
P R I VA C Y S O L U T I O N S

MADE IN ITALY



Dopo 15 anni di esperienza nella produzione di prodotti elettromedicali, LM Medical Division ha realizzato
una nuova linea di  prodotti per la privacy ospedaliera.

Tras 15 años de experiencia en la producción de equipamiento de electromedicina, LM Medical Division 
ha creado una nueva línea de productos de privacidad para entornos sanitarios.
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Laforteesperienzamaturatanelsettoreel’innovazionetecnologicahannopermesso
di creare con grande successo una nuova linea di prodotti chiamata PRATIKA.

PRATIKA è un sistema modulare e versatile di divisori telescopici e fissi con
tenda. E’ un prodotto di alta qualità 100% MADE IN ITALY, totalmente ignifugo e
antibatterico conforme a tutte le normative nazionali ed internazionali di igiene e di
resistenza al fuoco vigenti.

Il design del prodotto e la raffinata qualità dei tessuti offrono a progettisti e arredatori
la migliore soluzione di privacy e integrazione in tutti gli ambienti ospedalieri, case
di cura, centri di riabilitazione, ambulatori medici, odontoiatrici e centri benessere.

PRATIKA è un sistema molto funzionale ed esteticamente piacevole, l’alta qualità
dei componenti garantisce una lunga durata nel tempo.

La experiencia madurada en el sector y la investigación tecnológica nos han
permitido lanzar con gran éxito una nueva línea de productos llamada PRATIKA.

PRATIKAes un sistema modular versátil de separadores visuales telescópicos y fijos
con cortinas. Es un producto de máxima calidad 100% MADE IN ITALY, totalmente
ignífugo y antibacteriano conforme a todas las normativas internacionales de
higiene y resistencia al fuego. (Son ligeras y muy resistentes, ofreciendo la mejor 
solución para su integración en todos los ambientes).

El diseño del producto y la calidad de los tejidos ofrecen a proyectistas y diseñadores
las mejores soluciones de privacidad e integración en centros hospitalarios,
geriátricos, de rehabilitación, ambulatorios, odontólogos y de bienestar.

PRATIKA es un sistema muy funcional a la vez que estético, la calidad de los
componentes garantiza su duración en el tiempo.

Após 15 anos de experiência na produção de Divisão Médica elétrica-LM desenvolveu uma nova linha de 
produtos para a privacidade hospital.

O design do produto e a boa qualidade de tecidos e designers de interiores pode 
oferecer a melhor solução para a privacidade e integração em todos os hospitais, 
asilos, centros de reabilitação, clínicas médicas, odontológicas e centros de 
bem-estar.

PRATIKA é um sistema modular, flexível de divisórias telescópicas e fixas com 
cortina. É um produto de alta qualidade 100% FEITOP NA ITALIA, retardador de 
chama e antibacteriano em plena conformidade com todas as normas para a  
saúde nacionais e internacionais aplicáveis .

PRATIKA é muito agradável,   esteticamente e funcional, componentes de alta 
qualidade garantem uma longa vida . 

A forte experiência na indústria e inovação tecnológica ajudaram a criar uma linha 
de produtos altamente bem sucedidos com o nome de : PRATIKA. 



P R I VA C Y S O L U T I O N S

• Supporto telescopico orientabile.
• Stand telescópico ajustável.
• Sistema telescópico orientable.

pag. 07-08

• Supporto telescopico orientabile e pieghevole.
• Telescópica ajustável e dobrável 
• Sistema telescópico orientable y plegable.

pag. 09-10
• Supporto orientabile porta flebo.
• Infusão de braço,  porta  giratória gotejamento. 
• Sistema orientable con porta goteros.

pag. 12

• Sistema di supporto fisso a parete e soffitto con tenda.
• Sistema de apoio fixo para paredes e tetos com cortina. 
• Sistema divisorio fijo.
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• Carrello divisore mobile per supporto tende e porta flebo.
• Carrinho divisor com suporte móvel  um sistema de gotejamento. 
• Carro móvil con soporte para cortina y goteros.
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• Tenda in 100% trevira® CS.
• Tent  100% trevira® CS.
• Cortina 100% trevira® CS.

pag. 03-04
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• Tenda in 100% trevira® CS.

•  Cortina 100% trevira® CS.

La tenda TREVIX è realizzata in tessuto 100% trevira® CS.
Trevira® CS è il tessuto ignifugo e antibatterico leader nel mondo. È un marchio di garanzia
e prestigio internazionale. Il tessuto trevira® CS ha superato tutti i test internazionali di
reazione al fuoco in rispetto alle normative di igiene e sicurezza vigenti.
Le fibre trevira® CS grazie alla loro specifica composizione molecolare sono
permanentemente ignifughe (flame-retardant) e antibatteriche a differenza dei tessuti che
ricevono un trattamento in superficie in una fase successiva.
Le caratteristiche ignifughe, dermatologiche, fisiologiche e ipoallergeniche sono garantite nel
tempo.
TREVIX è disponibile in 7 colori, a richiesta personalizzabile con altre tinte, scritte (logo) o
fantasie decorative (utilizzabili in ambienti per l’infanzia, centri benessere, etc…)
L’alta qualità del tessuto garantisce nel tempo un ottimo aspetto mantenendo inalterati i
colori anche dopo numerosi cicli di lavaggio.

Vantaggi TREVIX:
• Antibatterico e ignifugo.

• Le fibre non assorbono liquidi, resistono a macchie

   di vomito e sangue non lasciando tracce e aloni

   dopo i lavaggi.

• Leggerezza del tessuto.

• Ecologico.

• Long life - Dura nel tempo.

• Lavabile a 60° o a secco, rapida asciugatura.

• Vari design decorativi.

• Resistente all’alterazione dei colori.

• A richiesta tessuto idrorepellente.

Vantagem TREVIX: 

Ventajas de TREVIX:
• Antibacteriano e ignifugo.

• Las fibras no absorben los líquidos, resisten las 

   manchas de vómitos y sangre sin dejar huellas

   o trazas después de varios lavados.

• Tejido muy ligero y resistente.

• Ecológico.

• Larga duración en el tiempo.

• Lavable a 60° o en seco, rápido secado.

• Distintos diseños.

• Colores inalterables en el tiempo.

• Tela repelente disponible bajo pedido.

La cortina TREVIX se fabrica al 100% con tejido trevira® CS.
Trevira® CS es el tejido ignifugo y antibacteriano lider en el mundo. Es una marca de garantía
y prestigio internacional. El tejido trevira® CS ha superado todos los ensayos internacionales
de reacción al fuego cumpliendo además con las normativas de higiene y seguridad
vigentes.
Las fibras trevira® CS gracias a su composición molecular especifica son permanentemente
ignifugas (flame retardant) y antibacterianas, a diferencia de los tejidos que reciben un
tratamiento superficial.
Las propiedades ignifugas,dermatológicas,fisiológicas,e hipoalergénicas están garantizadas
en el tiempo.
TREVIXestadisponibleen7colores, ytambién,sobrepedido,personalizablesenotroscolores,
logotipos o diseños decorativos (para ambientes pediátricos o centros de bienestar…)
La alta calidad del tejido garantiza un aspecto óptimo en el tiempo manteniendo inalterados
los colores incluso después de numerosos ciclos de lavado.

A cortina é feita de tecido 100% TREVIX trevira ® CS.
Trevira ® CS é o retardador de chama tecido antibacteriano e líderes no mundo. É uma 
marca e prestígio internacional. O trevira CS ® passou todos os testes da reação internacional 
ao fogo em relação aos regulamentos de saúde e segurança. 
A fibra trevira ® CS devido à sua composição molecular específica é permanentemente 
retardante de chama (retardadores de chama) e ao contrário do tecido antibacteriano 
recebendo tratamento na superfície, numa fase posterior. 
A resistência ao fogo, dermatologia, fisiologia e hipoalergênicos são garantidas ao longo do 
tempo.
TREVIX está disponível em sete cores, personalizado com outras cores a pedido, por 
escrito (logos) ou padrões decorativos (usado em ambientes para crianças, centros de 
saúde, etc ...)  A alta qualidade do tecido fornece um excelente ponto no tempo, mantendo 
a cor mesmo depois de muitos ciclos de lavagem.

• Tent 100% trevira® CS.

• Anti-bacteriano e retardante de chamas.

• As fibras não absorvem líquidos, resistem a 
   manchas de vômito e manchas de sangue, e 
   sem deixar vestígios após a lavagem. 
• Tecido leve. 

• Ecológico.
• Longa vida - dura mais tempo.

• Lavável a 60 graus ou seco, secagem rápida. 

• Vários desenhos decorativos. 
• Resistente à alteração de cores. 
• A petido tecido repelente de agua



04

Specifiche tecniche del tessuto

Especificaciones técnicas del tejido

Istruzioni di Lavaggio:
Il tessuto è lavabile a 60° con l’uso di disinfettanti oppure con lavaggio a secco. In caso di sporco
intenso effettuare il prelavaggio.

Instruções de Lavagem:
O tecido é lavável a 60 ° com o uso de desinfetantes ou por limpeza a seco. Em caso de muita 
sujidade fazer a pré-lavagem. 

Instrucciones de Lavado:
El tejido es lavable a 60º con desinfectantes o en seco. En caso de suciedad extrema efectuar
prelavado.

Bianco
Branco
Blanco

Giallo
Amarelo
Amarillo

Arancio
Laranja
Naranja

Azzurro
Claro azul
Azul claro

Blu
Azul

Azul marino

Verde
Verde
Verde

Lilla
Lilás
Lila

60°

Modelli
Modelos
Modelos

Dimensioni L x H 
Dimensões L x H

Dimensiones LxH 
cm

Peso  
Peso  

Peso 
g

Anelli
Anéis

Anillas
N°

TREVIX-1823

TREVIX-1818

TREVIX-1815

TREVIX-1423

TREVIX-1418

TREVIX-1415

500

400

350

400

300

250

230 x 180

180 x 180

150 x 180

230 x 140

180 x 140

150 x 140

18

15

12

18

15

12

100% trevira® CS

TREVIX
MESH

TREVIX
BLACK OUT

TREVIX
LOGO

TREVIX
FANTASY

TREVIX-0000 misure su richiesta/medidas a petido/tamaños a petición

Tecidos especificações técnicas
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• Sistema di supporto fisso a parete e soffitto con tenda.

• Sistema divisorio fijo.

MODULARFIX è la soluzione versatile per realizzare ogni tipologia di privacy del paziente 
adattabile a qualsiasi ambiente ospedaliero. Ideale per compensare eventuali irregolarità 
presenti nei muri e nel soffitto della stanza.
MODULARFIX è un sistema divisorio fisso, modulare (elementi lineari o curvilinei) con varie 
possibilità di fissaggio a parete e a soffitto. 
Sistema realizzato con profili estrusi in alluminio verniciato o anodizzato ed elementi plastici 
in nylon ad alta resistenza al fuoco.
Il sistema viene progettato e realizzato su misura soddisfando qualsiasi richiesta del cliente; 
MODULARFIX può essere disinstallato e facilmente riposizionato in un altro ambiente.

MODULARFIX es una solución versátil para conseguir cualquier tipo de privacidad del 
paciente, apaptable a todos los ambientes sanitarios. Ideal para compensar posibles 
irregularidades presentes en paredes y techos de la habitación.
Sistema divisorio fijo fabricado con perfiles de aluminio pintado y elementos plásticos en 
nylon de alta resistencia al fuego. MODULARFIX es ideal para la separación  de ambientes 
gracias a la variada gama de fijaciones a pared y techo y a la posibilidad de crear divisiones 
curvilíneas de cualquier medida.
El sistema está diseñado y adaptado satisfacer cualquier petición del cliente; MODULARFIX 
puede ser fácilmente removido y colocado de nuevo en otro entorno.

cod. LM717

cod. EE261

cod. LM727

MODULFIX é a solução versátil para criar todo o tipo de privacidade do paciente é adaptável 
a qualquer hospital. Ideal  para compensar quaisquer irregularidades nas paredes e no teto 
da sala. 
MODULFIX é um sistema de partição fixa, modular (elementos lineares ou curvilíneos) com 
uma matriz de parede ou teto. 
O sistema foi desenvolvido com alumínio extrudado, pintado ou anodizado e plástico nylon 
elementos com alta resistência ao fogo. 
O sistema é projetado e adaptado para atender a solicitação de qualquer cliente; 
MODULFIX podem ser removidos e facilmente reposicionado em outro ambiente.                             

• Sistema de apoio fixo para paredes e tetos com cortina.
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cod. LM747 cod. LM757 cod. LM737

cod. LM787

cod. LM717

cod. LM784
cod. LM797

cod. LM777cod. LM767

cod. LM727

cod. LM783

cod. LM785
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• Supporto telescopico orientabile.

• Sistema telescópico orientable.

Dimensioni e specifiche tecniche
Dimensões e especificações técnicas
Dimensiones y especificaciones técnicas

Modelli
Modelos
Modelos

Misure chiuso/aperto

Dimensões fechado/aberto

Dimensiones
cm

Peso
Peso
Peso

g

Tende adatte

Cortinas Adecuada

BASIK - 21

 

    85 - 210                             750                TREVIX-1423    TREVIX-1823

BASIK - 16

 

    65 - 160                             650                TREVIX-1418    TREVIX-1818

BASIK - 13

 

    55 - 130                             550                TREVIX-1415 TREVIX-1815

BASIK - 00     su misura / personalizado / personalizada            

Supporto telescopico orientabile realizzato in alluminio anodizzato, con elementi 
plastici in nylon ad alta resistenza al fuoco.
La versatilità d’utilizzo consente a BASIK varie possibilità di fissaggio mediante 
l’utilizzo di tutti i supporti disponibili a catalogo.
Il profilo liscio garantisce e facilita la pulizia e l’igenizzazione dei suoi componenti.
Quando non viene utilizzato il supporto telescopico viene chiuso ed orientato verso 
la parete liberando lo spazio intorno al paziente. 

Sistema telescópico orientable fabricado con perfiles de aluminio con tratamiento 
de anodizado y partes en nylon de alta resistencia al fuego.
La versatilidad de BASIK permite distintas configuraciones de fijación según los 
distintos soportes en catálogo.  
El perfil liso garantiza la higiene y facilita la limpieza. Cuando no está en uso, el 
soporte telescópico se pliega y cierra sobre la pared despejando el espacio 
alrededor del paciente.

cod. EE260

Giratório suporte telescópico em alumínio anodizado, nylon elementos de plástico 
com alta resistência ao fogo. 
A versatilidade de uso permite muitas possibilidades de montagem BASIK através 
do uso de todos os meios disponíveis no catálogo. 
O perfil  garante limpeza suave e fácil de seus componentes. 
Quando não em uso o suporte telescópico é fechado e voltado para a parede 
libertando espaço em torno do paciente.                             

• Stand telescópico ajustável.

Cortinas de peso adequado
cerrado/abierto
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Dimensioni e specifiche tecniche
Dimensões e especificações técnicas
Dimensiones y especificaciones técnicas

Modelli

Modelos

Misure chiuso/aperto

Dimensiones
cm

Peso
Peso
Peso

g

Tende adatte

Cortinas Adecuada

FLEXY - 21 29 / 100 - 210                       900 TREVIX-1423     TREVIX-1823

FLEXY - 16 29 /   80 - 160                       800 TREVIX-1418 TREVIX-1818

FLEXY - 13 29 / 70 - 130 700 TREVIX-1415 TREVIX-1815

FLEXY - 00

Supporto telescopico orientabile e pieghevole verso il basso realizzato in alluminio
anodizzato, con elementi plastici in nylon ad alta resistenza al fuoco.
FLEXY è dotato di un particolare snodo che permette con un semplice e rapido
movimento di piegare il supporto verso il basso riducendo l’ingombro quando non
viene utilizzato.

La versatilità d’utilizzo consente a FLEXY svariate possibilità di fissaggio mediante
l’utilizzo di tutti i supporti disponibili a catalogo.
Il profilo liscio garantisce e facilita la pulizia e l’igenizzazione dei suoi componenti.
Quando non viene utilizzato il supporto telescopico viene chiuso, piegato verso il
basso ed orientato verso la parete liberando lo spazio intorno al paziente.

Sistema telescópico orientable y plegable fabricado con perfiles de aluminio con
tratamiento de anodizado y partes en nylon de alta resistencia al fuego. El perfil liso
garantiza la higiene y facilita la limpieza. El sistema FLEXY tiene un codo articulable
que se pliega reduciendo el espacio que ocupa la cortina cuando no está en uso.

La versatilidad de FLEXY permite distintas configuraciones de fijación según los
distintos soportes en catálogo.

• Supporto telescopico orientabile e pieghevole.

• Sistema telescópico orientable y plegable.

cod. EE260

Modelos Dimensões fechado/aberto Cortinas de peso adequado

    su misura / personalizado / personalizada

Telescópico giratório e dobrar para baixo em alumínio anodizado, nylon 
elementos de plástico com alta resistência ao fogo. 
FLEXY tem um conjunto especial que permite que com  um movimento simples e 
rápido do apoio se curvar para reduzir o espaço quando não está  em uso. 

A versatilidade de uso permite que muitas possibilidades de montagem FLEXY 
sejam usadas em  todos os meios disponíveis no catálogo. 
O perfil  garante limpeza suave e fácil de seus componentes. 
Quando não estiver a ser  usado o suporte telescópico é fechado,  e orientado em 
direção à parede libertando espaço em torno do paciente.

• Telescópica ajustável e dobrável.



10



11

ROLLY è la soluzione più versatile e rapida per garantire la privacy del paziente
in qualsiasi circostanza dove non è presente un divisorio a tenda. Ideale nei casi
di emergenze ambulatoriali, come per esempio la necessità di creare una zona di
privacy in un corridoio ospedaliero.

ROLLY c’è ovunque esiste la necessità di creare un divisorio in tempi rapidissimi.
ROLLYè un divisore mobile su ruote realizzato in acciaio inox o alluminio anodizzato,
predisposto all’utilizzo di uno o due supporti telescopici o supporto porta flebo.

La qualità dei componenti garantisce l’estrema stabilità, praticità e
maneggevolezza.

ROLLY es la solución más versátil y rápiza para garantizar la privacidad del
paciente en cualquier circunstancia donde no hay una cortina. Ideal en casos
de emergencia, como por ejemplo en caso de necesidad de crear una zona de
privacidad en un pasillo.

Divisor móvil sobre ruedas fabricado en acero inox y en aluminio con tratamiento
de anodizado. Preparado para incorporar uno o dos sistemas telescópicos o
porta-goteros.

ROLLY es extremadamente estable, práctico y manejable. Su rapidez y facilidad de
uso hacen de ROLLY la solución perfecta para cualquier necesidad de separación
ambiental urgente o temporal.

• Carrello divisore mobile per supporto tende e porta flebo.

• Carro móvil con soporte para cortina y goteros.

Modelli
Modelos
Modelos

ROLLY- INOX     42 A x 62 B x 166 H 6,5

ROLLY- AL     42 A x 62 B x 166 H 4,0

Misure
Dimensões

Dimensiones
cm

Peso
Peso
Peso
KgA

H

B

altezza tenda 
medida da altura

altura cortina 
cm 140

ROLLY é o mais versátil e rápido para garantir a privacidade do paciente em todas 
as circunstâncias em que há uma cortina divisória. Ideal em casos de 
emergências, pacientes  em ambulatório, tais como a necessidade de criar uma 
zona de privacidade num corredor de hospital. 

ROLLY existe onde quer que haja a necessidade de criar uma repartição em 
qualquer momento. 
ROLLY é um divisor de rodas de aço inoxidável ou alumínio anodizado, preparados 
com um ou dois suportes de gotejamento porta telescópica ou suporte. 

A qualidade dos componentes garante a alta estabilidade, praticidade e 
manuseamento.                        

• Carrinho divisor com suporte móvel  um sistema de gotejamento.
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Supporto orientabile realizzato in alluminio anodizzato, con elementi plastici in
nylon ad alta resistenza al fuoco. Il supporto è dotato di due ganci in acciaio inox
per l’applicazione di fleboclisi.
La versatilità d’utilizzo consente a INFUSION ARM svariate possibilità di fissaggio
mediante l’utilizzo di tutti i supporti disponibili a catalogo.
Il profilo liscio garantisce e facilita la pulizia e l’igenizzazione dei suoi componenti.

Sistema telescópico orientable fabricado con perfiles de aluminio con tratamiento
de anodizado y partes en nylon de alta resistencia al fuego.
INFUSION ARM dispone de dos soportes en acero inox para la colocación de
goteros. La versatilidad de INFUSION ARM permite distintas configuraciones de
fijación según los distintos soportes en catálogo.
El perfil liso garantiza la higiene y facilita la limpieza.

• Supporto orientabile porta flebo.

• Sistema orientable con porta goteros.

Dimensioni e specifiche tecniche
Dimensões e especificações técnicas
Dimensiones y especificaciones técnicas

Modelli
Modelos
Modelos

Misure
Dimensões

Dimensiones
cm

Peso
Peso
Peso

g

Portata Ganci 
Ganchos escala

Alcance de los ganchos
Kg

INFUSION ARM 90                             90                                    450                                  1,3 + 1,3                                   2

INFUSION ARM 45                             45                                     350                                  1,3 + 1,3                                   2

INFUSION ARM 00

Ganci
Ganchos
Ganchos

N°

    su misura / customized / personalizada

• Infusão de braço  porta  giratória gotejamento.

Suporte móvel de alumínio anodizado, nylon elementos de plástico com alta 
resistência ao fogo. O suporte é equipado com dois ganchos em aço inoxidável 
para a aplicação de gotejamento. 
A versatilidade permite o uso de INFUSÃO DE BRAÇO com várias opções de 
montagem utilizando todos os meios disponíveis no catálogo. 
O perfil  garante limpeza suave e fácil de seus componentes.
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wally

accessori
 acessório
  accesorio

Supporto per fissaggio a parete realizzato in nylon ad alta resistenza al fuoco. 
Una copertura anteriore non rende visibile le viti di fissaggio rendendo 
l’elemento gradevole e perfettamente integrabile in qualsiasi tipologia 
d’arredo. 

Soporte a pared fabricado en nylon de alta resistencia al fuego. Su diseño y 
el sistema de anclaje oculto hacen de WALLY un elemento perfectamente 
integrable en cualquier tipo de decoración de interiores.

Adattatore per il fissaggio alla barra portastrumenti. Il Supporto realizzato 
in alluminio satinato idoneo per l’applicazione di tutte le tipologie di 
supporti telescopici e porta flebo.

Adaptador para fijación a la barra portainstrumentos. El soporte realizado 
en aluminio satinado es ideal para la aplicación de todo tipo de soportes 
telescópicos y porta goteros.

Accessori disponibili a richiesta.
Possiamo realizzare qualsiasi tipologia di adattatori e supporti soddisfando 
ogni richiesta del cliente.

Accesorio diponible bajo pedido.
Podemos realizar cualquier tipo de adaptador y soporte satisfaciendo las 
necesidades del cliente.   

L’adattatore per il fissaggio alla barra portastrumenti può essere dotato di una prolunga tubolare 
per la regolazione dell’altezza dove viene applicato l’eventuale supporto telescopico o porta flebo.

El adaptador para fijación a la barra portainstrumentos se puede dotar de una barra extensible 
para ajustes en altura donde va el soporte telescópico o porta goteros. 

cod. LM781

cod. LM780

cod. LM782
cod. WALLY

Suporte para parede feita de nylon com alta resistência ao fogo. 
A capa não faz parafusos de fixação visível tornando-o um elemento de 
agradável e perfeitamente integrado em qualquer tipo de mobiliário. 

Adaptador para fixação . Suporte em alumínio escovado  adequado para aplicação em todos os 
tipos de suportes telescópicos e  porta gotejamento. 

O adaptador para conectar  pode ser equipado com um tubo de extensão  
para ajuste de altura, que é aplicado a qualquer gotejamento telescópicoa 
ou porta. 

Acessórios a pedido. 
Podemos criar qualquer tipo de adaptadores, satisfazendo o  pedido de 
cada cliente.
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LM MEDICAL DIVISION s.r.l.
Via Bornico - 25036 Palazzolo sull’Oglio
(fraz. San Pancrazio) - Brescia - Italy
Tel. +39 030 7453357 - Fax +39 030 7453105
P.iva 03256010988
info@lmmedicaldivision.com

MADE IN ITALY

www.lmmedicaldivision.com
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