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Elevando e descendo
horizontalmente a maca
São utilizadas duas fitas de poliéster com
capacidade de 2 toneladas em formato “U”,
para elevar e descer na horizontal. A fita da
cabeceira é mais curta que a fita dos pés,
sendo essencial o respeito a esta ordem de
medidas (cabeceira = fita mais curta – pés =
fita mais longa);
Coloque uma extremidade da fita principal
através do corte na lateral da cabeceira;
Passe a fita por baixo da maca e pelo corte
no lado oposto do equipamento;
Iguale as fitas, repetindo o mesmo
procedimento para a fita localizada na outra
extremidade da maca;
Regule todas as quatro pontas e prenda com
o mosquetão de aço.

MACA ENVELOPE
Características do produto
Material
Placa laminada em polietileno (cor laranja)
Dimensões
Comprimento 2.430 mm - Largura 915 mm

Manutenção / Garantia
Este produto segue a Política de Garantia disponível no
site Ultra Safe. Caso queira acionar a garantia contra
defeitos de fabricação ou manutenção do seu
equipamento entre em contato com
sac@coraxsafety.com.br
Este produto é garantido contra qualquer defeito de
fabricação. Estão excluídos desta garantia:
• Desgaste normal • Oxidação, modificações ou
retoques • Mau armazenamento • Falta de manutenção
• Negligências

Corax Indústria, Comércio e Serviços
de Materiais de Segurança EIRELI
CNPJ: 11.781.768/0001-66
Rua Ricardo Cavatton, 171 05038-110 São Paulo SP
Brasil Tel.: 55 11 3613-2929

Cintas para posição horizontal
Um jogo de duas cintas para
suspensão em tamanhos e cores diferenciadas
para melhor ajuste e identificação (vermelha
e preta) confeccionadas em fitas duplas de
poliéster com capacidade de 20 kN,
em formato “U”

Mochila
Para transporte e armazenamento

Fivelas Fast Conect
Sistema de engate e regulagem rápida
Peso da maca
aprox. 6 kg

CUIDADOS ADICIONAIS (Importante)

Peso Total com acessórios
aprox. 9,7 kg

A maca não foi desenhada para ser usada
como equipamento de imobilização de coluna.
Se houver qualquer suspeita de danos na
coluna, coloque o paciente em um equipamento
imobilizador antes de colocá-lo na maca.

Mosquetão de aço
Para conexão da maca com sistema de içamento /
descensão por cordas

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL
ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

www.ultrasafe.com.br

Costuras das fitas
Zig zag contínuo

Estribo de fita
Em poliéster, é utilizado para vítimas de maior
estatura

A Maca Envelope acomoda pranchas curtas,
longas e imobilizador de coluna (Ked)
e possui alças e fitas para fixação da vítima.

Ultra Safe é uma marca

Fitas
Poliéster de alta tenacidade

Alça de reboque
Alça de reboque com fitas, localizada na
cabeceira da maca

Maca com placa laminada para auxílio no
transporte e resgate de vítimas em áreas
remotas – locais confinados e de difícil
acesso – de maneira mais rápida e segura.

A Maca Envelope pode ser arrastada
nos sentidos vertical e horizontal.

Corda em poliamida estática
Diâmetro de 12mm com 10 metros de
comprimento e carga de ruptura de 20 kN

Acessórios
Alças removíveis
Um jogo de 4 fitas removíveis, passando pelos
furos da lateral da maca
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Levantando e descendo verticalmente
a maca
1 Para levantar ou descer verticalmente a maca
é utilizada uma corda estática, com diâmetro
de 12mm;
2 Passe cada extremidade da corda pelos furos
na cabeceira da maca;
3 Continue passando a corda pelos outros furos
cruzando-a em forma de “X” até os pés da
maca, certificando-se de que as pontas da
corda estejam iguais;
4 Passe as pontas da corda pelos furos do pé da
maca, juntando-as com um nó direito;
5 Traga as pontas da corda por cima dos pés
da maca, passando pelas alças e prendendo
com um nó direito e arrematando no final;

Enrolando a maca
1 Estique a maca e puxe as presilhas,
na parte inferior dos pés da maca;
2 Comece pelas extremidades da cabeceira,
enrolando o mais justo possível;
3 Continue enrolando a maca, utilizando seu
joelho para evitar que se desenrole novamente;
4 Aperte as fitas retentoras e guarde o
equipamento de volta em sua embalagem
original.

Para os pacientes que apresentam ferimentos
na região do ombro, deve-se utilizar, juntamente
com a maca, uma proteção adicional.
Nunca erga a maca por uma única alça
(risco de rompimento).
Ao iniciar a elevação da maca na posição
vertical, tire a mesma do chão e inicie o
içamento até que ela assuma a posição vertical.
Sempre utilize uma corda guia no içamento
da maca por helicóptero, pois, sem ela,
o equipamento pode girar.

A maca deve ser armazenada em
embalagem própria, uma vez que um
longo tempo de exposição a raios ultravioletas
pode danificar qualquer tipo de material plástico.
Use o equipamento conforme as instruções
abaixo.

INSTRUÇÕES PARA USO
Desenrolando a maca
1 Retire a maca da embalagem e coloque-a
no chão;
2 Solte as presilhas e, com o pé, pise na
extremidade da maca e desenrole
no sentido oposto;
3 Dobre a maca pela metade e enrole para trás.
Repita a mesma operação no sentido oposto;
4 A maca ficará completamente aberta.

Posicionando as fitas e apertando as fivelas
1 Desenrole a maca para que ela se abra;
2 Levante as laterais da maca e passe quatro fitas
nas fivelas que estão na outra lateral e aperte;
3 Passe as fitas dos pés nos furos e aperte
as fivela;
4 Ajuste a fita tubular da cabeceira.

