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HEMODIÁLISE
Central de água

Osmose Reversa
Diferenciais:
- Atuando no mercado de purificação de água,
com produtos na linha de hemodiálise desde 1968;
- Sistema de gestão da qualidade ISO 9.001, validado desde 2006;
- Produtos nacionais de alta tecnologia;
- Tecnologia alemã aplicada em nossos produtos com qualidade assegurada;
- Projetos 3D;
- Sistemas compactos e silenciosos.
Sistema de osmose reversa Permution para geração
de água purificada para hemodiálise, garantindo níveis de qualidade
da água desmineralizada, com alto nível
de segurança microbiológica, com as seguintes vantagens: custos
altamente competitivos, instalação em espaço reduzido, baixo custo
do m³ de água tratada e uso contínuo.
Atende integralmente RDC, nº11/2014 - ANVISA.

Projeto em 3D
Passo Simples
ou
Duplo Passo
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Central de Água para Diálise

CERTIFICAÇÃO

BPF

BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E
CONTROLE DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Rua Rodolpho Hatschbach, 1855 - CIC - Curitiba - PR - CEP 81.460-030
Telefone: (41)2117-2300/ Fax: (41)2117-2323 - www.permution.com.br
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Sala de Reuso
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Sistema Modular de Exaustão para
bancada de Reuso de Capilares
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- Equipamento de proteção coletiva de alta eficiência para
remoção de gases advindos do ácido peracético;
- Sistema construído totalmente em material inerte a corrosão
química, proporcionando alta durabilidade;
- Design moderno e ergonômico;
- Adaptável a qualquer modelo de bancada disponível no mercado;
- Garantia de qualidade e confiabilidade da marca Permution.
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Sala de reuso completa com Colméias, Bancadas e
Sistema de Exaustão modulares

Colméia Modular para
Armazenamento e
Dispensação de Capilares
É um equipamento prático e estético que pode
ser fixado na parede próximo da bancada de
reuso. Facilita o manuseio dos capilares e
dispensa o armazenamento dos mesmos
em outros tipos de recipientes, racionalizando
o aproveitamento do espaço dentro da sala
de reuso. Construída em Plástico Polietieno
Rotomoldado com montagem por encaixe dos
módulos de 4 lugares. Sem reentrâncias, saliências
nem «canto morto», minimizando o risco
de contaminação e facilitando sua limpeza.

Sistema de Exaustão

Bancada Modular de Reuso de Capilares
Equipamento consagrado em unidades de Hemodiálise,
apresenta ótima relação custo x benefício. Módulos
com 2 divisões. Fabricada em Plástico de Engenharia
branco de fácil limpeza e resistente a corrosão.
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Módulo para Bancada de Reuso
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Colméia modular
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Ralos individualizados

Acompanha:
- Conectores Hansen de bloqueio e passagem;
- Bicos de polipropileno para lavagem das linhas;
- Abraçadeiras em INOX;
- Braços para sustentação em alumínio fundido;
- Manômetro totalmente em INOX sanitário;
- Torneiras de 1/4 de volta.

