes
Ambulância de emergência Mercedes é fabricada com o lado esquerdo, o lado
direito e o teto com cobertura de Abs.
Toda a instalação elétrica que usada no projeto e equipando a ambulância, dispositivos médicos, elementos de montagem de conexão da ambulância é fabricado de
acordo com a norma EN 1789 + A2.
As ambulâncias sprinter da Mercedes e o equipamento de ambulância os mais
recentemente produzidos e nunca foram usados comparados com os seus segmentos.

Os materiais de instalação usados na ambulância são apropriados para a norma ISO
1435 ou ISO 6722-1 e normas internacionais equivalentes. Abs cobrindo o material
que é usado na ambulância é a prova de fogo.

A ambulância de emergência funciona como um todo em harmonia com o equipamento e acessório que esta contém.

A instalação elétrica da ambulância Mercedes, equipamento elétrico em transformação e o chukker elétrico, os quais pertencem aos acessórios, tem uma instalação
especial que tem uma cor dos chuckkers no sistema elétrico da ambulância.

Todo o sistema elétrico, o qual é usado na ambulância, pode ser acessado pelo
compartimento do paciente e do motorista. Todos os seguros, indicadores, e placas
de controle são montados como facilmente alcançáveis para manutenção. Recipientes externos da lâmpada superior da ambulância, os dispositivos eletrônicos, os
dispositivos médicos e as conexões, não são apenas resistentes a corrosão, mas
também a prova d’água.

Os materiais são isolados com cobertura termoplástica, a qual é adequada para o uso
da ambulância Mercedes e tem a durabilidade para uma alta quantidade de calor.
Os conectores e tomadas dos cabos elétricos, o sistema elétrico externo 220v, os
dispositivos inversor e redresor na ambulância, são fabricados de acordo com as
normas EN ISO 8092-1, EN ISO 8092-3 e EN ISO 8092-4, e sua instalação são feitas
para a ambulância.
Há um retificador, que tem a capacidade de 15 Ah, e tomada de entrada de 220V, a
qual é protegida da água e do pó na parte esquerda do veículo geral, o que dá ao
veículo ambulância da Mercedes a carga da bateria necessária enquanto ele não
funciona ou está em seu tempo de descanso.
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–Equipamento técnico e médico na Ambulância Mercedes
Há faróis que funcionam com LED nos tetos traseiros e frontais, desde que olhando de fora. Estas lâmpadas podem ser controladas da cabine do motorista do veículo; Além disso,
elas têm a característica de aviso por voz. O projetor traseiro, que é baseado no farol, é capaz de iluminar a maca principal da ambulância, desde que as portas da ambulância
estejam abertas.
O compartimento para pacientes da ambulância Mercedes é amplo o suficiente para permitir o transporte e a realização de uma intervenção médica para dois pacientes ao
mesmo tempo, enquanto um está deitado e o outro está sentado.
As medidas externas da ambulância terão as características originais do catálogo que são apresentadas pelo fabricante. Não haverá nenhuma alteração nas medidas externas
depois de sair da fábrica. Não há alteração no lado do veículo e polímeros.
–Iluminação de cabine da Ambulância Mercedes.
Existem 4 lâmpadas LED e 2 lâmpadas spot cujo controle foi feito a partir da cabine do motorista do veículo, a fim de acender a cabine.
A iluminação da cabine é realizada com um painel de controle que está localizado no gabinete do veículo.
–Painel Elétrico Digital da Ambulância
Todo o sistema no veículo é controlado com um painel localizado na cabine do paciente, através da porta de correr. Este painel pode ser não apenas digital, mas também por
toque.
–Aquecedor da Ambulância
Há um aquecedor trabalhando com um motor diesel ou um sistema aquoso na cabine do paciente, a fim de aquecer o exterior.
Existe uma porta que pode ser aberta entre o lado esquerdo e o lado direito, na parte direita do compartimento da ambulância Mercedes, a fim de permitir a subida e descida de
um paciente. Além disso, há barras de aderência nas portas traseiras e esquerda ao lado da porta de correr, a fim de facilitar a entrada na ambulância. O revestimento do piso da
ambulância é formado como uma única peça. É antiderrapante. Pode ser facilmente limpo e lavado com água. É antibacteriano. Tem uma alta resistência contra a combustão e
produtos químicos estruturais.
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–Iluminação exterior da Ambulância
Há iluminação exterior que funciona em simultâneo com 6 faróis da ambulância azuis e vermelhos no exterior da ambulância.
–Armários do sistema da Ambulância Mercedes
É usado revestimento de PVC baseado em material de placa de espuma nos armários da ambulância da Mercedes e nos sistemas de armários. Capas de armário da ambulância
podem ser fabricadas em laranja, azul ou branco. Os materiais utilizados nas capas são antibacterianos. É usado material de placa de espuma, que tem uma espessura de 17mm
espessura nas capas do armário. O material da placa de espuma é fabricado com intensidade de 1.1k/m3. Os materiais também são compatíveis com os padrões 95/28/EC, os
quais são não inflamáveis.
Revestimentos de ambulância são fabricados como uma única peça. Materiais usados na ambulância têm princípio de ABS; Além disso, eles são antibacterianos e à prova de fogo.
Eles podem ser facilmente lavados. O material de cobertura é fabricado de acordo com as normas EN1789.
–Ar condicionado da Ambulância Mercedes
A ambulância tem um ar-condicionado dividido para resfriar o gabinete do paciente. O consumo de combustível é inferior a um litro por hora. Seu peso é inferior a 10 kg. Ar-condicionado da ambulância é usado em diferentes capacidades, dependendo das regiões geográficas.
–Plataforma de maca da Ambulância Mercedes
No meio do gabinete do paciente da ambulância, há uma plataforma de maca da ambulância, produzida com aço inoxidável, localizada a fim de facilitar os movimentos da maca.
Esta plataforma é capaz de transportar um paciente cujo peso é de pelo menos 250 kg. Além disso, tem 10g certificado de teste de colisão, que é compatível com os padrões de
1789.
–Maca principal da Ambulância Mercedes
Maca de ambulância, fabricada em material inoxidável ethyl 61(AA 6351), é montada na plataforma da ambulância. A maca da ambulância é produzida compatível com as normas
En1789 e En1865. Existem 4 rodas na maca, as quais têm um diâmetro de 15cms ou 20cms, na maca da ambulância. É fornecido para fazer a aplicação de RCP na maca principal.
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-Dispositivo de ventilação na Ambulância Mercedes
É montado ao lado da maca principal na ambulância. Funciona com o sistema de oxigênio de ambulância. Tem 2 horas de uso médio com bateria completa. Além disso, pode ser
usado com um tubo de oxigênio portátil fora da ambulância. O dispositivo funciona com uma bateria incorporada. O tempo de vida da bateria é em média de 2 anos.
–Materiais médicos emergenciais da Ambulância Mercedes
Os materiais, que serão mencionados na frase a seguir, localizados no gabinete do paciente, são usados para contribuir com a intervenção de emergência.
> conjunto de nascimento de emergência
> conjunto de queimaduras de emergência
> colete salva-vidas
> maca cadeira para ambulância
> sistema de oxigênio
> aspirador a vácuo
> conjunto de ambu
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–Assentos do gabinete do paciente da Ambulância Mercedes
Existem dois assentos, compatíveis com as normas en1789, no compartimento do paciente. Assentos olham através da direção de cruzeiro enquanto a ambulância está em
movimento. Os assentos possuem um cinto de segurança com 3 pontos. Além disso, eles podem deitar para no máximo 160 graus.
As superfícies internas do gabinete da ambulância são arredondadas para evitar possíveis acidentes enquanto a ambulância em movimento.
–Sistema de oxigénio da Ambulância Mercedes
Existem dois tubos de oxigênio produzidos 2×10 de alumínio na ambulância. Estes tubos estão localizados no lado esquerdo desde que olhando para o veículo da porta traseira
esquerda. Existe uma válvula de sistema sequencial que permite o uso do sistema de oxigênio. Os tubos de oxigênio são produzidos compatíveis com os padrões EN 7866.
Existem duas tomadas de oxigênio no gabinete da ambulância para fornecer uma saída de oxigênio. Há medidor de vazão, hidratante e frasco de sucção de oxigênio nos soquetes.

www.ambulancemed.com

Ambulância De Transferência De Paciente

Mercedes
Ambulância de transferência de paciente Mercedes é usada para transportar um
paciente de um lugar para outro. É diferente da ambulância de emergência apenas
em termos de equipamento que possui. A ambulância de transferência do paciente
também pode ser implementada em outros modelos de ambulância, como o Vw.
Citeron, Ducato, GMC.
Há maca principal de ambulância, maca de transporte e equipamento médico no
compartimento do paciente.
Ambulância de transferência de paciente Mercedes é o mais recente modelo
fabricado entre seu tipo.
Todos os componentes pertencentes ao sistema trabalham em sincronia entre si.
O corpo da ambulância é formado como uma peça. Tem um nível de ruído mínimo.
De fato, é testado em termos de vibração após a fabricação.
A capacidade máxima de transporte das ambulâncias de transferência de pacientes
Mercedes é em média de 1000 kg. A ambulância é capaz de transportar 6 pessoas
no total, os quais são 2 funcionários e 1 assento do paciente na cabine do paciente
e 1 motorista e 2 assentos acompanhantes na cabine do motorista.
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O motor das ambulâncias Mercedes tem 4 cilindros; Além disso, tem pelo menos 150 cavalos de
potência do motor e uma característica do motor de euro 5 .
O motor usado na ambulância tem tecnologia diesel superior. Não há perda de potência no
motor enquanto os aparelhos de ar-condicionado da ambulância estão funcionando.
A saída de escape das ambulâncias é instalada para não permitir a entrada de gás no veículo.
Pode ser visto no lado esquerdo desde que olhando o veículo pela parte de trás.
A caixa de engrenagens das ambulâncias pode ser fabricada em dois tipos: câmbio manual 5 +
1 ou câmbio automático 6 + 1.
Existem sistemas de frenagem que impedem o bloqueio, o sistema antiderrapante e o imobilizador externo na ambulância Mercedes.
Existe um sistema de eixo para transportar o paciente suavemente enquanto a ambulância está
em movimento. O volante das ambulâncias é do tipo hidráulico.
Os pneus das ambulâncias são adequados para o tipo de estrada comum. Além disso, eles
podem conduzir a ambulância enquanto ela estiver totalmente carregada.
Um pneu sobressalente, colocado sob o carro que pode ser alcançado sem esforço, é oferecido
com cada ambulância.
Existem duas linhas de reboque localizadas no veículo
São instalados plásticos de proteção de para-choques nas partes dianteira e traseira dos
veículos, a fim de evitar a colisão contra acidentes e acidentes.
Há uma rampa de plataforma de ambulância, fabricada em aço inoxidável, posicionada de forma
a permitir que a maca seja facilmente colocada da parte traseira para dentro da ambulância. O
padrão de folheado, que evita o escorregamento, será construído no para-choque traseiro.
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Ambulância

Mercedes Tipo Caixa

Ambulância Mercedes Tipo Caixa O chassi da sprinter Mercedes é fabricado com a adição de uma caixa na ambulância. Pode
ser produzido como ajuda de emergência ou transferência do paciente. Uma caixa, que é feita de painéis sanduíche, é
instalada no chassi da ambulância. A espessura do perfil usada no caso é de 25mm. É possível alcançar o grupo de oxigênio e
maca de fora da ambulância através de um armário explícito. Há uma plataforma de transporte de maca, a qual tem um
movimento entre os lados, esquerdo e direito. Além disso, há uma rampa para ajudar a maca a sair da ambulância com
facilidade. Existem aparelhos de desfibrilador e ventilador na ambulância.
É possível fazer uma ambulância tipo caixa de diferentes marcas como Iveco, Ducato, Citreon.
É produzido a partir de material de poliuretano. Existe uma caixa de ferramentas da ambulância, localizada em grampos que
podem ser facilmente abertos, o que é apropriado para o uso de uma ambulância no gabinete do paciente. Há um extintor de
incêndio, extintor de oxigênio e kits de ajuda urgente neste conjunto. Além disso, há uma cunha, a fim de evitar que o veículo
escorregue enquanto está estacionado. Existe uma caixa de resíduos hospitalares, produzida em aço inoxidável, localizada
perto da parte da cabeça da maca do paciente na cabine do paciente. Além disso, aqui está uma caixa de resíduos de seringa
na caixa de resíduos hospitalares.
Há uma área (a qual contém remédio de plástico e uma bolsa de transporte de órgãos produzida a partir de material higiênico.
Estas bolsas podem ser usadas colocando resfriadores nela) para armazenar a maca a vácuo localizada na parte de trás do
assento do médico na cabine do paciente. Além disso, há um transporte de pacientes Brenda, que tem medidas de 2 metros e
80 centímetros, a fim de facilitar o transporte de um paciente ou cadáver na parte de maca a vácuo. Esta Brenda é coberta
com material retardador de chama. Existem 4 ou 6 alças de transporte para transportá-lo facilmente na borda da Brenda.
Ambulância Mercedes Tipo Caixa Existem dois sistemas diferentes para iluminar a cabine do paciente. Existem 4 ou 6 lâmpadas longas que têm LEDs dentro delas. Estas lâmpadas têm modos diurno e noturno, os quais podem ser facilmente controlados a partir do painel de controle, com base na cabine do paciente. Existem 3 ou 4 LEDs brancos com chips nas lâmpadas.
Há uma sirene sonora e um sistema de iluminação fora da ambulância. Além disso, faróis de revestimento à base de poliéster
podem ser instalados no caso de serem solicitados.
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Toyota Hiace
A ambulância Toyota Hiace possui o equipamento adequado para intervir em
situações de emergência e transportar pacientes. Há cobertura na esquerda, direita
e de teto na parte de gabinete de ambulância de Hiace. O equipamento interno do
gabinete é projetado como adequado às normas En1789.
A ambulância Hiace pode ser fabricada não apenas como diesel, mas também como
gasolina. Há ar-condicionado quente e frio na ambulância para usar em regiões
quentes e úmidas. Cobertura de ambulância Hiace consiste em um pedaço de
material abs.
-Sistema elétrico da ambulância Toyota Hiace
Existe um dispositivo inversor para obter eletricidade de 220v. Todo o sistema
elétrico usado na ambulância é compatível com os padrões ISO 67221. A instalação
usada na ambulância tem diferentes formas e cores com a própria instalação do
veículo.
Os conectores de cabo e as tomadas utilizadas na ambulância são fabricados em
conformidade com as normas EN ISO 8092-1, EN ISO 8092-3 e EN ISO 8092-4. Há
uma bateria de substituição adicional de 180 ah que fornece eletricidade ao
dispositivos médicos na ambulância. Além disso, existe um dispositivo retificador,
localizado sob o assento do passageiro no compartimento do motorista, que pode
ser carregado com a bateria de substituição da ambulância. Para suportar a bateria
de reposição do veículo, as baterias da ambulância podem ser carregadas com uma
tomada de entrada de 220V, baseada na ambulância, caso o motor do veículo não
esteja em movimento. Este tipo de uso permite a utilização de dispositivos médicos
no veículo, mesmo que a ambulância não esteja em movimento.
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-Painel eletrônico da ambulância Toyota Hiace
Toda a instalação na ambulância está conectada a uma caixa segura, a qual é localizada no gabinete
do paciente. Existe um sistema nesta caixa para tomar precauções contra corrente de fuga e
controlar o circuito atual. Além disso, existe uma chave mestra que permite abrir e fechar todo o
sistema elétrico com segurança na ambulância da Toyota Hiace. Esta chave está localizada no lado
esquerdo do volante no compartimento do motorista. Fecha-se sem necessidade de qualquer
intervenção vinda do exterior em 30 minutos quando a ambulância está parada.
Existe um sistema de painel de toque que permite controlar todo o sistema elétrico, como lâmpadas,
ar-condicionado e o aquecedor da ambulância no gabinete. Além disso, há um ventilador que se
move automaticamente para evitar o superaquecimento.
-Sistema de armários da ambulancia
Todo o sistema de armários é fabricado com material de placa de espuma de 3 mm de espessura,
cuja superfície externa é coberta com revestimento de PVC. As superfícies externas do compartimento do paciente podem ser formadas como laranja ou branco. Material de placa de espuma usado
para cobrir o armário da ambulância tem 17 mm de espessura. As prateleiras do armário são
produzidas usando material de placa de espuma que tem 10 mm de espessura.
Os armários de ambulância Toyota Hiace e seus revestimentos são à prova de fogo e compatíveis
com as normas 95/28/EC. Há um armário longo com prateleiras que é instalado com um desfibrilador, ventilador, aspirador de vácuo usado na ambulância no lado esquerdo do gabinete do paciente.
Cada dispositivo tem sua própria tomada elétrica independente. Além disso, há uma tomada de saída
de oxigênio explícita para o dispositivo de ventilação.
Existe um sistema de armários para facilitar a colocação da maleta médica, usando no veículo, kits
de primeiros socorros e os medicamentos em frente à divisória do gabinete do paciente.Este sistema
está localizado totalmente oposto no caso de olhar o veículo da parte traseira da ambulância. Estes
gabinetes são fabricados como uma única peça. Sua altura é de 140 cm, a profundidade é de 40 cm
e a largura é de 25 cm. Essas medidas podem ser alteradas se o usuário solicitar. Os gabinetes
inteiros da ambulância têm um sistema de trilho especial. É utilizado um sistema de bloqueio seguro
na ambulância enquanto o veículo está em movimento.

Ambulancia

Toyota Hiace
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Ford
A ambulância de emergência Ford é fornecida para intervir em casos de emergência. O gabinete da ambulância é coberto com cobertura de ABS. Todo o equipamento é projetado como sendo harmonioso com as normas En1789.
Há uma maca principal de ambulância e uma plataforma de transporte no gabinete
do paciente.
A ambulância tem seu próprio ar-condicionado. Uma grade de ar-condicionado e um
aquecedor a diesel são montados como sendo externos.
É mais barato e tem um tempo de entrega mais rápido em comparação com outros
modelos de ambulância.
A ambulância da Ford poderia ser fabricada como sendo diesel ou gasolina.
É fornecido isolamento e isolamento acústico no gabinete do motorista. Há uma
resistência do aquecedor no vidro, a fim de evitar que a janela do gabinete do
motorista congele no inverno.
Existe um sistema de controle remoto para controlar o veículo a partir do exterior,
na condição de que todas as portas da ambulância estejam próximas.
O gabinete do paciente da ambulância de emergência da Ford tem um design que
permite transportar dois pacientes ao mesmo tempo enquanto um está deitado, o
outro está sentado. O gabinete do paciente consiste em compartimentos internos
para manter o equipamento de atendimento ao paciente e os kits de emergência
com segurança. O gabinete do paciente de ambulância é coberto com um material,
que é à prova de fogo, que fornece isolamento térmico e sonoro do veículo.
A superfície externa da ambulância é coberta de alumínio. O lado interno é coberto
com material de lã de vidro que tem 20mms de espessura. Todo o material usado
na cobertura é compatível com as normas En1789. Existe uma partição intermediária localizada entre o gabinete do motorista e do paciente. Há uma janela giratória
no meio da partição intermediária para permitir a comunicação entre o motorista e
o funcionário da saúde. Além disso, existe um sistema de comunicação de intercomunicação para permitir a comunicação de voz entre o gabinete do motorista e o
do paciente.

Assentos da ambulância
Existem dois assentos no compartimento do paciente que eles:
-produzido como sendo compatível com as normas EN1789.
-tem o certificado de teste de colisão 10g,
-estão na mesma direção com o veículo.
-o encosto e a parte do assento são produzidos com material esponjoso de alta resistência.
-tem um cinto de segurança de 3 pontos.
-a parte do assento é projetada como desmontável
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Ambulância De Transporte
De Paciente Ford

Ambulância de Transporte de Paciente Ford foi fabricada para transportar os pacientes após o hospital e diálise. Os dispositivos e equipamentos médicos, os quais são
compatíveis com as normas En1789, são colocados na ambulância. Há uma cadeira maca extra, rolante, e uma maca para transportar um paciente.
Há uma maca principal e uma plataforma de transporte no meio do gabinete da ambulância. É possível transportar mais um paciente inclinando o assento direito em
cerca de 160 graus.
A ambulância tem seu próprio ar-condicionado e aquecedor externo.
A porta lateral direita da ambulância é formada como deslizante. A porta traseira é giratória. A maca principal da ambulância pode ser facilmente acessada pela
ambulância por uma rampa da porta traseira. Os lados internos de ambas as portas são cobertos com revestimentos refletivos que podem ser facilmente vistos caso
as portas estejam abertas. Ambas as portas foram fabricadas como hermeticamente fechadas e impedem a entrada de poeira no veículo.
Existe um sistema de aviso sonoro e iluminado para avisar o motorista caso a cabine do motorista ou do paciente se abram involuntariamente.
O piso da ambulância é coberto com um revestimento de piso antibacteriano. Sob o revestimento do piso é revestido com material de madeira MDF 20mms. Existe
um material que é produzido a partir de lã de fibra de vidro sob o revestimento do piso, a fim de proporcionar isolamento térmico e acústico.
O revestimento do piso da ambulância de transporte de pacientes Ford é feito derramando e usando material composto. É possível subir através das paredes laterais
cerca de 5-10 cms no revestimento do piso. A impermeabilidade é fornecida devido ao isolamento e às aplicações. É possível limpar facilmente o piso com elementos
de limpeza à base de água.
Os lados internos do gabinete do paciente são lisos em termos de saúde e podem ser limpos facilmente. Coberturas usadas na ambulância, formadas como brancas e
não fazem nenhuma curvatura. Toda a área de junção é lisa e não causa vazamentos. Os revestimentos de ambulância são fabricados em peça única e são montados
na ambulância.
As cores do gabinete da ambulância de transporte de paciente Ford são produzidas como sendo laranja ou turquesa; na verdade, eles podem ser alterados depende
dos requisitos e preferências do cliente.
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Ambulância

4x4 Land Cruiser
Ambulância 4×4 Land Cruiser foi projetada para fazer operações de transporte de
pacientes e intervir em pacientes que estão localizados em locais onde o
transporte rodoviário é difícil, como estradas ou caminhos quebrados.
Barreiras de proteção são colocadas no veículo, a fim de proteger os pacientes e
funcionários de saúde em caso de acidente. A ambulância 4×4 foi projetada
como sendo capaz de transportar pacientes internados e pacientes sentados ao
mesmo tempo. A média dos armários dos pacientes é de 140 cms. O gabinete
pode ser reforçado cortando o teto, se for solicitado.
Os tubos de oxigênio e sistema de sucção de oxigênio estão localizados na
parede esquerda do gabinete do paciente. Os tubos são usados como a média de
10*2. Os soquetes de oxigênio são do tipo inglês. O sistema de oxigênio da
Ambulância pode ser fornecido como um sistema de oxigênio tipo francês, o que
depende da solicitação do cliente. Existe um tubo portátil externo de oxigênio,
que é um litro e um tipo de bolsa, que funciona harmoniosamente com o sistema
de ventilação de ambulância.

A ambulância Land Cruiser 4×4
A ambulância Land Cruiser 4×4 proporciona facilidade de uso em muitos terrenos acidentados. Há
tanto o sistema de alerta quanto o de sirene, controlados a partir da cabine do motorista, localizada
no lado esquerdo do volante, com base no lado externo do teto.
A ambulância do Land Cruiser pode ser fabricada como de emergência ou transporte de paciente. É
feito na ambulância que a tampa em uma peça esquerda-direita de ABS. Existe um sistema de
armário ABS no lado esquerdo. Além disso, há um grupo sentado, o qual é produzido a partir de
PVC, no lado esquerdo. Além disso, há um espaço de armazenamento sob esse grupo de sessão.
Há um sistema de oxigênio de ambulância no lado esquerdo e a maca. Principal da ambulância no
lado direito da ambulância. Existem 2 ou 4 luzes LED brancas no teto para permitir a intervenção na
maca principal, fornecendo um flash de iluminação total.
A ambulância Land Cruiser 4×4 é fabricada como sendo produção da fábrica. É impermeável devido
a um sistema de snorkel que vai até o teto. É apropriado para uso especialmente nas áreas montanhosas e rurais onde há falta de rodovia.
Land Cruiser é fabricado como dois tipos, diesel ou gasolina.
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Ambulância Blindada Land Cruiser
Ambulância Blindada Land Cruiser Ela é projetado para ser usado em caso de necessidade de ajuda para as pessoas feridas e doentes nas áreas de conflito. Pode ser
blindado com Br7 ou Br6.
As ambulâncias, as quais serão usadas para transformação, podem ser 4×4 e 4×2. O lado esquerdo, o lado direito e o teto da ambulância são blindados. Além disso,
há um revestimento adicional para explosivos artesanais e minas militares.
Os vidros das ambulâncias estão completamente blindados. Rodas são preenchidas com um material de enchimento. É capaz de dirigir 30 quilômetros após uma
explosão. Há uma maca principal e a plataforma de maca principal. Há um grupo de acompanhantes sentados para 3 pessoas com base no lado direito da cabine do
paciente. Sob o grupo sentado, há uma área decente para armazenar os materiais. Há um armário e um sistema de oxigênio no lado esquerdo da cabine do paciente; desfibrilador, ventilador e aspirador a vácuo na parte da cabeça do paciente.
A capacidade dos motores de veículos blindados é de pelo menos 4000cc. É preferível motores diesel comumente. O pneu sobressalente, baseado embaixo do
veículo, é arrancado da ambulância.
As rodas de ambulância
As rodas de ambulância blindadas são cobertas com um preenchimento composto. O material, usado para blindar o veículo, pode ser feito de aço balístico ou
material composto. Há uma maca de campo, composta por 6 ou 8 alças, para intervir em lesões na área de conflito. Permite que uma pessoa ferida seja alcançada
pela ambulância instantaneamente.
As superfícies internas das ambulâncias blindadas são brancas; revestimentos de armários são brancos ou azuis. O revestimento externo das ambulâncias blindadas é
formado a partir do material refletivo. Pode ser executado camuflagem militar no caso de ser solicitado.
O tempo de produção das ambulâncias Toyota Land Cruiser blindadas que dependem do equipamento pode ser de 4 a 6 semanas. Há um dispositivo de ventilação
portátil na ambulância para usá-lo no campo. Este dispositivo permite o uso fora da ambulância, desde que seja utilizado um tubo externo portátil. Há um dispositivo
de desfibrilação com um monitor na ambulância blindada. Este dispositivo tem 6 horas de duração de uso, desde que esteja totalmente carregado. A ambulância
blindada não precisa de manutenção depois de fabricada. É suficiente fazer manutenção periódica do veículo.
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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

