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DADOS DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO

Nome Técnico do Produto
Carrinho de Pré-Tratamento de Água para 
Osmose Reversa Portátil PURA-1 | Osmose Reversa Portátil PURA-1 STANDARD

Marca e Modelo
SAUBERN, modelo  Carrinho de Pré-Tratamento de Água

Para PURA-1 e STANDARD. 

Fabricante
Vivax Indústria e Com. de Equipamentos Ltda.

CNPJ: 05.161.212/0001-74

Aut. Func. Ministério da Saúde
UIW4530WHX73

Certificado BPF (Boas Práticas de Fabricação)
0939256/17-4

Registro do produto ANVISA
PURA-1: 80197340003
PURA-1 STANDARD: 80197340006

Dimensões: Produto
Largura:

Profundidade:

Altura:

Peso:

52,2 cm

79,0 cm

99,0 cm

45 kg

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS

Dimensões:
Estrutura interna em aço inoxidável com revestimento exterior

em plástico resistente à corrosão.

Movimentação
Quatro rodízios de 4" emborrachados, próprio para

equipamentos médicos, sendo dois dianteiros com

freio.

Acessibilidade
Quatro rodízios de 4" emborrachados, próprio para

equipamentos médicos, sendo dois dianteiros com

freio.

DESEMPENHO PREVISTO

Abrandamento
Para uma alimentação de entrada de água com dureza de

500ppm (limite máximo); este produto é capaz de abrandar

a água (dureza próxima de 0 ppm) por até três sessões de

hemodiálise (para 120L por sessão), sem necessidade de regeneração.

• Estrutura móvel (“carrinho”) com espaço preparado para ter um
equipamento de O.R. PURA 1 ou PURA 1 STANDARD acoplada ao mesmo.
• Filtro Abrandador com volume total de 13L, e carga de 9L de resina
catiônica seletiva para cálcio e magnésio.
• Filtro de Carvão Ativado com volume total de 13L, e carga 10L de carvão
ativado para a remoção de orgânicos e adsorção de cloro. 
• Válvula e mangueira de entrada de salmoura (montadas internamente
no equipamento de O.R.), para aspiração de salmoura.
• Chave de seleção regeneração/filtragem/retrolavagem (montada
internamente no equipamento de O.R.), para seleção de ciclo de
regeneração, filtragem ou retrolavagem.

Para uma alimentação de entrada de água com nível de cloro residual

livre de até 2,0 mg/L, este equipamento é capaz de reduzir o nível de

cloro até 0,1mg/L de cloro total.

Retirada de Cloro

Capacidade de Produção
120 L/H, alimenta até 2 máquinas de hemodialise

simultaneamente. 

OPERAÇÃO
Equipamento apropriado para operação contínua.

SISTEMA ELÉTRICO
BIVOLT AUTOMÁTICO: 127/220V

Ambiente de Operação
Temperatura ambiente: 18 a 40 °c
Umidade relativa (sem condensação): 10 a 95%
Pressão atmosférica: 700 a 1060 hPa (525 a 795 mmHg)

Carrinho de Pré-Tratamento de Água


