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Com design moderno, o PLG possui 

características atualizadas que simplificam o 

fluxo de trabalho sem comprometer o 

desempenho: com o uso de uma mão 

simplesmente, esta unidade de suprimento 

de teto pode ser posicionada de forma 

conveniente e precisa em qualquer ponto da 

faixa de ajuste de altura e com um alcance 

de 330º. 

 

O PLG pode ser conectado a dispositivos de 

anestesia no chão e máquinas pulmão-coração 

dentro dos Centros Cirúrgicos. Em salas de 

recuperação, áreas de emergência e em todas as 

áreas onde a necessidade de espaço é o que 

conta, a combinação com o sistema SATELITE 

cria os mais eficientes ambientes de trabalho. 
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MAQUET – THE GOLD STANDARD 

Com o PLG você conecta e ganha espaço: 

� Controle de travamento integrado: com um simples 

girar da alça, você pode liberar a trava e empurrar as 

unidades para onde deseja. 

� Incrivelmente rápido: o braço de mola acoplado auxilia 

ativamente na ação de trazer o PLG de volta ao nível 

estacionário, para desobstruir a área da cabeça. 

� Faixa livre: beneficie-se de uma cobertura de mais de 

330º e do longo raio de ação de até 2200mm, e limpe 

sua central de teto com o movimento de apenas uma 

mão. 

 
Planejamento efetivo da sala graças ao programa exclusivo O3RD da 
MAQUET: permite configuração individual do local de trabalho 
desejado (anestesia, cirurgia, SIM, UTI...) 

  

Higiene e Ergonomia: 

� Controle de cabos: o posicionamento inteligente da 

tomada torna fácil a conexão das sondas de gás e 

cabos, e evita bloqueios mútuos. 

� O acabamento liso, a quantidade mínima de parafusos 

e um design sem botões faz do PLG um equipamento 

muito fácil de limpar. 

� A movimentação do lustre requer força de operação 

mínima e é obtida de forma suave e rápida, com 

posicionamento real. Ajustes de altura precisos para 

atender às suas exigêngicas ergonômicas. 

 
Da conexão com seus dispositivos de anesteia ao cuidado de 
pacientes em salas de recuperação até salas de observações em 
unidades de emergência ou de dispositivos cirúrgicos: o PLG está 
pronto e ao seu dispor. 

  

Uso versátil: 

� O PLG é a solução ideal para muitas aplicações, de 

Centros Cirúrgicos Hybrid até o suporte de máquinas 

coração-pulmão. Braços de longo alcance abrem 

espaço para a maioria das construções de fluxo 

laminar. 

 

OR3D: 

� A ferramenta para customizar seu PLG, visualizar e 

planejar suas áreas de trabalho. 

 
O sistema SATELITE da MAQUET e o PLG podem ser 
convenientemente combinados com um IV-Pole, outro módulo de 
distribuição, Centros Cirúrgicos e focos cirúrgicos para exames e 
braços de monitores: a solução mais versátil para a administração 
ideal de espaço. 

 

Dados Técnicos: 

Configuração Raio de Ação Carga Bruta 

PLG12-0 1320mm 30 kg. 

PLG 9-12 2220mm 30 kg. 

PLG com SATELITE 1320mm 30 kg. 
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