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O BedBath Dignifique Pro® é um sistema que
permite a higienização do paciente acamado e de
deficientes físicos de forma mais humana, natural e
digna. Aumenta a segurança de cuidadores e
enfermeiros; diminui desgastes e evita lesões por
movimentos repetitivos dos profissionais; economiza
água e materiais. O Dignifique Pro® foi criado com
ajuda de profissionais, por isso é o mais avançado e
ergonômico equipamento disponível no mercado.

O formato funcional desenvolvido 100% em aço
inox com rodas direcionais garante facilidade de
uso e durabilidade de até 20 anos para
ambientes hospitalares. O uso é simples, após
você abastecer o equipamento com água basta
ligar na rede elétrica e começar a usar.

A ducha higiênica ergonômica permite sua
montagem sem complicação e tem longo
alcance, para que o profissional não perca
tempo com a mangueira enrolada em sua
rotina. A vazão é ajustada na ponta da ducha
sem interferir na temperatura da água e com
economia de tempo.

A bancada auxiliar foi projetada para que se
evite movimentos repetitivos e garanta agilidade
e flexibilidade ao enfermeiro, que pode utilizar
como pia ou bancada. O porta-saboneteiras e
acessórios diversos garante que o enfermeiro
terá tudo que for indispensável para execução
do banho ao alcance das mãos.
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Dignifique Pro®
fácil de usar e
muito mais
humano

A temperatura da água é um dos pontos essenciais para o
conforto do paciente. O Dignifique Pro® permite que ela
seja regulada através de um painel digital de maneira
instantânea, diminuindo ou aumentando a temperatura
durante o banho, podendo alcançar 43°C sem necessidade
de pré-aquecimentos.

40L

O Bed Bath Dignifique Pro® tem autonomia de 40 banhos
sem necessidade de abastecimento, proporcionando
agilidade na execução da rotina do profissional otimizando
ao máximo seu tempo e melhorando seu desempenho.

Alarmes sonoros e luminosos controlam os níveis de água
suja e limpa e o botão de emergência desliga
completamente o sistema em caso de algum problema,
garantindo a segurança de uso.

O Bed Bath Dignifique Pro®, por ser fabricado em aço
inoxidável, permite procedimentos de higienização e
desinfecção pertinentes aos ambientes hospitalares.
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ELIMINA
gastos com lenços
umedecidos de
alto custo e bacias

DIMINUI
gastos com toalhas,
água e energia
elétrica

ATÉ
50%
de aumento na
produtividade, com
redução de desgaste
da equipe e tempo
dos banhos

103cm
90cm

55cm

55cm

Bed Bath Home Confort®
Venda disponível apenas para pessoa física
A versão home permite uso doméstico
do equipamento de forma simples.
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CARACTERÍSTICAS | DIGNIFIQUE PRO®
MATERIAL:
Corpo e estrutura em aço inoxidável AISI 304
AUTONOMIA:
40 banhos
FORMATO:
Carro funcional compacto com 04 rodas e freios
FUNÇÕES ADICIONAIS:
Desligamento automático em caso de falta de água;
Duplo controle de vazão;
Acionamento e desacionamento do sistema pela ponta da mangueira;
Mostrador luminoso de ajuste exato de temperatura desejada;
Ducha higiênica com ajuste manual de vazão e duplo controle de vazão;
Sistema que separa os compartimentos de água suja e limpa;
Painel elétrico automatizado com sistemas antisurtos;
Motores e componentes dentro da carenagem do equipamento;
Sem fiações elétricas aparentes, apenas cabo de força;
O ponto de sensibilidade permite que o operador sinta a temperatura da
água no cabo da ducha, durante a operação.
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:
Tensão de Alimentação: 220Vca/60Hz + Terra
Potencia Total: 4.000W
Corrente: 18,2A
Cabo de Alimentação: 4,0mm2

GARANTIA E ASSISTÊNCIA
O Dignifique Pró® tem garantia de 12 meses e vida útil de até 20 anos com
as manutenções preventivas periódicas, feitas diretamente pelo fabricante
ou por representantes autorizados. A assistência técnica é permanente, com
atendimento por chat e e-mail.
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VENDAS
+55 (48) 3047-4007
vendas@uni.med.br
Rua Koesa, nº 298, Sala 302, Kobrasol
Centro Empresarial Osvaldo Deschamps
São José/SC — CEP 88.102-310

www.bedbath.ind.br

