
CATÁLOGO DE PRODUTOS



Produzir cama hospitalar 
e mobiliário de excelente 
qualidade para garantir a 
satisfação total de nossos 

clientes corporativos e 
dos pacientes.

Ser a empresa 
reconhecida pela 
qualidade de seus 

produtos em termos de 
tecnologia, ergonomia, 
conforto e durabilidade.

Fundada em 2009, a GM Hospitalar é uma 
empresa sólida, que possui uma ampla e 
renomada carteira de clientes, conquistada 
com produtos de excelência.

A GM Hospitalar oferece sofisticação, 
design, tecnologia, qualidade, mobilidade, 
praticidade, ergonomia, segurança e 
confiabilidade. Nossos produtos 
proporcionam conforto, eficiência e 
segurança no atendimento aos pacientes.

Todos esses atributos, combinados ao forte 
respeito que mantemos por nossos clientes, 
tornam a GM Hospitalar sempre a melhor 
escolha!

www.gmhospitalar.com.br

QUEM SOMOS

MISSÃO

VALORES

VISÃO

- Respeito ao cliente corporativo.
- Foco no conforto ao paciente e acompanhante.
- Usabilidade para a equipe médica, de enfermagem e

fisioterapia.
- Preservação do meio ambiente na produção e na

manutenção.
- Excelência no processo de venda, fabricação e entrega.
- Equipe unida e coesa com a missão da empresa.
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A melhor tecnologia do mercado, 
com um design moderno que 

valoriza o ambiente.

GM-9510
CAMA FOWLER ELETRÔNICA

Estrutura: Aço carbono com tratamento 
antioxidante e pintura eletrostática de alta 
resistência.

Leito: Articulável, revestido em chapa de aço 
com respiros para ventilação do colchão.

Cabeceira e Peseira: Removíveis, sopradas em 
PEAD (Polietileno de Alta Densidade).

Grades Laterais: Quádruplas, articuladas e 
retráteis, sopradas em PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade), com mecanismo de destravamento 
eficiente, que proporciona mais comodidade e 
segurança no manuseio. Possui medidor de 
ângulo nas quatro grades.

Rodízios: 6” de diâmetro, rolamentados, com 
alta resistência ao desgaste, proporcionando um 
trabalho silencioso com absorção de vibrações e 
proteção do piso.

Sistema de freio: Pedal único, trava 
simultaneamente os 4 rodízios, além de trava 
direcional para manobras de difícil acesso.

Função CPR: Acionamento de emergência 
localizado na peseira, retornando o leito à 
posição de START inicial.

Motores e comandos: Motor bivolt, com hubs 
inteligentes que permitem ajustes de várias 
aplicações. Sistema suave, ergonômico e 
silencioso. Comando dos movimentos feito 
através de controles digitais embutidos na parte 
interna e externa das grades, e painel supervisor 
na parte superior da peseira.

CPR CABECEIRA FLEXÃO FOWLER SENTADO CARDÍACO

TRENDELLEMBURG VASCULAR PROCLIVE ELEVAÇÃO



GM-9510
FICHA TÉCNICA

05

Largura Total
Comprimento Total
Variação de Altura (mín./máx.)
Altura das grades em relação ao leito
Plataforma do colchão
Cabeceira/Peseira
Grades
Estrutura
Pintura
Rodízios
Sistema de Freio
Motores
Acionamento
Voltagem
Movimentos

Capacidade de Carga
Luz Noturna
Bateria
Grau máximo do dorso
Grau máximo das pernas
Trendellemburg
Reverso do Trendellemburg
Compensação abdominal ao levantar a
seção do dorso, duplo eixo pivotante
Balança
Leito Radiotransparente
Carenagem
Complementos
Garantia
Embalagem

Grades elevadas: 1010 mm / Grades recolhidas: 985 mm
2230 mm
410 / 870 mm
330 mm
1965 x 870 mm
Sopradas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade)
Sopradas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade)
Em aço carbono
Eletrostática (Epóxi pó)
6 polegadas em Polipropileno
Freio Tripla Ação
4 (Quatro)
Por meio de membrana digital eletrônica
Bivolt automático
Fowler / Cabeceira / Flexão / Sentado / Cardíaco / Vascular / Proclive / 
Trendellemburg / Reverso do Trendellemburg / Elevação de Leito
220 kg
Possui
Possui
63º
34º
15º
-18º
Sim

Não possui
Não possui
Não possui
Suporte para soro / Suporte para bolsa coletora / Parachoque tipo roller
12 meses
Cubagem: 500 x 1000 x 2300 mm (alt. x larg. x comp.) / Peso: 120 kg



GM-9506
CAMA FOWLER ELETRÔNICA

Estrutura e Acabamento:
Aço carbono com tratamento antioxidante e
pintura eletrostática de alta resistência.

Leito:
Articulável, revestido em chapa de aço 
carbono perfurada para ventilação do 
colchão.

Base:
Tubo retangular revestido com carenagem 
em termoplástico de alta resistência.

Cabeceira e Peseira:
Removíveis, sopradas em PEAD (Polietileno 
de Alta Densidade).

Grades Laterais:
Quádruplas, articuladas e retráteis, sopradas 
em PEAD (polietileno de alta densidade), 
com mecanismo de destravamento 
eficiente, que proporciona mais 
comodidade e segurança no manuseio.

Sistema de freios e rodízios:
Freios em diagonal com rodízios de 5” de 
diâmetro, rolamentado confeccionado em 
polipropileno, de alta resistência ao 
desgaste, proporcionando um trabalho 
silencioso com absorção de vibrações e 
proteção do piso.

Motores e Comandos:
Motor Bivolt, com hubs inteligentes que permitem ajustes de várias 
aplicações. Possui um sistema suave, ergonômico e muito silencioso. O 
comando dos movimentos é feito através de controle remoto manual (fio).

CABECEIRA FLEXÃO FOWLER SENTADO CARDÍACO

TRENDELLEMBURG VASCULAR PROCLIVE ELEVAÇÃO



GM-9506
FICHA TÉCNICA
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Largura Total
Comprimento Total
Variação de Altura (mín./máx.)
Altura das grades em relação ao leito
Plataforma do colchão
Cabeceira/Peseira
Grades
Estrutura
Pintura
Rodízios
Sistema de Freio
Motores
Acionamento
Voltagem
Movimentos

Capacidade de Carga
Luz Noturna
Bateria
Grau máximo do dorso
Grau máximo das pernas
Trendellemburg
Reverso do Trendellemburg
Compensação abdominal ao levantar a
seção do dorso, duplo eixo pivotante
Balança
Leito Radiotransparente
Carenagem
Complementos
Garantia
Embalagem

Grades elevadas: 1010 mm / Grades recolhidas: 985 mm
2230 mm
410 / 870 mm
330 mm
1965 x 870 mm
Sopradas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade)
Sopradas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade)
Em aço carbono
Eletrostática (Epóxi pó)
5 polegadas em Polipropileno
Freios em diagonal
4 (Quatro)
Por meio de controle remoto manual (fio)
Bivolt automático
Fowler / Cabeceira / Flexão / Sentado / Cardíaco / Vascular / Proclive / 
Trendellemburg / Reverso do Trendellemburg / Elevação de Leito
220 kg
Não possui
Não possui
63º
34º
18º
-18º
Sim

Não possui
Não possui
Não possui
Suporte para soro / Suporte para bolsa coletora / Parachoque tipo roller
12 meses
Cubagem: 500 x 1000 x 2300 mm (alt. x larg. x comp.) / Peso: 120 kg



GM-9507
CAMA FOWLER ELETRÔNICA

Estrutura e Acabamento:
Aço carbono com tratamento antioxidante e
pintura eletrostática de alta resistência.

Leito:
Articulável, revestido em chapa de aço 
carbono perfurada para ventilação do 
colchão.

Cabeceira e Peseira:
Removíveis, sopradas em PEAD (Polietileno 
de Alta Densidade).

Grades Laterais:
Quádruplas, articuladas e retráteis, sopradas 
em PEAD (polietileno de alta densidade), 
com mecanismo de destravamento 
eficiente, que proporciona mais 
comodidade e segurança no manuseio.

Sistema de freios e rodízios:
Freios em diagonal com rodízios de 5” de 
diâmetro, rolamentado confeccionado em 
polipropileno, de alta resistência ao 
desgaste, proporcionando um trabalho 
silencioso com absorção de vibrações e 
proteção do piso.

Motores e Comandos:
Motor Bivolt, com hubs inteligentes que permitem ajustes de várias 
aplicações. Possui um sistema suave, ergonômico e muito silencioso. O 
comando dos movimentos é feito através de controle remoto manual (fio).

08

CABECEIRA FLEXÃO FOWLER SENTADO CARDÍACO

TRENDELLEMBURG VASCULAR PROCLIVE ELEVAÇÃO



GM-9507
FICHA TÉCNICA
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Largura Total
Comprimento Total
Variação de Altura (mín./máx.)
Altura das grades em relação ao leito
Plataforma do colchão
Cabeceira/Peseira
Grades
Estrutura
Pintura
Rodízios
Sistema de Freio
Motores
Acionamento
Voltagem
Movimentos

Capacidade de Carga
Luz Noturna
Bateria
Grau máximo do dorso
Grau máximo das pernas
Trendellemburg
Reverso do Trendellemburg
Compensação abdominal ao levantar a
seção do dorso, duplo eixo pivotante
Balança
Leito Radiotransparente
Carenagem
Complementos
Garantia
Embalagem

1130 mm
2210 mm
435 / 705 mm
345 mm
1950 x 890 mm
Sopradas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade)
Sopradas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade)
Em aço carbono
Eletrostática (Epóxi pó)
5 polegadas em Polipropileno
Freios em diagonal
4 (Quatro)
Por meio de controle remoto manual (fio)
Bivolt automático
Fowler / Cabeceira / Flexão / Sentado / Cardíaco / Vascular / Proclive / 
Trendellemburg / Reverso do Trendellemburg / Elevação de Leito
220 kg
Não possui
Não possui
70º
35º
12º
-12º
Não possui

Não possui
Não possui
Possui
Suporte para soro / Suporte para bolsa coletora / Parachoque tipo roller
12 meses
Cubagem: 500 x 1200 x 2210 mm (alt. x larg. x comp.) / Peso: 100 kg



GM-9511
CAMA FOWLER ELETRÔNICA

Estrutura e Acabamento:
Aço carbono com tratamento antioxidante e
pintura eletrostática de alta resistência.

Leito:
Articulável, revestido em chapa de aço 
carbono perfurada para ventilação do 
colchão.

Base:
Tubo retangular revestido com carenagem 
em termoplástico de alta resistência.

Cabeceira e Peseira:
Removíveis, sopradas em PEAD (Polietileno 
de Alta Densidade).

Grades Laterais:
Quádruplas, articuladas e retráteis, sopradas 
em PEAD (polietileno de alta densidade), 
com mecanismo de destravamento 
eficiente, que proporciona mais 
comodidade e segurança no manuseio.

Sistema de freios e rodízios:
Freios em diagonal com rodízios de 5” de 
diâmetro, rolamentado confeccionado em 
polipropileno, de alta resistência ao 
desgaste, proporcionando um trabalho 
silencioso com absorção de vibrações e 
proteção do piso.

Motores e Comandos:
Motor Bivolt, com hubs inteligentes que permitem ajustes de várias 
aplicações. Possui um sistema suave, ergonômico e muito silencioso. O 
comando dos movimentos é feito através de controle remoto manual (fio).

CABECEIRA FLEXÃO FOWLER SENTADO CARDÍACO

TRENDELLEMBURG VASCULAR PROCLIVE ELEVAÇÃO



GM-9511
FICHA TÉCNICA
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Largura Total
Comprimento Total
Variação de Altura (mín./máx.)
Altura das grades em relação ao leito
Plataforma do colchão
Cabeceira/Peseira
Grades
Estrutura
Pintura
Rodízios
Sistema de Freio
Motores
Acionamento
Voltagem
Movimentos

Capacidade de Carga
Luz Noturna
Bateria
Grau máximo do dorso
Grau máximo das pernas
Trendellemburg
Reverso do Trendellemburg
Compensação abdominal ao levantar a
seção do dorso, duplo eixo pivotante
Balança
Leito Radiotransparente
Carenagem
Complementos
Garantia
Embalagem

1200 mm
2300 mm
435 / 705 mm
345 mm
1950 x 900 mm
Sopradas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade)
Sopradas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade)
Em aço carbono
Eletrostática (Epóxi pó)
5 polegadas em Polipropileno
Freios em diagonal
4 (Quatro)
Por meio de controle remoto manual (fio)
Bivolt automático
Fowler / Cabeceira / Flexão / Sentado / Cardíaco / Vascular / Proclive / 
Trendellemburg / Reverso do Trendellemburg / Elevação de Leito
220 kg
Não possui
Não possui
70º
35º
12º
-12º
Não possui

Não possui
Não possui
Possui
Suporte para soro / Suporte para bolsa coletora / Parachoque tipo roller
12 meses
Cubagem: 500 x 1200 x 2300 mm (alt. x larg. x comp.) / Peso: 100 kg



GM-9305
CAMA MANUAL 3 MANIVELAS

Base, Estrutura e Acabamento:
Aço carbono com tratamento antioxidante e
pintura eletrostática de alta resistência.

Leito:
Articulável, fabricado em tubo de aço 
carbono, revestido em chapa de aço 
perfurada para respiro do colchão.

Cabeceira e Peseira:
Removíveis, sopradas em PEAD (Polietileno 
de Alta Densidade).

Grades Laterais:
Quádruplas, articuladas e retráteis, sopradas 
em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), 
com mecanismo de destravamento 
eficiente, que proporciona mais 
comodidade e segurança no manuseio.

Sistema de freios e rodízios:
Freios em diagonal com rodízios de 4” de 
diâmetro, rolamentado, de alta resistência 
ao desgaste, proporcionando um trabalho 
silencioso com absorção de vibrações e 
proteção do piso.

Comandos:
Acionados através de 3 manivelas 
escamoteáveis.

CABECEIRA FLEXÃO FOWLER CARDÍACO VASCULAR ELEVAÇÃO

Simplicidade e praticidade que 
oferecem uma atmosfera

clean aos ambientes.



GM-9305
FICHA TÉCNICA
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Largura Total

Comprimento Total

Variação de Altura (mín./máx.)

Altura das grades

Plataforma do colchão

Cabeceira/Peseira

Grades

Estrutura

Pintura

Rodízios

Sistema de Freio

Acionamento

Movimentos

Capacidade de Carga

Grau máximo do dorso

Grau máximo das pernas

Carenagem

Complementos

Garantia

Embalagem

1130 mm

2300 mm

435 / 650 mm

280 mm

1950 x 900 mm

Sopradas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade)

Sopradas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade)

Em aço carbono

Eletrostática (Epóxi pó)

4 polegadas

Freios em diagonal

Por meio de 3 manivelas

Fowler / Cabeceira / Flexão / Vascular / Elevação de Leito / Cardíaco

180 kg

70º

35º

Não possui

Suporte para soro / Suporte para bolsa coletora / Parachoque tipo roller

12 meses

Cubagem: 800 x 1130 x 2300 mm (alt. x larg. x comp.) / Peso: 100 kg



GM-9310
CAMA MANUAL 3 MANIVELAS

Base, Estrutura e Acabamento:
Aço carbono com tratamento antioxidante e
pintura eletrostática de alta resistência.

Leito:
Articulável, fabricado em tubo de aço 
carbono, revestido em chapa de aço 
perfurada para respiro do colchão.

Cabeceira e Peseira:
Removíveis, sopradas em PEAD (Polietileno 
de Alta Densidade).

Grades Laterais:
Escamoteável Plus, modelo exclusivo GM 
Hospitalar, fabricada em aço carbono, com 
tratamento antioxidante e pintura 
eletrostática. Mecanismo de destravamento 
eficiente, que proporciona mais 
comodidade e segurança no manuseio.

Sistema de freios e rodízios:
Freios em diagonal com rodízios de 4” de 
diâmetro, rolamentado, de alta resistência 
ao desgaste, proporcionando um trabalho 
silencioso com absorção de vibrações e 
proteção do piso.

Comandos:
Acionados através de 3 manivelas 
escamoteáveis. CABECEIRA FLEXÃO FOWLER CARDÍACO VASCULAR ELEVAÇÃO

Simplicidade e praticidade que 
oferecem uma atmosfera

clean aos ambientes.



GM-9310
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Largura Total

Comprimento Total

Variação de Altura (mín./máx.)

Altura das grades

Plataforma do colchão

Cabeceira/Peseira

Grades

Estrutura

Pintura

Rodízios

Sistema de Freio

Acionamento

Movimentos

Capacidade de Carga

Grau máximo do dorso

Grau máximo das pernas

Carenagem

Complementos

Garantia

Embalagem

1130 mm

2300 mm

435 / 650 mm

280 mm

1950 x 900 mm

Sopradas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade)

Escamoteável em epóxi modelo Plus

Em aço carbono

Eletrostática (Epóxi pó)

4 polegadas

Freios em diagonal

Por meio de 3 manivelas

Fowler / Cabeceira / Flexão / Vascular / Elevação de Leito / Cardíaco

180 kg

70º

35º

Não possui

Suporte para soro / Suporte para bolsa coletora / Parachoque tipo roller

12 meses

Cubagem: 800 x 1130 x 2300 mm (alt. x larg. x comp.) / Peso: 100 kg



GM-9315
CAMA MANUAL 3 MANIVELAS

Base, Estrutura e Acabamento:
Aço carbono com tratamento antioxidante e
pintura eletrostática de alta resistência.

Leito:
Articulável, fabricado em tubo de aço 
carbono, revestido em chapa de aço 
perfurada para respiro do colchão.

Cabeceira e Peseira:
Removíveis, sopradas em PEAD (Polietileno 
de Alta Densidade).

Grades Laterais:
Modelo guilhotina, fabricada em aço 
carbono, com tratamento antioxidante e 
pintura eletrostática. Mecanismo de 
destravamento eficiente, que proporciona 
mais comodidade e segurança no manuseio.

Sistema de freios e rodízios:
Freios em diagonal com rodízios de 4” de 
diâmetro, rolamentado, de alta resistência 
ao desgaste, proporcionando um trabalho 
silencioso com absorção de vibrações e 
proteção do piso.

Comandos:
Acionados através de 3 manivelas 
escamoteáveis.

CABECEIRA FLEXÃO FOWLER CARDÍACO VASCULAR ELEVAÇÃO

Simplicidade e praticidade que 
oferecem uma atmosfera

clean aos ambientes.



GM-9315
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Largura Total

Comprimento Total

Variação de Altura (mín./máx.)

Altura das grades

Plataforma do colchão

Cabeceira/Peseira

Grades

Estrutura

Pintura

Rodízios

Sistema de Freio

Acionamento

Movimentos

Capacidade de Carga

Grau máximo do dorso

Grau máximo das pernas

Carenagem

Complementos

Garantia

Embalagem

1200 mm

2300 mm

435 / 650 mm

445 mm

1950 x 900 mm

Sopradas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade)

Guilhotina em epóxi

Em aço carbono

Eletrostática (Epóxi pó)

4 polegadas

Freios em diagonal

Por meio de 3 manivelas

Fowler / Cabeceira / Flexão / Vascular / Elevação de Leito / Cardíaco

180 kg

70º

35º

Não possui

Suporte para soro / Suporte para bolsa coletora / Parachoque tipo roller

12 meses

Cubagem: 800 x 1200 x 2300 mm (alt. x larg. x comp.) / Peso: 100 kg



GM-9320
CAMA MANUAL 2 MANIVELAS

Base, Estrutura e Acabamento:
Aço carbono com tratamento antioxidante e
pintura eletrostática de alta resistência.

Leito:
Articulável, fabricado em tubo de aço 
carbono, revestido em chapa de aço 
perfurada para respiro do colchão.

Cabeceira e Peseira:
Removíveis, sopradas em PEAD (Polietileno 
de Alta Densidade).

Grades Laterais:
Modelo guilhotina, fabricada em aço 
carbono, com tratamento antioxidante e 
pintura eletrostática. Mecanismo de 
destravamento eficiente, que proporciona 
mais comodidade e segurança no manuseio.

Sistema de freios e rodízios:
Freios em diagonal com rodízios de 4” de 
diâmetro, rolamentado, de alta resistência 
ao desgaste, proporcionando um trabalho 
silencioso com absorção de vibrações e 
proteção do piso.

Comandos:
Acionados através de 2 manivelas 
escamoteáveis.

CABECEIRA FLEXÃO FOWLER CARDÍACO VASCULAR

A melhor opção em conforto, 
durabilidade e resistência.



GM-9320
FICHA TÉCNICA
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Largura Total

Comprimento Total

Altura do piso ao leito

Altura das grades

Plataforma do colchão

Cabeceira/Peseira

Grades

Estrutura

Pintura

Rodízios

Sistema de Freio

Acionamento

Movimentos

Capacidade de Carga

Grau máximo do dorso

Grau máximo das pernas

Carenagem

Complementos

Garantia

Embalagem

1130 mm

2300 mm

655 mm

445 mm

1950 x 900 mm

Sopradas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade)

Guilhotina em epóxi

Em aço carbono

Eletrostática (Epóxi pó)

4 polegadas

Freios em diagonal

Por meio de 2 manivelas

Fowler / Cabeceira / Flexão / Vascular / Cardíaco

180 kg

70º

35º

Não possui

Suporte para soro / Suporte para bolsa coletora / Parachoque tipo roller

12 meses

Cubagem: 800 x 1130 x 2300 mm (alt. x larg. x comp.) / Peso: 100 kg



GM-9325
CAMA MANUAL 2 MANIVELAS

Base, Estrutura e Acabamento:
Aço carbono com tratamento antioxidante e
pintura eletrostática de alta resistência.

Leito:
Articulável, fabricado em tubo de aço 
carbono, revestido em chapa de aço 
perfurada para respiro do colchão.

Cabeceira e Peseira:
Removíveis, sopradas em PEAD (Polietileno 
de Alta Densidade).

Grades Laterais:
Grades escamoteáveis Plus, modelo 
exclusivo GM Hospitalar,  fabricada em aço 
carbono, com tratamento antioxidante e 
pintura eletrostática. Mecanismo de 
destravamento eficiente, que proporciona 
mais comodidade e segurança no manuseio.

Sistema de freios e rodízios:
Freios em diagonal com rodízios de 4” de 
diâmetro, rolamentado, de alta resistência 
ao desgaste, proporcionando um trabalho 
silencioso com absorção de vibrações e 
proteção do piso.

Comandos:
Acionados através de 2 manivelas 
escamoteáveis. CABECEIRA FLEXÃO FOWLER CARDÍACO VASCULAR

Conforto e durabilidade, com grades 
exclusivas que garantem resistência 

e trazem leveza ao ambiente.



GM-9325
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Largura Total

Comprimento Total

Altura do piso ao leito

Altura das grades

Plataforma do colchão

Cabeceira/Peseira

Grades

Estrutura

Pintura

Rodízios

Sistema de Freio

Acionamento

Movimentos

Capacidade de Carga

Grau máximo do dorso

Grau máximo das pernas

Carenagem

Complementos

Garantia

Embalagem

1130 mm

2300 mm

655 mm

473 mm

1950 x 900 mm

Sopradas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade)

Escamoteável em epóxi modelo Plus

Em aço carbono

Eletrostática (Epóxi pó)

4 polegadas

Freios em diagonal

Por meio de 2 manivelas

Fowler / Cabeceira / Flexão / Vascular / Cardíaco

180 kg

70º

35º

Não possui

Suporte para soro / Suporte para bolsa coletora / Parachoque tipo roller

12 meses

Cubagem: 800 x 1130 x 2300 mm (alt. x larg. x comp.) / Peso: 100 kg



GM-9330
CAMA MANUAL 2 MANIVELAS

Base, Estrutura e Acabamento:
Aço carbono com tratamento antioxidante e
pintura eletrostática de alta resistência.

Leito:
Articulável, fabricado em tubo de aço 
carbono, revestido em chapa de aço 
perfurada para respiro do colchão.

Cabeceira e Peseira:
Removíveis, sopradas em PEAD (Polietileno 
de Alta Densidade).

Grades Laterais:
Escamoteável Plus, modelo exclusivo GM 
Hospitalar, fabricada em aço carbono, com 
tratamento antioxidante e pintura 
eletrostática. Mecanismo de destravamento 
eficiente, que proporciona mais 
comodidade e segurança no manuseio.

Sistema de freios e rodízios:
Freios em diagonal com rodízios de 4” de 
diâmetro, rolamentado, de alta resistência 
ao desgaste, proporcionando um trabalho 
silencioso com absorção de vibrações e 
proteção do piso.

Comandos:
Acionados através de 2 manivelas 
escamoteáveis. CABECEIRA FLEXÃO FOWLER CARDÍACO VASCULAR

Excelente escolha para compor 
um ambiente com elegância

e modernidade.



GM-9330
FICHA TÉCNICA
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Largura Total

Comprimento Total

Altura do piso ao leito

Altura das grades

Plataforma do colchão

Cabeceira/Peseira

Grades

Estrutura

Pintura

Rodízios

Sistema de Freio

Acionamento

Movimentos

Capacidade de Carga

Grau máximo do dorso

Grau máximo das pernas

Carenagem

Complementos

Garantia

Embalagem

1130 mm

2300 mm

655 mm

280 mm

1950 x 900 mm

Sopradas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade)
Escamoteável em epóxi modelo Plus

Em aço carbono

Eletrostática (Epóxi pó)

4 polegadas

Freios em diagonal

Por meio de 2 manivelas

Fowler / Cabeceira / Flexão / Vascular / Cardíaco

180 kg

70º

35º

Não possui

Suporte para soro / Suporte para bolsa coletora / Parachoque tipo roller

12 meses

Cubagem: 800 x 1130 x 2300 mm (alt. x larg. x comp.) / Peso: 100 kg



GM-9110
CARRO MACA HIDRÁULICO

Acabamento:
Aço carbono com tratamento antioxidante e
pintura eletrostática a pó.

Leito:
Articulável, em estrutura tubular, revestido 
em material radiotransparente com gaveta 
para Raio X no dorso.

Base:
Revestida por carenagem termoplástica.

Grades:
Escamoteável Plus, modelo exclusivo GM 
Hospitalar, fabricada em aço carbono, com 
tratamento antioxidante e pintura 
eletrostática. Mecanismo de destravamento 
eficiente, que proporciona mais 
comodidade e segurança no manuseio.

Sistema de freios:
Possui sistema de freio em pedal único. 
Quando acionado, trava o freio de giro e da 
roda nos 4 rodízios ao mesmo tempo, além 
de trava direcional para manobras de difícil 
acesso.

Rodízios:
6” de diâmetro, rolamentado, confeccionado 
em polipropileno, com buchas de nylon de 
alta resistência ao desgaste, proporcionando 
um trabalho silencioso com absorção de 
vibrações e proteção do piso

Comandos:
Elevação de altura por meio de pedal em ambos os lados da maca para 
acionamento do sistema hidráulico. Cabeceira e Peseira acionados por 
cilindro pneumático, Trendellemburg e reverso do Trendellemburg 
acionado por cilindro pneumático.

CABECEIRA FLEXÃO FOWLER SENTADO CARDÍACO

TRENDELLEMBURG VASCULAR PROCLIVE ELEVAÇÃO
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GM-9110
FICHA TÉCNICA

Largura Total
Comprimento Total
Variação de Altura (mín./máx.)
Plataforma do colchão
Altura das grades
Cabeceira/Peseira
Grades
Estrutura
Pintura
Rodízios
Sistema de Freio
Movimentos

Capacidade de Carga
Grau máximo do dorso
Grau máximo das pernas
Trendellemburg
Reverso do Trendellemburg
Leito Radiotransparente
Carenagem
Complementos
Opcional
Garantia
Embalagem

900 mm
1960 mm
670 / 985 mm
705 / 1850 mm
470 mm
Pusher (Empurrador) em tubo de aço carbono com pintura epóxi
Escamoteável em epóxi modelo Plus
Em aço carbono
Eletrostática (Epóxi pó)
6 polegadas
Único central
Fowler / Cardíaco / Flexão / Vascular / Trendellemburg / Reverso do 
Trendellemburg / Elevação do Leito / Cabeceira
150 kg
70º
45º
12º
-12º
Possui
Possui
Suporte para cilindro de O2 / Suporte para soro / Medidor de Ângulo / 
Suporte para bolsa coletora / Parachoque tipo roller
12 meses
Cubagem: 800 x 1130 x 2300 mm (alt. x larg. x comp.) / Peso: 100 kg
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GM-9120
CARRO MACA FOWLER

Acabamento:
Aço carbono com tratamento antioxidante e
pintura eletrostática a pó.

Leito:
Em chapa de aço carbono com pintura 
eletrostática.

Grades:
Escamoteável Plus, modelo exclusivo GM 
Hospitalar, fabricada em aço carbono, com 
tratamento antioxidante e pintura 
eletrostática. Mecanismo de destravamento 
eficiente, que proporciona mais 
comodidade e segurança no manuseio.

Sistema de freios e rodízios:
6” de diâmetro, alta resistência ao desgaste, 
proporcionando um trabalho silencioso, com 
absorção de vibrações e proteção do piso. 
Freios em diagonal.

Comandos:
Acionados por meio de 3 manivelas 
escamoteáveis.

CABECEIRA FLEXÃO FOWLER CARDÍACO VASCULAR ELEVAÇÃO
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GM-9120
FICHA TÉCNICA

Largura Total
Comprimento Total
Variação de Altura (mín./máx.)
Plataforma do colchão
Altura das grades
Cabeceira/Peseira
Grades
Estrutura
Pintura
Rodízios
Sistema de Freio
Movimentos
Acionamento dos movimentos
Capacidade de Carga
Grau máximo do dorso
Grau máximo das pernas
Leito Radiotransparente
Carenagem
Complementos

Opcional
Garantia
Embalagem

700 mm
1980 mm
630 / 800 mm
700 / 1850 mm
470 mm
Pusher (Empurrador) em tubo de aço carbono com pintura epóxi
Escamoteável em epóxi
Em aço carbono
Eletrostática (Epóxi pó)
6 polegadas
Em diagonal
Fowler / Cardíaco / Flexão / Vascular / Elevação do Leito / Cabeceira
Manivela escamoteável
150 kg
70º
45º
Não possui
Não possui
Suporte para cilindro de O2 / Suporte de soro / Suporte para bolsa coletora / 
Parachoque tipo roller
Colchonete
12 meses
Cubagem: 800 x 1000 x 2000 mm (alt. x larg. x comp.) / Peso: 70 kg
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GM-9125
CARRO MACA 1 MANIVELA

Acabamento:
Aço carbono com tratamento antioxidante e
pintura eletrostática a pó.

Leito:
Em chapa de aço carbono com pintura 
eletrostática.

Grades:
Escamoteável Plus, modelo exclusivo GM 
Hospitalar, fabricada em aço carbono, com 
tratamento antioxidante e pintura 
eletrostática. Mecanismo de destravamento 
eficiente, que proporciona mais 
comodidade e segurança no manuseio.

Sistema de freios e rodízios:
6” de diâmetro, alta resistência ao desgaste, 
proporcionando um trabalho silencioso, com 
absorção de vibrações e proteção do piso. 
Freios em diagonal.

Comandos:
Acionados por meio de 1 manivela 
escamoteáveis em aço inox.

CABECEIRA ELEVAÇÃO
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GM-9125
FICHA TÉCNICA

Largura Total
Comprimento Total
Variação de Altura (mín./máx.)
Plataforma do colchão
Altura das grades
Cabeceira/Peseira
Grades
Estrutura
Pintura
Rodízios
Sistema de Freio
Movimentos
Acionamento dos movimentos
Capacidade de Carga
Grau máximo do dorso
Leito Radiotransparente
Carenagem
Complementos

Opcional
Garantia
Embalagem

700 mm
1980 mm
630 / 800 mm
700 / 1850 mm
470 mm
Pusher (Empurrador) em tubo de aço carbono com pintura epóxi
Escamoteável em epóxi
Em aço carbono
Eletrostática (Epóxi pó)
6 polegadas
Em diagonal
Elevação do Leito / Cabeceira
Manivela escamoteável
150 kg
70º
Não possui
Não possui
Suporte para cilindro de O2 / Suporte de soro / Suporte para bolsa coletora / 
Parachoque tipo roller
Colchonete
12 meses
Cubagem: 800 x 1000 x 2000 mm (alt. x larg. x comp.) / Peso: 70 kg
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GM-9130
CARRO MACA FIXO

Acabamento:
Aço carbono com tratamento antioxidante e
pintura eletrostática a pó.

Leito:
Em chapa de aço carbono com pintura 
eletrostática.

Grades:
Escamoteável Plus, modelo exclusivo GM 
Hospitalar, fabricada em aço carbono, com 
tratamento antioxidante e pintura 
eletrostática. Mecanismo de destravamento 
eficiente, que proporciona mais 
comodidade e segurança no manuseio.

Sistema de freios e rodízios:
6” de diâmetro, alta resistência ao desgaste, 
proporcionando um trabalho silencioso, com 
absorção de vibrações e proteção do piso. 
Freios em diagonal.

Comandos:
Movimento de cabeceria acionado por meio 
de cremalheira.

CABECEIRA
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GM-9130
FICHA TÉCNICA

Largura Total
Comprimento Total
Altura do leito
Plataforma do colchão
Altura das grades
Cabeceira/Peseira
Grades
Estrutura
Pintura
Rodízios
Sistema de Freio
Movimentos
Acionamento dos movimentos
Capacidade de Carga
Grau máximo do dorso
Leito Radiotransparente
Carenagem
Complementos

Opcional
Garantia
Embalagem

700 mm
1980 mm
800 mm
700 / 1850 mm
470 mm
Pusher (Empurrador) em tubo de aço carbono com pintura epóxi
Escamoteável em epóxi
Em aço carbono
Eletrostática (Epóxi pó)
6 polegadas
Em diagonal
Cabeceira
Cremalheira
150 kg
70º
Não possui
Não possui
Suporte para cilindro de O2 / Suporte de soro / Suporte para bolsa coletora / 
Parachoque tipo roller
Colchonete
12 meses
Cubagem: 800 x 1000 x 2000 mm (alt. x larg. x comp.) / Peso: 70 kg



GM-9710
CAMA INFANTIL

Estrutura:
Aço carbono com tratamento antioxidante e
pintura epóxi pó.

Leito:
Articulável em estrutura tubular com 
tampos em chapa de aço perfurada para 
respiro do colchão.

Cabeceira e Peseira:
Removíveis em MDF com tema infantil.

Grades Laterais:
Modelo guilhotina com guias em aço inox.

Rodízios:
3” de diâmetro com freios em diagonal.

Comandos:
Acionados através de manivelas 
escamoteáveis.

Base:
Aço carbono com carenagem de proteção.

32 CABECEIRA FLEXÃO FOWLER CARDÍACO VASCULAR



GM-9710
FICHA TÉCNICA

Largura Total

Comprimento Total

Altura do piso ao leito

Altura das grades

Plataforma do colchão

Cabeceira/Peseira

Grades

Estrutura

Pintura

Rodízios

Sistema de Freio

Acionamento

Movimentos

Capacidade de Carga

Grau máximo do dorso

Grau máximo das pernas

Carenagem

Complementos

Garantia

Embalagem

1130 mm

2300 mm

655 mm

280 mm

1950 x 900 mm

Sopradas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade)

Escamoteável

Em aço carbono

Eletrostática (Epóxi pó)

3 polegadas

Freios em diagonal

Por meio de 2 manivelas

Fowler / Cabeceira / Flexão / Vascular / Cardíaco

180 kg

70º

35º

Não possui

Suporte para soro / Suporte para bolsa coletora / Parachoque tipo roller

12 meses

Cubagem: 800 x 1130 x 2300 mm (alt. x larg. x comp.) / Peso: 100 kg
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GM-9715
CAMA INFANTIL

CABECEIRA FLEXÃO FOWLER CARDÍACO VASCULAR

Estrutura:
Aço carbono com tratamento antioxidante e
pintura epóxi pó.

Leito:
Articulável em estrutura tubular com 
tampos em chapa de aço perfurada para 
respiro do colchão.

Cabeceira e Peseira:
Removíveis em MDF com tema infantil.

Grades Laterais:
Modelo guilhotina com guias em aço inox.

Rodízios:
3” de diâmetro com freios em diagonal.

Comandos:
Acionados através de manivelas 
escamoteáveis.

Base:
Aço carbono com carenagem de proteção.
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GM-9715
FICHA TÉCNICA

Largura Total

Comprimento Total

Altura do piso ao leito

Altura das grades

Plataforma do colchão

Cabeceira/Peseira

Grades

Estrutura

Pintura

Rodízios

Sistema de Freio

Acionamento

Movimentos

Capacidade de Carga

Grau máximo do dorso

Grau máximo das pernas

Carenagem

Complementos

Garantia

Embalagem

1130 mm

2300 mm

655 mm

280 mm

1950 x 900 mm

Sopradas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade)

Escamoteável

Em aço carbono

Eletrostática (Epóxi pó)

3 polegadas

Freios em diagonal

Por meio de 2 manivelas

Fowler / Cabeceira / Flexão / Vascular / Cardíaco

180 kg

70º

35º

Não possui

Suporte para soro / Suporte para bolsa coletora / Parachoque tipo roller

12 meses

Cubagem: 800 x 1130 x 2300 mm (alt. x larg. x comp.) / Peso: 100 kg
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GM-3110
SUPORTE DE SORO

GM-3320
ESCADA ALUMÍNIO

GM-3315
ESCADA INOX

GM-3310
ESCADA EPÓXI

36



GM-5510
MESA DE EXAMES CLÍNICOS

37
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GM-5710
MESA DE CABECEIRA
E REFEIÇÃO

GM-5715
MESA DE CABECEIRA

- Estrutura em aço carbono,  com tratamento antioxidante 
por meio de imersão e pintura eletrostática epóxi pó.
- Gabinete em MDF de 15 mm disponível em várias cores. 
- Uma porta e uma gaveta.
- Prateleira interna.
- Puxadores de alumínio.
- Porta com dobradiça Slow , com amortecedor 
incorporado para fechamento suave e silencioso.
- Gaveta com corrediça telescópica.
- Rodízios de 2 polegadas em polipropileno.
- Tampo de refeição em MDF de 15 mm regulável em 
várias  posições.
- Acabamento em fita de borda emborrachada para evitar 
queda de objetos.

- Estrutura em aço carbono,  com tratamento antioxidante 
por meio de imersão e pintura eletrostática epóxi pó.
- Gabinete em MDF de 15 mm disponível em várias cores. 
- Uma porta e uma gaveta.
- Prateleira interna.
- Puxadores de alumínio.
- Porta com dobradiça Slow , com amortecedor 
incorporado para fechamento suave e silencioso.
- Gaveta com corrediça telescópica.
- Rodízios de 2 polegadas em polipropileno.
- Acabamento em fita de borda emborrachada
para evitar queda de objetos. 



GM-5720
MESA DE REFEIÇÃO

- Estrutura em aço carbono,  com tratamento antioxidante 
por meio de imersão.
- Pintura eletrostática epóxi pó.
- Regulagem de altura em várias posições, através de 
mecanismo de engate rápido.
- Rodízios de 2 polegadas em polipropileno.
- Tampo de refeição em MDF de 15 mm  com acabamento 
em fita de borda .

- Estrutura em aço carbono,  com tratamento antioxidante 
por meio de imersão e pintura eletrostática epóxi pó.
- Regulagem de altura em várias posições, através de 
mecanismo de engate rápido.
- Rodízios de 2 polegadas em polipropileno.
- Tampo de refeição em PEAD, articulável de fácil 
manuseio.

39

GM-5725
MESA DE REFEIÇÃO
ESCAMOTEÁVEL COM TAMPO EM PEAD



GM-7520
POLTRONA

O
PCIONAL

Suporte para coleta
GM-7530

- Estofamento com espuma de alta densidade, anatômico, 
revestido por courvin, com colchonete removível para 
limpeza.
- Braços articuláveis e estofados, que se movimentam junto 
com a inclinação do leito.
- Movimentos: encosto e peseira independentes, acionados 
por meio de alavancas laterais.
- Encosto com amortecedor pneumático que permite 
regulagem em várias posições.
- Movimento de elevação de pernas por cremalheira.
- Pés com acabamento nivelador.
- Capacidade de carga: 110 kg

40

Desenvolvida com material de altíssima qualidade, 
possui duplo estofado,  seu projeto anatômico é perfeito 

para quem procura conforto e durabilidade. 

O
PCIONAL

Rodízios 2”
GM-7525

O
PCIONAL

Suporte de soro
GM-3100
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GM-7520
FICHA TÉCNICA

Altura
Largura
Profundidade
Tamanho reclinada
Área que ocupa
Material
Pintura
Revestimento
Espuma
Apoio para os pés
Acabamento dos pés
Alavanca lateral
Capa de sobreposição
Movimentos

Braços
Peso suportado
Garantia
Embalagem

500 mm do piso ao assento
780 mm total / 500 mm útil
500 mm
1690 mm
1450 mm
Estrutura em aço carbono / Estofamento em bloco de espuma
Eletrostática epóxi pó, com tratamento antiferrugem
Courvin de alta resistência disponível em várias cores e texturas
Densidade 26
Possui
Sapata regulável, nivelador antideslizante
Possui 2
Possui
Independentes, acionados por meio de alavanca lateral, sendo:
Encosto com acionamento de amortecedor a gás
Pés com acionamento mecânico
Articuláveis, que se movimentam com a inclinação do leito
140 kg
12 meses
Cubagem: 1420 mm X 880 mm X 770 mm (Altura X Largura X Comprimento)
Peso: 25 kg



GM-7540
POLTRONA

- Estrutura tubular em aço carbono com tratamento 
anticorrosivo por meio de imersão e pintura eletrostática 
epóxi pó.
- Estofado anatômico com espuma de densidade 28 para 
assento e densidade 26 para encosto e braços.
- Revestimento em courvin disponível em várias cores e 
texturas.
- Movimentos de encosto e peseira independentes, acionados 
por alavancas laterais com acabamento em PVC.
- Movimento de encosto com amortecedor pneumático, e 
peseira por meio de cremalheira.
- Pés com acabamento nivelador.

O
PCIONAL

Suporte para coleta
GM-7541

O
PCIONAL

Rodízios 2”
GM-7545

O
PCIONAL

Suporte de soro
GM-3100

42
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GM-7540
FICHA TÉCNICA

Altura
Largura
Profundidade
Tamanho reclinada
Área que ocupa
Material
Pintura
Revestimento
Espuma
Apoio para os pés
Acabamento dos pés
Alavanca lateral
Capa de sobreposição
Movimentos

Braços
Peso suportado
Garantia
Embalagem

500 mm do piso ao assento
780 mm total / 500 mm útil
500 mm
1690 mm
1450 mm
Estrutura em aço carbono / Estofamento em bloco de espuma
Eletrostática epóxi pó, com tratamento antiferrugem
Courvin de alta resistência disponível em várias cores e texturas
Densidade 26
Possui
Sapata regulável, nivelador antideslizante
Possui 2
Não possui
Independentes, acionados por meio de alavanca lateral, sendo:
Encosto com acionamento de amortecedor a gás
Pés com acionamento mecânico
Articuláveis, que se movimentam com a inclinação do leito
140 kg
12 meses
Cubagem: 1420 mm X 880 mm X 770 mm (Altura X Largura X Comprimento)
Peso: 25 kg



GM-7550
POLTRONA

44

- Estrutura tubular em aço carbono com tratamento 
antioxidante e pintura epóxi pó.
- Estofado anatômico com espuma de alta densidade, 
revestido por courvin.
- Braços fixos.
- Movimentos de encosto e peseira simultâneos, acionados 
por meio de sistema lateral discreto e eficiente.
- Encosto e peseira acionados através de amortecedor 
pneumático, possibilitando várias posições.
- Pés com acabamento nivelador.
- Capacidade: 140 kg.
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GM-7550
FICHA TÉCNICA

Altura
Largura
Profundidade
Tamanho reclinada
Área que ocupa
Material
Pintura
Revestimento
Espuma
Apoio para os pés
Acabamento dos pés
Acionamento lateral
Capa de sobreposição
Movimentos

Braços
Peso suportado
Garantia
Embalagem

500 mm do piso ao assento
780 mm total / 500 mm útil
500 mm
1690 mm
1450 mm
Estrutura em aço carbono / Estofamento em bloco de espuma
Eletrostática epóxi pó, com tratamento antiferrugem
Courvin de alta resistência disponível em várias cores e texturas
Densidade 26
Possui
Sapata regulável, nivelador antideslizante
Possui
Não possui
Simultâneos, acionados por meio de sistema lateral discreto e eficiente.
Encosto e peseira acionados através de amortecedor pneumático, 
possibilitando várias posições
Fixos
140 kg
12 meses
Cubagem: 1420 mm X 880 mm X 770 mm (Altura X Largura X Comprimento)
Peso: 25 kg



GM-7310
SOFÁ CAMA 2 LUGARES
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GM-7315
SOFÁ CAMA FIXO
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GM-7317
SOFÁ CAMA 2 LUGARES
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OPÇÕES
TECIDO E MDF

MDF

TECIDO (COURVIN)

Branco

LB 4142 LB 3168 LB 4468 LB 0112 LB 1387 CGW 6508 LB 5000

Argila Ovo

CGW 9457
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OPÇÕES
CABECEIRA / PESEIRA

GM-2031

GM-2033 GM-2045 GM-2030

GM-2032
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OPÇÕES
GRADE LATERAL

GM-2037

GM-2033

GM-2025: AÇO CARBONO
GM-2020: AÇO INOX

GM-2013: AÇO CARBONO
GM-2014: AÇO INOX

GM-2035

GM-2046
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GM HOSPITALAR - INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES

R. Rio Piquiri, 840 - Weissópolis
83322-010 - Pinhais - PR

(41) 3010-1942

www.gmhospitalar.com.br


