
CADEIRA DE BANHO

EM UM NÍVEL NUNCA VISTO ANTES
segurança e conforto



A Segurança Assistencial
Diariamente a responsabilidade sobre 
a vida de milhões de pessoas repousa 
nos ombros da valente equipe de en-
fermagem do Brasil.  Em um país con-
tinental com uma das maiores popu-
lações do mundo são exigidos desses 
profissionais resultados além dos seus 
recursos, e mesmo assim, devido ao 
seu comprometimento, tais resultados 
são alcançados. 

Uma das atividades que mais impac-
ta na recuperação do paciente e na 
alegria dos familiares ao visitá-lo é a 
perfeita higiêne do corpo.  Todavia, por 
mais sério e comprometido que seja o 
profissional, proporcionar o banho de 
asperção sempre foi um desafio. As 
cadeiras de banho são baixas, descon-
fortáveis, com visual simplório e um 
constante risco de queda.

Para mudar drasticamente esse qua-
dro a Palmetal agora oferece a solução 
definitiva para esta tarefa. Uma nova e 
revolucionária cadeira de banho. De-
senvolvida por um corpo técnico com 
décadas de assistência ao paciente, a 
Cadeira de Banho Palmetal conta com 
um nível de segurança e conforto que 
ultrapassa totalmente as soluções dis-
poníveis no mercado.

Estou convencida de que os 
maiores heróis são aqueles que 
fazem o seu dever na rotina 
diária de assuntos domésticos ~ 
Florence Nightingale
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Acionamento Hidráulico

Mais de mil banhos por ano. Esse é o 
número que um profissioal de saúde 
chega a alcançar. Com valores tão ex-
pressivos,  um acidente de queda se 
torna uma probabilidade muito real. 
O risco aumenta devido a altura das 
cadeiras de banho que são baixas em 
relação aos leitos. 

A Cadeira de Banho Palmetal supera 
esse desafio através de um design 
revolucionário e um potente atuador hi-
dráulico que eleva com o auxílio de um 
pedal, a altura padrão de 560mm para 
a altura de transferência e de banho 
que é de 750mm, a mesma do leito.

O projeto deste equipamento reduz 
ao mínimo o esforço de transferir o 
paciente do leito para a cadeira, re-
duzindo também o risco de queda e as 
ausências devido a lesões por esforço 
repetitivo. Além disso o banho pode ser 
realizado em uma altura muito mais 
confortável para o profissional.

Pode parecer um princípio 
estranho a ser anunciado, mas, o 
primeiro requesito em um hospital 
é que ele não cause nenhum dano 
ao paciente ~ Florence Nightingale

6 Quedas
 por 1000 pacientes :

Média de ocorrências

  em hospitais segundo a 

OMS



Braços Móveis
NUNCA fOI TãO SEgUrO E CONfOrTáVEL 
ACOMOdAr O pACIENTE pArA O bANhO 

A Enfermagem é uma arte; e para 
realizá-la como arte, requer-se 
uma devoção tão exclusiva, um 
preparo tão rigoroso, quanto a obra 
de qualquer pintor ou escultor; pois, 
o que é tratar da tela morta ou do 
frio mármore comparado ao tratar 
do corpo vivo, o templo do espírito 
de Deus? É uma das artes; poder-
se-ia dizer, a mais bela das artes! 
 ~ Florence Nightingale

Coloque a cadeira ao lado do leito, regule sua altura, 

levante o braço e faça a transferencia do seu pa-

ciente com toda a segurança e o mínimo de esforço.

Florence Nightingale nasceu em 12 de maio de 1820 na cidade de Florença e se mudou com um ano de idade 
para a Inglaterra onde viveria até o fim da sua vida. Florence é considerada a criadora da enfermagem moderna 
e teve uma atuação extremamente destacada na guerra da Crimeia, conflito que ocorreu de 1953 a 1956 entre 
o império russo e uma coalisão de paises entre eles a Inglaterra. Seus feitos ao longo da vida lhe renderam 
prestigiosas condecorações, como a Ordem do Mérito e a Cruz Vermelha Real. Florence também criou a primeira 
escola de treinamento da profissão, a Escola Nightingale para Enfermeiras. Como uma homenagem a Florence, 
além de vários outros monumentos e espaços ao redor do mundo, o dia do enfermeiro é comemorado em 12 de 
maio, data do seu nascimento.



Comadre, Rodízios e Design

Além de todos os outros benefícios, 
a Cadeira de Banho Palmetal vem de 
fábrica com a comadre incluida. Esta 
comadre é fixada através de um trilho 
com travas de segurança para que 
qualquer acidente seja evitado durante 
o uso desse móvel.

Esse equipamento conta com rodízios 
especiais com banda de rodagem feita 
em termoplástico macio, próprio para o 
ambiente hospitalar pelo seu giro silen-
cioso e por não marcar o piso.

O assento da cadeira possui um design 
reverso com a abertura para a parte 
posterior. Esse projeto permite uma  
limpeza tranquila das partes íntimas 
do paciente, uma vez que o acesso é 
bastante facilitado.



Cinto de Segurança
fEITO EM TNT dESCArTáVEL

Mais segurança, higiêne e agilidade com o uso do 

cinto descartável desenvolvido especialmente para  

a Cadeira de Banho Palmetal.

Para o paciente é 

importante ter o melhor   

~ Florence Nightingale
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PALMETAL METAÚRGICA S/A
RIO APA, 188 - RIO DE JANEIRO - 21250-570 - (21) 24816453

WWW.PALMETAL.COM.BR

TABELA TÉCNICA CADEIRA DE BANHO PALMETAL
1 ESTRUTURA TUBO DE AÇO INOX AISI 304, 40 X 20MM, PAREDE DE 2MM

2 PESO 25KG

3 CAPACIDADE 160KG

4 GARANTIA 10 ANOS CONTRA QUEBRAS E DEFEITO

5 ASSENTO POLIETILENO

6 HIDRÁULICA ATUADOR MK5

7 DIMENSÕES 560 x 900 x 1150 (posição baixa)

8 ACESSÓRIOS CINTO DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL EM TNT (OPCIONAL) 
 COMADRE EM INOX (INCLUIDO)

PRODUTO DESENVOLVIDO POR INNOVACCI CARE E LICENCIADO COM EXCLUSIVIDADE PARA PALMETAL METALÚRGICA S/A.
REGISTRO DE PATENTE : BR2020160206729


