CATÁLOGO KONEK

A BIOCAM
Biocam, fundada em 1999 quando o sócio Fundador Rogério Ulbrich após
ter atuado por 17 anos na área médica na região da capital paulista e interior
do estado, decide iniciar atividades comerciais e de assistência técnica no
interior de SP. Atuando no mercado médico hospitalar do interior de São
Paulo atendendo juntamente com sua equipe de vendas aproximadamente
200 instituições de saúde.
Após 19 anos de atividades comerciais passa a atender o mercado nacional
com sua linha própria de produção da Válvula Max-V utilizada em rede de
gases medicinais com sistema exclusivo de fechamento rápido. E do produto
IVigilant, desenvolvido para suprir as necessidades de monitoração de
temperatura de câmaras de conservação em tempo real, vazamento da rede
de gases medicinais. Desenvolveu uma solução para organização da beira do
leito, o Konek. Atualmente desenvolveu em parceria com médicos do setor o
SICO2 que é um Sistema de Insuflação de CO2 para exames de endoscopia,
colonoscopia, CPRE, o produto oferece redução do desconforto pós exame.
Direcionada para um nível de excelência em qualidade, propondo soluções no
estado da arte não somente para o paciente como também para os profissionais
da saúde. Além de prover recursos tecnológicos e administrativos, investimos
na capacitação de nossos colaboradores visando superar as expectativas do
cliente. A alta tecnologia associada ao nível excelente de qualidade dos nossos
produtos e serviços gera confiança, consequentemente fidelização de nossos
clientes, alavancando a ampliação de nossa atuação.
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CONHEÇA O KONEK
Sistema de organização na beira do leito, com Barras Simples ou Duplas
incluindo Régua de Gases com trilhos: horizontais ou verticais onde é possível
acrescentar diversos acessórios como: Suporte de Monitor, Suporte de Soro,
Suporte para Bomba de Infusão, Porta Prontuário, Cesto Aramado, etc.
O Konek foi criado para adotar a flexibilidade e eliminar situações caóticas
melhorando a produtividade, oferecendo a esperança de um serviço
assistencial e apoio clínico.
Temos o compromisso de trabalhar em conjunto com profissionais da saúde,
médicos, enfermeiros, engenheiros clínicos, arquitetos, entre outros que
compartilham o mesmo desejo de fazer com que uma mudança positiva
aconteça. Muitas perspectivas. Um objetivo: melhorar o seu ambiente de
trabalho, desenvolvendo uma melhoria na assistência médica ao paciente.
O Konek faz com que o ambiente de tratamento seja clinicamente funcional
oferecendo um atendimento mais completo e confiável. O Konek oferece
painéis elétricos de gases (régua de gases) medicinais e de comunicação,
dispostos ergonomicamente, permitindo controle e distribuição dos
equipamentos, contribuirá para qualquer tipo de montagem e design de leitos
hospitalares com uma ampla variedade de cores.

Design sustentado em quatro valores essenciais do projeto:
tempo, custo, qualidade e objetivo. O Konek possui design
estético, design funcional e muito fácil de instalar.
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LINHAS
Ambas linhas possuem os trilhos em toda a extensão para que os equipamentos e material médico possam ser
distribuídos ou armazenados de forma organizada. Facilmente adaptável para diversos níveis de necessidade e
criticidade de assistência ao paciente. A equipe de enfermagem pode posicionar de maneira rápida e fácil todos os
equipamentos, inclusive monitores, bombas, focos clínicos, entre outros.

BASIC
Régua de gases e elétrica da linha padrão na
cor branca, com tomadas tamanho 4x2, com
gases, estrutura em alumínio na cor branca.
Fita de borda na cor azul. Tamanho a escolher.
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CONCEPT
Régua de gases e elétrica da linha conceito
pode ser criado com diversas cores, opção de
tomadas 4x2 ou padrão marcenaria individual,
mangueiras em cobre, estrutura na cor branca
ou preta.

INTELLIGENCE
Régua de gases e elétrica da linha conectada,
podendo agregar as opções do Concept
acrescentando ao Painel os produtos:
1. Chamada paciente enfermeira,
2. IVigilant que é um sistema de
monitoramento de consumo gás, energia,
temperatura ambiente, com geração de
relatórios em tempo real.
3. Criquet é possível localizar equipamentos,
ativos e pessoas na beira do leito em tempo
real.
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BASIC
LINHA BASIC

Padronizada na cor branca e
tomadas 4x2 e fita de borda azul,
estrutura branca, tamanho de
acordo com a necessidade do cliente.
Cor branca, estrutura branca, fita de
borda azul.
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CONCEPT
LINHA CONCEPT

Esta linha é possível a opção das
cores e modificar as tomadas, além
de ter uma tubulação para gases em
cobre, que é padrão internacional.
Estrutura branca ou preta.
Opção de seleção de cor, estrutura
branca ou preta, fita de borda a
escolher.
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LINHA INTELLIGENCE

INTELLIGENCE

Esta linha é totalmente conectada,
tornando o Painel de Gases
inteligente, com localização de
ativos, pessoas, recém-nascido em
tempo real, controlar o consumo
de gases da rede, temperatura
ambiente e consumo de energia.
Além de ter um painel personalizado
sendo colorido, tomadas, tamanho,
tubulação em cobre, estrutura
branca ou preta.
Opção de seleção de cor, estrutura
branca ou preta, fita de borda a
escolher.
Podendo ser acrescentado ao Painel
os produtos:
1. Chamada paciente enfermeira,
2. IVigilant que é um sistema de
monitoramento de consumo gás,
energia, temperatura ambiente, com
geração de relatórios em tempo real.
3. Criquet é possível localizar
equipamentos, ativos e pessoas na
beira do leito em tempo real.
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PEÇAS E ACESSÓRIOS

Painel de gases medicinais Cesto para acomodação
e instalação elétrica
de acessórios

Suporte gancho

Suporte para monitores
multiparâmetros

Cesto de acrílico
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Porta prontuário

Suporte bomba de infusão

Suporte bomba de infusão e soro
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CONTATO
Endereço: R. Alves do Banho, 890
São Bernardo, Campinas - SP, 13030-580
Telefone: (19) 3272-8000
(19) 99978-9771
comercial@biocam.com.br
www.biocam.com.br

