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1 Símbolos
1.1
1.1.1

Avisos de Advertência
Tipos de Avisosde Advertência

Os avisos de advertência são diferenciados por tipo de risco, com a utilização das palavras-chaves a seguir:
❖ Cuidado alerta sobre o risco de dano material.
❖ Advertência alerta sobre o risco de dano físico.
❖ Perigo alerta sobre o risco de morte.

1.1.2

Estrutura dos Avisos de Advertência

Tipo e fonte do perigo!
❖ Medidas para evitar o perigo.

Palavras de advertência
1.2
1.2.1

Outros símbolos
Instruções

Estrutura das instruções:
❖ Execute este passo.
Resultados, se necessário.
1.2.2

Listas

Estrutura de listas marcadas:
1. Nível da lista 1
2. Nível da lista 2
Estrutura de listas numeradas:
a. Nível da lista 1
b. Nível da lista 1
1. Nível da lista 2
2. Nível da lista 2
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1.3

Símbolos na embalagem

FRÁGIL, MANUSEAR COM CUIDADO

ESTE LADO PARA CIMA

MANTER SECO (PROTEGER CONTRA UMIDADE)

SÍMBOLO DE RECICLAGEM DE PAPEL

NÃO USE O CARRINHO DE MÃO AQUI

NÃO EMPILHAR DURANTE O ARMAZENAMENTO

1.4

Símbolos e Etiquetas no Produto (Multicare)

PROTEÇÃO TÉRMICA PARA TRANSFORMADOR

RISCO POTENCIAL

ADEQUADO APENAS PARA USO INTERNO

PARTES APLICADAS DE TIPO B

TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO DE SEGURANÇA,
GERAL
MARCAÇÃO CE (MULTICARE COM BALANÇA)

MARCAÇÃO CE (MULTICARE SEM BALANÇA,
OPTICARE, SYMBIOSO)
TOMADA PARA LIGAÇÃO DE CONDUTOR PARA
EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS
CARGA DE TRABALHO DE SEGURANÇA

PERIGO DE ESMAGAMENTO OU COMPRESSÃO
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LEIA AS INSTRUÇÕES DE USO.

UTILIZE O COLCHÃO RECOMENDADO PELO
FABRICANTE.

NÃO COLOQUE NENHUM OBJETO SOBRE O MATERIAL
RODANTE

PESO MÁXIMO DO PACIENTE

PESO DE CAMA

DESIGNAÇÃO DE CAMA HOSPITALAR PARA ADULTOS

EM CONFORMIDADE COM INMETRO PORTARIA N. 350

ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTIBACTERIANO

MARCA RECICLAVEL (RECICLAR COMO RESÍDUO
ELETRÔNICO,
NÃO COLOCAR NO LIXO DMÉSTICO)

SÍMBOLO WEEE (RECICLAR COMO RESÍDUO
ELETRÔNICO,
NÃO COLOCAR NO LIXO DMÉSTICO)

SÍMBOLO DE RECUPERAÇÃO

NÃO POLUA O MEIO AMBIENTE
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DISPOSITIVO MÉDICO (compatível com a
Regulamentação de Dispositivos Médicos)

1.5

Etiquetas de série com UDI
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Fig. Etiquetas de série com UDI (Multicare com balança)
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Fig. Etiquetas de série com UDI (Multicare sem balança)
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Endereço do Distribuidor
Data de fabricação (ano-mês-dia)
Identificação do dispositivo (DI) / Número Global de Item Comercial (GTIN)
1D (imensional) GS1-128 código de barras (Número de série)
Symbolos
Número de configuração
Especificação eléctrica
Número de série
Identificador do Produto (PI)
2D (imensional) código de barras (GS1 DataMatrix) DI+PI=UDI
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Fig. Etiquetas de série com UDI (WS17)

1.6

Sinalização acústica
SOM

SOM CONTÍNUO

SIGNIFICADO
superaquecimento
sobrecorrente do acumulador
sobrecarga da balança (apenas versão com balança)
sobrecarga do atuador

BIPE + SOM CONTÍNUO

Sinal de grade lateral (inclinação lateral + grade lateral da
cabeça ou do pé para baixo)

BIPE REPETIDO: som de 0,6s/silêncio de 2,6s

Erro de PARADA (todos os botões STOP (PARAR) estão
desativados)

MELODIA: 3 bipes, pausa, 2 bipes, pausa
mais longa, 3 bipes, pausa, 2 bipes

Alarme de saída da cama (somente versão com balança)

BIPE com duração de 0,3s

confirmação
parando ou bloqueando a função
inclinação lateral de 15° alcançada
transição a partir da inclinação (inclinação lateral, Trendelenburg,
Antitrendelenburg) para a posição horizontal

BIPE REPETIDO 4 VEZES com duração de
0,3s

desconectado da rede elétrica.
posicionamento acionado pelo acumulador

BIPE com duração de 0,5s

início do modo de serviço ou fim do modo de serviço
erro de teclado (posicionamento bloqueado)

BIPE com duração de 3s

erro do sistema

BIPE com duração de 5s

UCS desconectada (somente se o colchão integrado for usado)
módulo de balança desconectado (apenas versão com balança)

BIPE REPETIDO durante 3 minutos: som de
1,1s/silêncio de 1,1s
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1.7

Sinalização visual
LED de energia elétrica

SIGNIFICADO

aceso

conectado à rede elétrica

intermitente: 0,6s aceso / 0,6s não aceso

erro de teclado (intermitente invertido para LED de
travamento)
erro (primeira falha)

intermitente: 0,1s aceso / 0,1s não aceso

modo de serviço

não aceso

desconectado da rede elétrica
erro de comutação do transformador

INDICADOR DO ACUMULADOR

SIGNIFICADO

aceso

acumulador desconectado ou com defeito

intermitente: 1,6s aceso/0,2s não aceso

acumulador totalmente descarregado

intermitente: 0,1s aceso / 0,1s não aceso

acumulador descarregado

intermitente: 0,2s aceso/1,6s não aceso

acumulador está carregando

não aceso

acumulador carregado

VISUAL
SINALIZAÇÃO
aceso

intermitente:
0,6s aceso/0,6s não aceso

não aceso

LED DE TRAVAMENTO
Encosto da coxa, Encosto do paciente
e LED de travamento da extensão da
cama

travado

erro de
bloqueio

erro de
teclado

movimento
bloqueado

destravado

LED de travamento de encosto das
costas

travado

erro de
bloqueio

erro de
teclado

movimento
bloqueado

destravado

Altura da cama, inclinação lateral,
LED de travamento de Inclinação
Trendelenburg e Antitrendelenburg

travado

erro de
bloqueio

erro de
teclado

movimento
bloqueado

destravado

Trava do pedal LED

travado

erro de
bloqueio

erro de
teclado

movimento
bloqueado

destravado
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1.8

Definições

Configuração básica da cama

A configuração do modelo da lista de preços não inclui o colchão

Peso da cama

O valor depende da configuração do produto, acessórios ou ajustes
do cliente.

Folga livre do material rodante

altura do chão até o ponto mais baixo do material rodante, entre
rodízios, para o manuseio de acessórios sob uma cama travada na
posição padrão

Ciclo de trabalho

ciclo de operação do motor: tempo de atividade/tempo de repouso

Ergoframe

O Ergoframe é o sistema cinemático de ajuste da plataforma do
colchão, cujo efeito é a eliminação da pressão no abdômen e na
área pélvica e das forças de fricção nas costas e pernas do
paciente.

Carga segura de trabalho

A maior carga permitida na cama (paciente e acessórios)

Altura da grade lateral

A altura da barra transversal superior ou das bordas das grades
laterais (não o ponto mais alto dos controles das grades laterais) da
superfície do paciente

Posição padrão da cama

A altura da superfície do paciente em relação ao piso é de 400 mm
- A plataforma do colchão, inclusive peças individuais, deve estar na
posição horizontal (nível – 0 °).
- As grades laterais estão sempre travadas na posição superior.
- Posição básica da extensão integrada.

1.9

Abreviações

CA

Corrente alternada

CE

Conformidade europeia

RCP

Ressuscitação cardiopulmonar

dB

Unidade de intensidade do som

CC

Corrente contínua

CEM

Compatibilidade eletromagnética

TEF

Transistor com efeito de capo

AF

Alta frequência

UCI

Unidade de cuidado intensivo

IV

Intravenosa

LED

Diodo emissor de luz

EM

(Equipamento) Eletromédico

OFF

Desligado

ON

Ligado

UCS

Unidade de controle do sistema

CST

Carga segura de trabalho

IDE

Identificação de dispositivo exclusivo

USB

Barramento serial universal
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2 Segurança e Riscos
A Multicare deve ser deixada em sua posição mais baixa quando o paciente estiver sem
supervisão, para evitar o risco de lesões devido a quedas!

ADVERTÊNCIA

As grades laterais da Multicare devem ser posicionadas para cima, para reduzir o risco
de queda ou escorregamento acidental do paciente da cama!

ADVERTÊNCIA
Colchões e grades laterais incompatíveis podem causar compressões!

ADVERTÊNCIA
O manuseio impróprio dos cabos de energia, tais como seu dobramento, rompimento ou
outros danos mecânicos, é perigoso!

ADVERTÊNCIA
Ao passar cabos de outros equipamentos na cama Multicare, evite a sua compressão
entre os componentes da cama Multicare!

ADVERTÊNCIA
A cama Multicare não deve ser utilizada com guinchos ou ascensores de camas!

ADVERTÊNCIA
A cama é projetada para adultos.
Consulte o capítulo “Utilização prevista“

ADVERTÊNCIA
Colchões incompatíveis podem provocar perigos.

ADVERTÊNCIA
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Para prevenir o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser conectado apenas a
rede de alimentação elétrica que possua proteção por aterramento.

ADVERTÊNCIA
Não são permitidas quaisquer modificações no equipamento original de fabrica.

ADVERTÊNCIA
Não realize modificações deste equipamento sem autorização do fabricante.

ADVERTÊNCIA
Se este equipamento for modificado, deverão ser realizados inspeções e testes
para certificação de uso seguro e contínuo do equipamento.

ADVERTÊNCIA
Uma TOMADA MÚLTIPLA adicional ou uma extensão não devem ser conectados ao
SISTEMA ÉLETRICO MÉDICO.

ADVERTÊNCIA
Durante investigações ou tratamentos específicos, o risco significativo de interferência
elétromagnetica recíproca emitida por Equipamento Eletromédico pode ocorrer.

ADVERTÊNCIA
Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser relatado
ao fabricante e à autoridade competente do Estado Membro no qual o usuário e/ou
paciente está estabelecido!
ADVERTÊNCIA
Somente pessoas autorizadas e treinadas que usam a ferramenta podem trocar fusíveis e
fontes de alimentação!

ADVERTÊNCIA
Este dispositivo médico não se destina a ambientes ricos em oxigênio!

ADVERTÊNCIA
D9U001MC0-0111_13

14

Este dispositivo médico não deve ser usado com substâncias inflamáveis!

ADVERTÊNCIA
Este dispositivo médico não é um equipamento médico elétrico portátil!

ADVERTÊNCIA
Certifique-se de que o ciclo de trabalho (2 min LIGADO/18 min DESLIGADO) não seja
excedido durante o posicionamento da cama!

ADVERTÊNCIA
O paciente tem permissão para usar elementos de controle selecionados somente se a
equipe do hospital tiver avaliado que o estado físico e psicológico do paciente está de
acordo com o uso deles e somente se a equipe do hospital tiver treinado o paciente de
acordo com as instruções de uso!
ADVERTÊNCIA
Os funcionários do hospital têm permissão para usar o sistema de pesagem (balanças)
somente para pesar pacientes se eles tiverem sido treinados de acordo com as instruções
de uso!
ADVERTÊNCIA

Instruções de Segurança

2.1

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Siga as instruções atentamente.
Utilize a cama somente se estiver em perfeitas condições de uso.
Se necessário, verifique diariamente as funções da cama ou a cada mudança de turno.
Certifique-se de que o usuário leu e compreendeu totalmente este manual antes de operar o produto.
Utilize a cama somente com o cabo de alimentação correto.
Certifique-se de que a cama é operada exclusivamente por profissionais qualificados.
Certifique-se de que o paciente (se a condição médica permitir) foi informado sobre o funcionamento da
cama e sobre todas as instruções de segurança aplicáveis.
Mova a cama somente em pisos nivelados e duros.
Substitua imediatamente qualquer peça danificada por peças sobressalentes originais.
Certifique-se de que a manutenção e a instalação são realizadas exclusivamente por profissionais
qualificados e treinados pelo fabricante.
Durante picos de carga ou excesso inevitável de carga (CPR), coloque a plataforma do colchão na
posição mais baixa.
Certifique-se de que apenas um paciente adulto utiliza a cama em qualquer instância.
Tome cuidado para evitar lesões ou comprimir os dedos ao manipular peças móveis.
Certifique-se de não danificar as hastes de içamento ou as hastes de suporte de soro quando for mover
ou ajustar a cama.
Trave os rodízios quando a cama estiver ocupada.
Mantenha a plataforma do colchão na posição mais baixa toda vez que os profissionais da saúde não
estiverem tratando do paciente para evitar que o paciente caia ou sofra lesões.
Certifique-se de que as grades laterais são operadas exclusivamente por profissionais da saúde.
Nunca utilize a cama em áreas onde há risco de explosão.
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◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

◼
◼

Habilite ou desabilite funções nos controles do paciente utilizando o painel supervisor Multiboard de acordo
com a condição física e mental do paciente. Verifique se a função está desabilitada.
Nunca mexa no plugue de força com as mãos molhadas.
Desconecte o produto da linha de alimentação apenas tirando o plugue de força. Ao tirar o plugue de
força, sempre segure pelo plugue e não pelo cabo.
Posicione o cabo de força de forma que o cabo não enrole ou dobre; proteja-o de desgastes mecânicos. O
manuseio inadequado do cabo de força pode causar risco de choque elétrico, outras lesões graves ou
pode danificar o sistema de substituição do colchão.
Certifique-se de que o ciclo de atividade estabelecido (tempo de duração) não seja excedido.
Certifique-se de que as peças móveis da cama não estejam travadas.
Para evitar falhas, utilize exclusivamente acessórios e colchões originais do fabricante.
Certifique-se de que a carga máxima de segurança estipulada não seja excedida.
Se a condição do paciente levá-lo à sua contenção, deixe a plataforma de suporte do colchão na posição
horizontal enquanto ele não estiver sendo assistido.
Ao ajustar a terapia lateral automática (ALT), certifique-se de que o processo não apresenta qualquer risco
de queda ou lesão ao paciente ou de que qualquer linha ou tubo traqueal seja arrancado.
Ao transportar a cama, ajuste-a aprox. 20 cm (8 pol.) abaixo da altura máxima para facilitar a ultrapassagem
de possíveis obstáculos.
Não exceda a carga máxima de 80 kg (176,37 lbs) da plataforma do colchão.
Certifique-se de que a cama e seus componentes são modificados exclusivamente com a aprovação do
fabricante.
Use o sistema de colchão exclusivamente em conformidade com as especificações deste manual e em
perfeitas condições de uso.
Use o sistema do colchão exclusivamente com a linha de alimentação (consulte Especificações Elétricas
(Symbioso)).
Use o sistema do colchão somente em seu estado original e não o modifique de forma nenhuma.
Certifique-se de que o sistema do colchão é utilizado por e sob a supervisão de enfermeiros treinados e
qualificados.
Utilize o sistema do colchão somente com os cabos de energia corretos (ver “Especificações elétricas”
(Symbioso))
Utilize o sistema do colchão somente em seu estado original e não o modifique de forma alguma.
Certifique-se de que o sistema do colchão seja utilizado somente sob supervisão de pessoal de
enfermagem treinado e qualificado.
Certifique-se de que o sistema do colchão seja instalado e receba manutenção somente por pessoal
treinado, qualificado e autorizado pela fabricante.
Não ultrapasse o limite máximo de peso do paciente (Ver “Especificações mecânicas” (OptiCare ou
Symbioso)).
Não utilize a UCS (Unidade de controle de sistema) próxima a gases inflamáveis (Isso não se aplica a
cilindros de oxigênio).
Nunca utilize o sistema de substituição de colchão próximo a radiadores ou outras fontes de calor.
Nunca cubra a UCS quando em uso.
A manutenção e a instalação do sistema do colchão deve ser realizado exclusivamente por profissionais
treinados, qualificados e autorizados pelo fabricante.
peso do paciente não deve exceder o limite máximo (consulte Especificações Mecânicas (Symbioso)).
Não use SCU próximo a gases inflamáveis. Isso não se aplica a cilindros de oxigênio.
Nunca utilize o sistema de substituição do colchão próximo a radiadores ou outras fontes de calor.
Nunca cubra SCU quando estiver em uso.
Selecione um local adequado para a colocação dos acessórios da cama e de outros objetos para evitar a
ativação involuntária dos botões ou controlos, o que pode provocar a regulação da posição da cama.
Não utilize a cama caso tenham sido removidas peças (por exemplo, peças da plataforma do colchão) a
menos que essas peças sejam desenhadas para remoção (por exemplo, cabeceira e/ou pés da cama).
Nunca coloque quaisquer acessórios ou comandos nas barras laterais da cama onde está localizado o
controlador integrado.
Depois de cada situação de emergência, verifique sempre se qualquer um dos controladores (nas barras
laterais, comando ou ACP) não está a ser involuntariamente premido pelos acessórios da cama ou pelo
colchão.
O sistema de pesagem deve ser testado com intervalos regulares e em conformidade com as
regulamentações metrológicas do país relevante. Todos os testes e certificações devem ser efetuados por
pessoal qualificado. O fornecedor de cuidados de saúde é responsável por garantir que a frequência de
testes exigida e os procedimentos de teste do sistema de pesagem são respeitados.
Para evitar lesões ou esmagamento, redobre a atenção quando operar quaisquer peças móveis da cama.
Para evitar a ativação involuntária de peças móveis durante qualquer utilização da cama, certifique-se
sempre de que nenhum dos elementos de controle da cama foi involuntariamente pressionado por
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pessoas, colchão ou outros objetos.
2.2

Condições de Uso e Armazenagem

Perigo

Risco de morte por choque elétrico!
Para garantir a proteção classe I da cama contra choques elétricos:
❖ Aterre a rede elétrica.
❖ Para aterramento use exclusivamente receptáculos Grau Hospitalar ou Somente
Hospitalar.

Multicare e Symbioso foram projetados para serem usados em salas para fins médicos. Portanto, as instalações
elétricas devem atender as normas técnicas locais estabelecendo as condições necessárias para as instalações
elétricas.
❖ Desconecte a cama da linha de alimentação em casos excepcionais (p.ex.; tempestades).
Multicare e Symbioso não são adequados para ambientes internos:
❖ contendo gases inflamáveis (exceto cilindros de oxigênio).

Cuidado
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Espaço mínimo debaixo da cama (versão standard com rodas 15 cm) é 4,4 cm!
❖ Observe o caminho e todos os obstáculos para evitar colisões e possíveis danos de
qualquer parte do chassi da cama.
❖ Não use elevadores de cama ou empilhadeiras para levantar a cama (são permitidas
guindastes para pacientes; o espaço para os guinchos dos pacientes é de 15 cm).
❖
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3 Uso pretendido
O uso pretendido é a hospitalização do paciente nas unidades de terapia intensiva e aguda, que inclui,
antes de tudo, os seguintes aspectos:
►
Ajuste das posições específicas necessárias para os motivos preventivos, enfermagem de rotina,
tratamentos, mobilização, fisioterapia, exames, sono e relaxamento. Essas posições são mais específicas
e descritas na avaliação clínica deste dispositivo, juntamente com seus possíveis resultados e benefícios
clínicos.
►
Fornecer o ambiente seguro para o paciente durante todos os procedimentos relevantes. Os requisitos
específicos de segurança do paciente estão sujeitos à avaliação clínica, incluindo a avaliação da relação
risco/benefício. Os problemas de segurança relevantes fazem parte do arquivo de gerenciamento de risco.
►
Transporte interno para pacientes na cama para fora da sala de pacientes.
►
Fornecer as condições de trabalho adequadas para os profissionais de saúde realizarem as tarefas
rotineiras e específicas durante a hospitalização do paciente.
►
Medida indicativa do peso do paciente, usada como recurso de apoio sem efeito de diagnóstico direto.
Ajuda a equipe a avaliar o status geral do paciente e aplicar os nutrientes e os medicamentos (válido para
a versão das camas com balanças embutidas).

3.1
►
►

3.2
►
►

3.3
►
►

População de usuários
Pacientes adultos (peso >= 40 kg, altura >= 146 cm, IMC >= 17) nas unidades de terapia intensiva e
aguda (Ambiente de aplicação 1 e 2 conforme IEC 60601-2-52)
Profissionais de saúde (enfermeiros, médicos, equipe técnica, pessoal de transporte, equipe de
limpeza)

Contraindicações
O dispositivo médico não se destina ao uso em pacientes pediátricos.
Determinadas posições não são adequadas para diagnósticos específicos/condições médicas (por
exemplo, lesões na medula espinhal x posição de fowler, pacientes com ICP mais alto x Trendelenburg). A
avaliação de especialistas da equipe/análise da enfermagem é necessária em todos os casos individuais
de contraindicação.

Operador
Profissional de saúde
Paciente (com base na avaliação individual do status do paciente pelo profissional de saúde, o paciente
pode utilizar funções de dispositivo dedicadas)

4 Escopo de Entrega e Variações da Cama
4.1

Entrega

◼
◼

Após o recebimento, verifique se o embarque está completo e de acordo com as especificações da
nota de entrega.
Notifique imediatamente o transportador e o fornecedor sobre quaisquer deficiências ou danos por
escrito ou mencione-os na nota de entrega.

D9U001MC0-0111_13
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4.2

Escopo de Entrega
❖
❖
❖
❖

4.3

Cama hospitalar Multicare
Colchão com capa em Dartex - Parte aplicada de tipo B
Unidade de controle do sistema (SCU) - Parte aplicada de tipo B
Manual do usuário

Variantes Multicare

s = padrão
o = opcional
Características da cama opcional:
◼ Estrutura da cama

Estrutura da cama padrão - sob o espaçamento da cama debaixo das colunas de sustentação 44 mm

Estrutura do suporte da cama mais alta – sob o espaçamento debaixo das colunas de sustentação 69 mm
◼ OptiCare

com OptiCare

sem OptiCare

◼

Symbioso
com Symbioso
sem Symbioso
Balanças

com balança (com alarme de saída do paciente da cama)

sem balança (sem alarme de saída do paciente da cama)
Terapia Lateral Automática (ALT)

com ALT

sem ALT
Rodízios

Rodízios duplos com Tente Integral 150 mm (5,9 pol.) (s)

Rodízio simples com Tente Integral 150 mm (5,9 pol.) (o)

quinto rodízio retrátil (o)
Elementos de Controle

Multiboard com tela LCD sensível a toque nas duas seções da base da cabeça das grades laterais (s)

Painel de Ação Rápida nas seções da cabeça das grades laterais (s)

painel supervisor adicional (o)

controle manual com adaptador para conexão simples (Ligue e Use) (o)

controle manual com botões iluminados e adaptador para conexão simples Ligue e Use) (o)

controle por pedal para inclinação lateral (o)

controle por pedal para ajuste de altura (o)

elementos de controle integrado do paciente nas seções centrais das grades laterais (s)

versão sem os elementos de controlo integrados para pacientes (o)

elementos de controlo integrados sem iluminação (o)

elementos de controlo integrados iluminados para pacientes (o)
1 par de alças Mobi-Lift® (o)



◼
◼
◼

◼

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

i-Brake® (o)
suporte da placa de raio-x
Adaptador adicional para hastes de içamento (o)
Módulo LAN/Wifi (o)
Nurse Call (o)
Cama com EMR ready

D9U001MC0-0111_13
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5 Colocando em serviço
Risco de lesão ao trabalhar na cama!
 Certifique-se de que a cama esteja desconectada das conexões da linha de
alimentação antes da montagem, desmontagem e manutenção.
 Certifique-se de que os rodízios estão travados antes da montagem, desmontagem e
manutenção.

Dano material decorrente de montagem incorreta!
❖ Certifique-se de que a montagem seja realizada exclusivamente pelo serviço de
atendimento ao cliente ou pelos profissionais do hospital devidamente treinados.
Cuidado
Dano material decorrente da diferença de temperatura!
❖ Se houver uma diferença de temperatura considerável entre a cama e o local da
operação (após transporte/armazenagem), deixe o Bed Mover desconectado por 24
horas para que a diferença se equilibre.
Cuidado

5.1

Operação Inicial

Prepare a cama para uso conforme abaixo:
❖ Conecte a cama à linha de alimentação.
❖ A cama é opcionalmente equipada com seleção automatizada de fonte de energia (110V/127V/220V)
❖ Carregue a bateria.
❖ Erga e incline a plataforma do colchão na posição mais alta.
❖ Abaixe e incline a plataforma do colchão na posição mais baixa.
❖ Verifique se os rodízios e a trava principal funcionam corretamente.
❖ Verifique se a extensão da cama funciona corretamente.
❖ Verifique se é possível remover os quadros da cabeceira e da peseira.
❖ Verifique todas as funções dos elementos de controle (Multiboard, etc.).
❖ Verifique se as grades laterais funcionam adequadamente.
❖ Descarte toda a embalagem (consulte Descarte).

5.2

Transporte

Para um transporte seguro, observe a seguir:

Certifique-se de não passar por cima do cabo quando for mover a cama.

Certifique-se de que o cabo de força esteja afixado a um gancho (na extremidade da cabeceira da cama).

Certifique-se de que os rodízios estão destravados antes de mover a cama durante o processo de
carregamento/descarregamento (veja Controle de Rodízios e Transporte da Cama).

Mova a cama exclusivamente em pisos adequados.
Superfícies adequadas:
❖ Piso
❖ Linóleo duro
❖ Piso líquido
Superfícies inadequadas:
❖ Pisos muito macios, sem impermeabilização ou defeituosos
❖ Pisos de madeira macia
❖ Pisos de pedra macia e porosa
❖ Pisos acarpetados com suporte
❖ Linóleo macio

Para distâncias mais longas, certifique-se de que a função do giro do rodízio (controle principal) está ativada.
D9U001MC0-0111_13
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5.3

Ao mover a cama, certifique-se de que os freios estão liberados.

Configuração

Configure a cama conforme abaixo:

Desembale a cama.

Inspecione a entrega (consulte Escopo de Entrega e Variações da Cama).

Instale equipamento e acessórios (consulte Montagem).

No caso das extremidades da cama estarem desmontadas na entrega, monte a cabeceira e a peseira
(consulte Montagem das Extremidades).

Monte a cama exclusivamente em pisos adequados (consulte Transporte).

Ao ajustar a cama, certifique-se de não colidir ou esticar o cabo de alimentação. Verifique se o plugue foi
introduzido corretamente.

Não deixe nenhum fio de extensão ou régua de alimentação soltos no piso.

Certifique-se de que todos os mecanismos obrigatórios de prevenção mecânica e elétrica estão disponíveis
no local.

Não há nenhum interruptor de força na cama, ou seja, o cabo de alimentação é o único meio de isolar a
cama da rede elétrica. Certifique-se de que o cabo de alimentação está sempre acessível.

A troca do plugue separável do cabo de alimentação e a manutenção devem ser feitas exclusivamente por
técnicos qualificados, treinados e autorizados pelo fabricante.
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6 Ativação da bateria
6.1

Localização do controle

Fig. Localização do controle
6.2

Removendo a folha de isolamento

Fig. Folha de isolamento

Para remover a folha de isolamento:
❖
Remova a folha de isolamento da caixa de controle principal 1 puxando a tira 2.
❖
Cheque se a folha de isolamento está complete ou sem danos como mostrado na Fig.
❖
Se a folha de isolamento estiver danificada, contate o departamento de serviço do fabricante.
NOTA: É recomendado usar luvas para remover a folha de isolamento.
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7 Descrição do produto

Fig. Visão geral de Multicare
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
NOTA

Peseira Removível com Trava de Segurança
Grade lateral separada – Seção Central com painéis de controle integrado para pacientes
Grade Lateral Separada - Seção da Cabeça
Plataforma do colchão dividido em quatro partes com Sistema Ergoframe®
Multiboard com Tela LCD sensível a toque
Painel de Ação Rápida
Quadro da Cabeceira Removível
Controle da Alavanca de CPR - Liberação do Encosto
Suporte da placa de Raio-X
Suporte Acessório
Alavanca de Liberação da Grade Lateral
Trilho bilateral acessório
Alavanca de Controle do Rodízio
Diâmetro do Rodízio 150 mm (5,9 pol.) com Alavanca do Controle Principal
Alças Mobilift®
Amortecedores
Para manuseio segure e fácil a LINET® recomende que montage da cama seja feita por dois técnicos.
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7.1

Extremidades da Cama
Desmonte as extremidades da cama conforme abaixo:
1.
Destrave os encaixes.
2.
Puxe as extremidades da cama dos encaixes.
3.
Trave os encaixes.
Instale as extremidades da cama conforme abaixo:
4.
Destrave os encaixes.
5.
Deslize as extremidades da cama para os encaixes.
6.
Trave os encaixes.

Fig. Travando as Extremidades da Cama

7.2

Equalização de Potenciais

A cama é equipada com um conector protetor padrão. Este conector é usado para equalização de potenciais
entre a cama e qualquer dispositivo intravascular ou intracardíaco conectado ao paciente para protegê-lo de
choques elétricos estáticos.

Fig. Equalização de Potenciais
❖ Conector para equalização de potenciais – fêmea
❖ Conector para equalização de potenciais – macho
Use o conector de equalização se:
❖ o paciente estiver conectado a qualquer dispositivo intravascular ou intracardíaco.
Antes de conectar o paciente a um dispositivo intravascular/intracardíaco:
1. Conecte o fio terra do dispositivo ao conector 2 de equalização de potenciais na cama em que o paciente
em questão se encontra deitado.
2. Use o conector 1 padrão do hospital.
3. Certifique-se que os conectores se encaixam.
4. Certifique-se de que não há possibilidade de desconexão inadvertida.
Antes de mover a cama:
5. Desconecte o paciente do dispositivo intravascular ou intracardíaco.
6. Desconecte o conector de equalização de potenciais.

7.3

FIRMWARE

A cama inclui firmware que só pode ser atualizado apenas por um técnico de serviço autorizado.
Este firmware é protegido contra acesso não autorizado pelo compartimento mecânico (o acesso deve ser feito
através de uma ferramenta), por vedação (componentes com processador são lacrados), por compatibilidade
exclusiva com uma ferramenta de software autorizada e por verificação da compatibilidade do novo firmware com a
cama.
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8 Especificações técnicas
Multicare é uma cama posicionável para cuidados intensivos. Sua finalidade é facilitar o tratamento e manipulação do
paciente para o pessoal de enfermagem. Symbioso é um sistema integrado de substituição de colchão para camas
hospitalares Multicare.

8.1

Precisão dos valores exibidos

Peso (balanças integradas):

0,5 kg (1,1 lbs)
Ângulo de inclinação:

+/-3°

8.2

Especificações Mecânicas (Multicare)

Dimensões
Plataforma do colchão Extensão
Tamanho do Colchão Recomendado
Altura Máx. do Colchão
Altura da Cama
Comprimento da Grade Lateral Seção
Grade lateral dos pés
Grade lateral da cabeça
Rodízio (diâmetro)
Ângulo máximo do encosto das costas
Ângulo máximo do encosto da coxa
Ângulo máximo do encosto do paciente
Inclinação lateral
Posição Trendelenburg
Posição Trendelenburg Reverso
Altura das Grades Laterais (acima da Plataforma do
Colchão)
Peso (Equipamento Básico)
Carga Máxima de Segurança
Carga Máx. da Haste de Içamento
Peso máx. do Paciente
Aplicação ambiental 1, 2
Aplicação ambiental 3, 5
Condições ambientais - Operação
◼ Temperatura
◼ Umidade
◼ Pressão atmosférica
Condições ambientais - Armazenagem e transporte
◼ Temperatura
◼ Umidade
◼ Pressão Atmosférica

215 cm x 105 cm
0 cm - 22 cm
208 cm x 86 cm
23 cm
44 cm - 82 cm
54 cm
100 cm
15 cm
70°
30°
38°
30°
13°
16°
45 cm
224 kg
250 kg
75 kg
185 kg
215 kg
10°C — 40°C
30% — 75%
795 hPa — 1060 hPa
-20°C - 70°C
20% - 90% (sem condensação)
795 hPa - 1060 hPa

Ergoframe
O Ergoframe® é um sistema cinemático de encosto das costas e de encosto da coxa que resulta na extensão da
plataforma do colchão na seção pélvica. O Ergoframe® minimiza a pressão sobre o abdômen e área pélvica do
paciente e as forças de fricção nas costas e pernas do paciente, reduzindo significativamente o risco de lesões por
pressão.
D9U001MC0-0111_13
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O Ergoframe® mantém uma posição ergonômica e estável do corpo e da coluna do paciente, limitando a sua
movimentação indesejada no movimento para cima ou para baixo na cama. O movimento unificado evita a
mudança de posição do paciente sobre o colchão e mantém uma posição uniforme do corpo do paciente, desde
que alguma parte do corpo não esteja atada a partes da cama.
8.3

Especificações Elétricas (Multicare)

Tensão de entrada
Potência Máxima de Entrada
Proteção de Segurança
Classe de Proteção
Aplicada às peças
Tempo de Funcionamento do Motor Elétrico
Bateria
Fúsivel

110-127 V, 50/60 Hz ou 230 V, 50/60 Hz
máx. 370 VA
IP X4
Classe I Tipo
máx. 2 min ON / 18 min OFF
Pb ACCU 2 x 12 V / 1,2 Ah / Fusível 15A
2x T3.15A L 250 V para 100-127 V versăo

NOTA Mediante pedido a LINET® pode fornecer camas hospitalares com especificações elétricas que atendam as
normas regionais (tensão padrão, plugues de força diferentes).
Identificação das partes aplicadas (Tipo B)
◼ estrutura da plataforma do colchão, coberturas e todas as peças móveis
◼ cabeceira e extremidade da base
◼ grades laterais
◼ alças Mobilif
◼ controle manual
8.4

Compatibilidade eletromagnética

A cama foi projetada para uso hospitalar, exceto quando próxima de equipamento cirúrgico de HF (alta
frequência) e de quartos blindados contra RF (radiofrequência) de sistemas médicos de imagem de
ressonância magnética, onde a intensidade de distúrbios eletromagnéticos é alta.
A cama não possui desempenho básico definido.

PERIGO!
Recomenda-se que se evite o uso desse aparelho próximo ou sobre outros aparelhos, pois isso pode
resultar em mau funcionamento. Se tal uso for necessário, ambos equipamentos devem ser
supervisionados para certificação de bom funcionamento.
Lista de cabos utilizados:
◼ Cabo de energia, comprimento máximo de 6 m

◼
◼

Painel de controle de supervisão, comprimento máximo de 3 m
Controle de mão, comprimento máximo de 3 m

PERIGO!
O uso de acessórios, adaptadores e outros cabos, que não os especificados e fornecidos pela fabricante
desta cama, pode levar ao aumento de emissão eletromagnética ou à diminuição da imunidade
eletromagnética da cama e, então, ao mau funcionamento da cama.
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PERIGO!
Aparelhos de comunicação móveis de RF (incluindo aparelhos pessoais, como cabos de antena e
antenas externas) não devem ser utilizados a mais do que 30 cm (12 polegadas) de qualquer
componente da cama Multicare, incluindo os cabos especificados pela fabricante. De outra forma, isso
pode levar à deterioração do funcionamento desta cama.

PERIGO!
Não sobrecarregue a cama (SWL, peso de funcionamento máximo), respeite o ciclo de funcionamento
(INT.) e utilize o capítulo 22 sobre manutenção para conservar a segurança básica em relação aos
distúrbios eletromagnéticos esperados em sua vida útil.
Instruções da fabricante - emissões eletromagnéticas
Teste de emissão
Emissões de RF
CISPR 11

Conformidade
Grupo 1

Emissões de RF
CISPR 11

Classe B

Emissões harmônicas
IEC 61000-3-2

Classe A

Flutuações de voltagem / oscilação de emissão
IEC 61000-3-3
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Instruções da fabricante - suscetibilidade eletromagnética
Testes de imunidade

Nível de conformidade

Descarga eletrostática (DES)
IEC 61000-4-2

± 8 kV para descarga de contato
± 15 kV para descarga de contato

RF irradiada
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80% AM a 1 kHz

Campo de proximidade de equipamentos de
comunicação sem fio emissores de RF
IEC 61000-4-3
Ver Tabela 1
Descargas / efeitos transitórios elétricos IEC 61000- ±2 kV para linha de força
4-4
frequência de repetição 100 kHz
Picos IEC 61000-4-5

± 1 kV em linha-linha
± 2 kV em linha-terra

RF conduzida
IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz – 80 MHz)
6 V em bandas ISM entre 0,15 MHz e 80 MHz
80% AM a 1 kHz
30 A/m

Frequência de potência (50/60 Hz) campo
magnético
IEC 61000-4-8
Quedas de voltagens, curtas interrupções das
linhas de entrada de fornecimento de potência
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 ciclo
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315°
0 % UT; 1 ciclo e 70% UT; 25/30 ciclos
Fase única: a 0º
0 % UT; 250/300 ciclos
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Tabela 1 - IMUNIDADE a equipamentos de comunicação sem fio emissores de RF
Frequência
de teste
(MHz)

Banda (MHz)

Manutenção

385

380 - 390

TETRA 400

450

430 - 470

GMRS 460, FRS 460

704 - 787

Banda LTE13, 17

Modulação de pulso
217 Hz

9

800 - 960

GSM 800/900, TETRA 800, iDEN
820, CDMA 850,
Banda LTE 5

Modulação de pulso
18 Hz

28

1 700 - 1 990

GSM 1800; CDMA 1900; GSM
1900; DECT; banda LTE 1, 3, 4, 25;
UMTS

Modulação de pulso
217 Hz

28

2 400 - 2 570

Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n,
RFID 2450,
Banda LTE 7

Modulação de pulso
217 Hz

28

5 100 - 5 800

WLAN 802.11 a/n

Modulação de pulso
217 Hz

9

710
745
780
810
870
930
1 720
1 845
1 970

2 450

5 240
5 500
5 785

Modulação
Modulação de pulso
18 Hz
FM ± 5 kHz desvio
de seno de 1 kHz

Nível de teste
de imunidade
V/m
27
28

NOTA Não são aplicados desvios aos requisitos da IEC 60601-1-2 ed. 4
NOTA Não há outros meios conhecidos para proteger-se seguramente baseados em fenômenos de CEM
(compatibilidade eletromagnética).
NOTA Camas equipadas com módulos de comunicação estão de acordo com os padrões IEEE 802.11 b/g/n
(2400,0 MHz – 2483,5 MHz, modulação DSSS (IEEE 802.11 b ), OFDM (IEEE 802.11 g/n) 20MHz de largura de
banda, EIRP = 0,34 W)
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9 Bateria
Para o período de vida declarado de baterias com chumbo é recomendado durante o armazenamento:
1) Evitar que os acumuladores sejam descarregados e manter os baterias pelo
menos parcialmente carregados por recarga regular
2) Armazenar os baterias em locais secos e frios (de 10 ° C a 0 ° C)
3) Evitar que baterias estejam sob a luz do sol
A bateria fornecida com a cama é entregue sem carga. A bateria serve como reserva durante a queda de energia ou
durante o transporte do paciente.
9.1

Operação da bateria




NOTA

Verifique a funcionalidade das baterias no mínimo uma vez por mês de acordo com os manuais do
usuário e de serviço e troque-as, se necessário.
A bateria deve ser substituída por uma nova bateria aprovada pelo fabricante após, no máximo, 5
(cinco) anos de utilização.
Use baterias exclusivamente aprovadas pelo fabricante.

A vida útil das baterias depende da frequência e método de uso.

O fabricante não se responsabiliza por nenhum dano à cama ou bateria decorrente de:
❖ não observância das instruções de manual do usuário do fabricante
❖ usar baterias não aprovadas pelo fabricante
NOTA

O fabricante fornece uma garantia de 6 meses pelo funcionamento total das baterias.

Para carregar a bateria:

Conecte a cama à linha de alimentação.
NOTA Algumas opções de ajustes da cama não estão disponíveis sem uma bateria, por exemplo, ajuste de altura
sob uma carga superior a 200 kg.
O LED indica o nível de carga da bateria:
LED Amarelo
Não acende
Lampejos curtos (acende
brevemente, não acende por
tempo maior ) (aprox. 1,8
seg.)
Lampejos longos (acende por
tempo maior, não acende
brevemente) (aprox. 0,2 seg
Acende continuamente por
muitas horas (aprox. 10
horas), quando a cama está
conectada à rede elétrica.
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Status da carga da bateria
A capacidade da bateria é suficiente (carga concluída)
A bateria está carregando - continue a carregar até que o LED apague. Em casos
de emergência, a bateria pode ser usada como uma fonte de energia de reserva
por um breve período. Se o LED ainda estiver lampejando após 12 horas de
carga ou para de piscar, mas você não pode posicionar com a cama, a bateria
está com defeito ou avariada. Entre em contato com o fabricante.
Bateria de baixa voltagem - as baterias não podem ser usadas como reserva de
fornecimento de energia mesmo por um breve período, a bateria está
completamente descarregada ou avariada (se este tipo de sinalização
persistir, é necessário substituíla ação para manutenção)

A ausência ou condição defeituosa da bateria (a bateria está conectada
incorretamente, a linha entre o fornecimento de energia e a bateria está avariada
ou os seus fusíveis estão avariados); entre em contato com o departamento de
assistência técnica do fabricante se ocorrer essa sinalização.
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9.1.1

Substituindo a bateria
Dano à cama decorrente da substituição incorreta da bateria!
❖ Solicite que a substituição da bateria seja feita exclusivamente por profissional
qualificado.
❖ Use baterias exclusivamente aprovadas pelo fabricante.
Cuidado

Cuidado

Dano material decorrente de superaquecimento!
Se houver avaria na bateria, pode ocorrer desgasificação Em casos raros, isso pode causar
deformações na caixa da bateria, caixa ou cabo do painel de controle.
❖ Pare de usar a cama imediatamente (consulte Removendo a Cama de Serviço).
❖ Informar o serviço de assistência técnica do fabricante.

Cuidado

Risco de reduzir a durabilidade da bateria decorrente de uso incorreto!
❖ Use a cama na bateria somente em situações de crise (p.ex.; apagões, complicações
do paciente durante o transporte, etc.)
❖ Após reconectar a cama à linha de alimentação, carregue a bateria até o máximo
de sua capacidade (consulte a tabela de carga da Bateria)

❖
❖

As baterias devem ser substituídas exclusivamente por uma empresa de serviços qualificada.
Para mais informações sobre a substituição de baterias, solicite ao fabricante o manual de serviços.
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Status “Bateria avariada”
A bateria é considerada avariada se no mínimo uma das seguintes condições puder ser aplicada:
❖
❖
❖

Bateria carregando constantemente
Baixa voltagem na bateria
Baixa tensão de carga da bateria

❖
❖

Este status é indicado pelo indicador de status da bateria, que fica aceso constantemente.
Esses estados estão resumidos e escritos na Caixa preta.

Para cancelar este status:
❖ Pressione o botão STOP(PARAR).
Status “Bateria descarregada”
A bateria é considerada descarregada se atende às seguintes condições:
❖

Decréscimo definido de tensão dependendo da corrente de descarga

❖
❖
❖

Este status é indicado pelo indicador de status da bateria, que pisca rapidamente.
A posição elétrica de CPR somente é a única posição possível.
Este status será cancelado automaticamente quando a cama se alterar para o modo de descanso.

Para cancelar este status:
❖ Pressione o botão STOP(PARAR).

9.2

Removendo a Cama de Serviço

Remova a cama de serviço conforme abaixo:

Desconecte a cama das linhas de alimentação.

Desconecte o fio terra.

Desative a bateria.

Remova os acessórios.
Para evitar danos durante a armazenagem:

Embale ou cubra a cama e acessórios.

Certifique-se de que as condições de armazenagem são iguais às condições operacionais.
9.2.1

Desativando a Bateria

Para evitar danos à cama e ao ambiente durante a armazenagem:
Desative a bateria no painel supervisor.
Para desativar a bateria no painel supervisor:

Desconecte a cama das linhas de alimentação.

Desconecte o fio terra.

Ative o teclado pressionando o botão GO no supervisor.

Pressione os botões Suporte Coxa Para Cima + Suporte Coxa Para Baixo + posição Trendelenburg ao
mesmo tempo por três segundos.
A bateria é desativada.
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10 Sistema de controle (Multicare)

Advertência

Risco de lesão ao ajustar a cama!
❖ Certifique-se de que ao ajustar a cama, nenhuma parte do corpo seja colocada entre
os elementos da plataforma do colchão e a estrutura da plataforma do colchão.
❖ Antes de ajustar a cama, certifique-se de que nenhuma parte do corpo se encontra
embaixo da estrutura da plataforma.
❖ Prenda ou remova qualquer item sobre a cama.

A cama é operada por diferentes elementos de controle.
Elementos de controle dependendo do modelo:
❖ Multiboard com tela LCD sensível a toque nas duas seções da cabeça das grades laterais
❖ Painel de ação rápida nas duas seções da cabeça das grades laterais
❖ Supervisor adicional
❖ Controle manual
❖ Controle manual com adaptador para conexão simples (Ligue e Use)
❖ Controle manual com botões iluminados
❖ Controle por pedal para inclinação lateral
❖ Controle por pedal para ajuste de altura
❖ Elementos de controle do paciente integrados nas duas seções centrais
Desativando as funções individuais do Multiboard afetará todos os elementos de controle.
Se a cama não responder às configurações da posição individual:

Verifique se a função está desativada no painel supervisor

D9U001MC0-0111_13
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10.1

Multiboard com Tela LCD Sensível a Toque nas duas Seções da cabeça das Grades Laterais

O Multiboard é o principal de elemento controle. Está integrado no lado externo nas duas seções da cabeça das
grades laterais.
 Certifique-se de que somente a equipe de enfermagem treinada em cuidados críticos opere o Multiboard.

3

4

5

2

6

1

Fig. Multiboard

12

11

10

9

8

7

1. Botões de ajuste do encosto da perna
2. Botões de ajuste de encosto da coxa
3. Botão de ajuste de encosto de costas
4. Tela LCD sensível ao toque
5. Botões para extensão da plataforma do colchão
6. Botões para ajuste de inclinação longitudinal
7. LED do estado de carga da bateria
8. LED de energia elétrica
9. Botão para posição da cadeira cardíaca
10. Botão para posição de CPR (RCP)
11. Botão de STOP (parada) central
12. Botão GO
10.1.1 Botão Central STOP
O botão central STOP interrompe imediatamente todos os movimentos da cama no caso de posicionamento não
autorizado da cama ou falha eletrônica.
Pressionando o botão central STOP no mínimo por 0,3 segundos interrompe imediatamente todos os
movimentos eletrônicos da cama.
10.1.2 Ativando o botão GO
O botão GO ativa o teclado ou as telas sensíveis ao toque de todos os elementos de controle.
Um botão GO está incluído em uma série de elementos diferentes de controle. A função do botão GO é idêntica a
todos os elementos de controle.
Pressionando um botão de função manterá o teclado ativo por mais 3 minutos.

D9U001MC0-0111_13

34

Durante este período de tempo é possível:

Ajustar os elementos da plataforma do colchão pressionando os botões da função
correspondente.

Desativando as funções individuais com os botões de travamento.
Toda vez que um botão de função é pressionado, a tecla permanecerá ativa por mais 3 minutos.
10.1.3 Botões de Função
Os botões de função 1, 2, 3, 5 e 6 ajustam a posição do encosto, coxa, panturrilha e da inclinação e
prolongamento da plataforma do colchão. Os botões 9 e 10 permitem o ajuste das funções de memória de CPR e
da Cadeira Cardíaca.
10.1.4 Botão Posição CPR (Ressuscitação)
Se a cama for equipada com um colchão Symbioso, pressione o botão 10 para desinflar o colchão.
NOTA O controlador reconhecerá como erro se dois botões de função forem pressionados ao mesmo tempo. O
controlador interromperá imediatamente todos os movimentos da cama.
Configure a posição conforme segue:

Ative a tecla pressionando o botão GO.

Pressione o botão de função até obter a posição desejada.
10.1.5

LED de energia elétrica

Status

Significado

LED aceso

conectado à rede elétrica

LED apagado

desconectado da rede elétrica.

LED piscando

erro do sistema

10.2 Tela LCD sensível ao toque
A tela LCD sensível ao toque faz parte do Multiboard integrado à grade lateral próxima à cabeça. Conforme a
função atual, a tela LCD sensível ao toque exibirá diferentes telas. Todas as telas exibirão uma barra de estado na
parte superior e uma barra de menu na parte inferior. A barra de estado exibe a data e a hora. A barra de menu
permite acesso a outras telas. Faixas verdes sobre cada ícone da barra de menu indicam as funções ativas em
suas respectivas telas.
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10.2.1 Ícones da Barra de Menu

Ícone da tela de posicionamento

Ícone de bloqueio de tela

Ícone de tela da balança

Ícone de tela do alarme de saída do leito

Ícone da tela de modo de transporte

Ícone da tela de terapia lateral automática

Ícone da tela de colchão (colchões integrados Symbioso ou OptiCare)

Ícone de tela de ajuda (Tela com instruções para o usuário)
A tela de ajuda exibe instruções sobre a tela acessada previamente ao acesso da tela de ajuda.
Se a tela de configurações for acessada antes da tela de ajuda, uma introdução à tela de ajuda
sera exibida.
Utiliza as flechas para avançar ou retroceder nas páginas da tela de ajuda.
Ícone da tela de configurações
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10.2.2 Posições da Tela
As posições da tela permitem configurar determinadas posições especiais da cama e indicam o ângulo de
inclinação. O posicionamento da cama, dependente das colunas, é contínuo.
1
1

4 5

2 3

6
1.

Ícone de histórico de ajuste do encosto

2.
3.

Ícone de posição de mobilização
Notificação de período de manutenção
expirado
Ícone de inclinação lateral
Ícone de posição de Trendelenburg
Data:
Indicador do ângulo do encosto de
costas
Ícones de autocontorno
Indicador do ângulo de inclinação
longitudinal
Ícone da tela de configurações
Indicador do ângulo de inclinação lateral

7
8

9

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1
1
Fig. Posições da Tela

10

Configurando posições:
1. Ative a tela sensível a toque pressionando o botão GO.
2. Pressione o respectivo ícone até obter a posição desejada.
O respectivo indicador indica o ângulo de inclinação ou o ângulo do encosto.
Risco de lesão ou queda do paciente em virtude da inclinação lateral!
❖ Certifique-se de que as grades laterais dos respectivos lados estão levantadas.
❖ Certifique-se de que o paciente não cairá da cama.
Advertência
NOTA

Selecionar a inclinação lateral só é possível se a grade lateral do respectivo lado estiver levantado.

Posições possíveis:
❖ Inclinação lateral

Permite otimizar a função pulmonar.

Evita decúbito.

Inclinar a plataforma do colchão para a esquerda ou direita.
❖ Autocontorno

Elevar ou abaixar o encosto e a perneira.
❖ Posição de mobilização

Facilita para que o paciente se levante da cama.

Encosto na posição vertical

Plataforma do colchão na posição mais baixa
❖ Posição Trendelenburg

Oferece condições antichoque ao paciente.
❖ Encosto 30°

Oferece ótimas condições para facilitar a ventilação do paciente.
NOTA Durante o posicionamento contínuo, o encosto das costas para automaticamente em 30 e 45 graus. Para
continuar no posicionamento, pressione o botão correspondente mais uma vez.
Notificação do período de manutenção expirado:
Os símbolos intermitentes do "Relógio e chave inglesa" no canto superior esquerdo significam que o período
recomendado para a verificação de segurança expirou. Contacte o seu especialista de manutenção e planeie a
próxima verificação de segurança.
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O gráfico historial da posição da zona das costas mostra:
❖ a data
❖ o tempo despendido na posição num ângulo, pelo menos, de 30º durante as últimas 24 horas
❖ o tempo despendido na posição num ângulo, pelo menos, de 45º durante as últimas 24 horas
10.2.3 Bloqueio de tela
O bloqueio da tela permite o bloqueio de uma ou todas as funções de posicionamento.
1

5

2

3

1.

Ícone de bloqueio do encosto da coxa

2.

Ícone de bloqueio de altura e inclinação

3.

Ícone de bloqueio do encosto

4.

Ícone de bloqueio do controle com pés

5.

Ícone de bloqueio central

4

Fig. Bloqueio de tela
Funções individuais de bloqueio:
❖ Ative a tela sensível a toque pressionando o botão GO.
❖ Pressione o ícone ou ícones das funções para bloquear. As funções selecionadas estão bloqueadas.
Os ícones das funções de bloqueio estão destacados em amarelo.
Uma linha verde-clara é exibida acima do ícone Bloqueio de Função na Barra do Menu.
Bloqueando todas as funções:
❖ Ative a tela sensível a toque pressionando o botão GO.
❖ Pressione o ícone 5.
Todas as funções estão bloqueadas.
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10.2.4 Tela de configurações
A tela de configurações permite a configuração dos seguintes parâmetros: Data, ano, hora, idioma, novo paciente
1

2

3

4

5

6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11

10

9

8

7

Fig. Tela de configurações
Configurar data, ano ou hora:
❖ Pressione o ícone correspondente (2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6).

8.
9.
10.
11.

Esconder ícone com valor do peso
(ON/OFF)
Ícones de configuração do dia
Ícones de configuração do mês
Ícones de configuração do ano
Ícones de configuração da hora
Ícones de configuração do minuto
Formato de data e hora (24 horas : minutos
+ dia. mês. ano OU 24 horas : minutos +
mês. dia. ano OU 12 horas : minutos (com
AM ou PM) + mês. dia. ano)
Ícone de idioma (idioma da tela de ajuda)
Ícone colchão OFF (para desativar colchão
integrado)
Ícone de novo paciente
Ícone de resposta sonora da tela sensível
ao toque (ON/OFF)

Configurando idioma da tela de configurações:
❖ Pressione o ícone 8 repetidamente até que o idioma desejado seja exibido.
Novo paciente:
É recomendável a utilização da função novo paciente ao receber novos pacientes. A função novo paciente é ativada
quando a cama estiver sob a carga de pelo menos 35 kg.
Os botões realizam as seguintes funções:
◼ Tareamento da balança (somente se a balança estiver estável)
◼ Exclusão do histórico da balança
◼ Exclusão do histórico da TLA
◼ Exclusão do histórico de ajuste do encosto
◼ Configuração da BPC no nível 2 (somente colchões Symbioso)
◼ Exclusão a configuração de pressão de conforto (somente colchões OptiCare)
◼ Ativação do GMC
◼ Ativação da função boost da posição de Fowler (somente colchões Symbioso)
◼ Desativação do modo de suspensão (somente colchões Symbioso)
◼ Configuração do GMC no nível HIGH (somente colchões OptiCare)
Use a função conforme segue:
❖ Pese até que os pesos fiquem estabilizados.
❖ Pressione o botão GO.
❖ Mantenha a pressão sobre o ícone 10 até abrir a barra de status amarela.
❖ O indicador de pesagem é exibido em LCD.
O peso foi zerado, o histórico excluído, sendo possível colocar o novo paciente na cama.
Descadastrando o colchão:
Ao substituir o colchão Symbioso por um colchão padrão, é necessário descadastrar o Symbioso.
Pressione o ícone do colchão até que o cronômetro da barra vertical execute até zero e o ícone do colchão
desapareça.
NOTA Descadastrando o colchão Symbioso e utilizar um colchão padrão em seu lugar, desabilitará o menu pop-up
do CPR manual.
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10.2.5 Tela de ajuda
A tela de ajuda exibe instruções para usuários.
A tela de ajuda está disponível em tcheco, inglês, italiano, francês, espanhol, sueco, neerlandês, português
brasileiro, finlandês, dinamarquês e alemão. Utiliza a tela de configurações para configurar o idioma de exibição.
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10.3

Pop-Ups
Menu Instantâneo

D9U001MC0-0111_13

Significado

Ação requerida

Função travada.

Função de destravamento, se
necessário!

Suporte de cassete de raios X inserido
incorretamente.

Insira o suporte de cassete de raios X
corretamente!

Botão GO não ativado.

► Pressione o botão GO!

Inclinação lateral desativada quando as
grades laterais estiverem dobradas para
baixo

Levante a grade lateral para ativar a
inclinação lateral adicional.

Posicionamento bloqueado para evitar
colisão da cama com o piso ou colisão
da cama com os equipamentos da cama.

Para continuar o posicionamento,
ajuste a cama de modo que não haja
colisão.

A posição horizontal foi alcançada
durante a inclinação.

Pressione o botão correspondente para
continuar no posicionamento.

Inclinação lateral interrompida em 15°
quando o Modo de transferência do
paciente estiver ativado.

Somente para informação.

A inclinação lateral máxima foi ajustada
pelo controle do pé (15°).

Somente para informação.

Inclinação lateral limitada a 15 graus
quando o ângulo do encosto estiver em
30 graus ou mais.

Abaixe o encosto das costas para
continuar em Inclinação lateral.

Carga de trabalho segura excedida (mais
de 10 kg acima da carga de trabalho
segura).

Remova a carga!

Inclinação lateral máxima de 15 graus
(Carga de mais de 150 kg).

Remova a carga para ativar o
Inclinação Lateral novamente!

Inclinação lateral desativada (Carga de
mais de 200 kg).

Remova a carga para ativar o
Inclinação Lateral novamente!
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Unidade de controle do sistema
(OptiCare ou Symbioso) desconectada.

Verifique se a cama está conectada à
rede elétrica e entre em contato com o
departamento de serviço aprovado pelo
fabricante se a cama com colchão
integrado Symbioso estiver conectada
à rede elétrica e esse menu
instantâneo permanecer.

O esvaziamento do colchão falhou.

Use RCP manual! (A unidade de
controle do sistema do colchão
integrado está desconectada.)

Erro fatal do sistema.

Contate o departamento de
manutenção aprovado pelo fabricante.

Substituir confirmação/confirmação de
alterações nas configurações.

Selecione marcar (✓) para “sim” ou
cruzar () para “não”.

Módulo de balanças desconectado e
monitoramento de saída da cama
desabilitado.

Contate o departamento de
manutenção aprovado pelo fabricante.

Inclinações Antitrendelenburg e
Trendelenburg desativadas durante a
inclinação lateral.

Desfaça a inclinação lateral para
continuar com a inclinação
Antitrendelenburg ou a inclinação
Trendelenburg.

ALT não pode estar funcionando com a
bateria.

Ligue a cama à energia.

Erro de ALT.

Contate o departamento de
manutenção aprovado pelo fabricante.

Erro na unidade de coluna.

Contate o departamento de
manutenção aprovado pelo fabricante.

O esvaziamento do colchão falhou.

Abra o RCP manual para esvaziar o
colchão! (O esvaziamento automático
não está disponível.)
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10.4

Painel Supervisor Adicional

O painel supervisor adicional é um elemento de controle adicional. O painel supervisor adicional pode ser fixado no
quadro da peseira, se solicitado. É possível segurar o supervisor adicional na mão durante a operação.

Fig. Painel Supervisor Adicional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Trava do botão e LED Suporte da Coxa, Panturrilha e Extensão
Botão Ajuste do Apoio da Coxa
Botão Bloqueio e LED do Apoio do Encosto
Botão Ajuste do Apoio do Encosto
Botão Bloqueio e LED de Altura/Inclinação
Botões Ajuste de Altura
Botões Posição de Apoio da Panturrilha
Botões Prolongamento Plataforma Colchão
Trava Botão e LED Controle Pedal
Botões Inclinação Longitudinal
Botão Posição da Cadeira Cardíaca
Botões ALT
Botão Posição Trendelenburg
Linhas de Alimentação de LED
Status da Carga da Bateria de LED
Botão Posição CPR (Ressuscitação)
Botão GO

Para configurarposição:
❖ Ative a tecla pressionando o botão GO.
❖ Mantenha pressionado o botão correspondente até obter a posição desejada.
LED de energia elétrica

10.4.1
Status

Significado

LED aceso

conectado à rede elétrica

LED apagado

desconectado da rede elétrica.

LED piscando

erro do sistema

10.5

Controle manual

O controle manual está incluído junto com a cama como recurso opcional. A posição do controle manual
depende da condição do paciente. O controle manual encontra-se disponível com e sem botão de iluminação.
A iluminação é ativada por 7s, se qualquer botão for pressionado, e ativada por 3 minutos se o botão GO for
pressionado. A função dos dois controles manuais é idêntica.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Botões Posição Apoio para a Coxa
Bloqueio Apoio para Coxa/Apoio do Encosto
Posição Apoio do Encosto
Botão GO
Botão de Autocontorno
Botão Lâmpada de Instantâneo
Bloqueio Led de Altura
Botões Ajuste de Altura

Para acender a lâmpada de instantâneo:
❖ Pressione o botão lâmpada de instantâneo 6.
Configure a posição conforme segue:
❖ Ative a tecla pressionando o botão GO.
❖ Pressione o botão de função até obter a posição desejada.
NOTA
Dependendo da condição do paciente, a equipe de enfermagem decide
se o paciente pode ajustar a posição da cama.
Se necessário, evite que o paciente ajuste a cama conforme abaixo:
❖ Desabilite as funções.
Fig. Controle manual
NOTA Um adaptador para o controle manual encontra-se disponível. O adaptador permite instalação e
remoção rápida (p.exe.; substituindo um controle manual defeituoso, utilizando o controle manual de outra
cama).

10.6

Paineis de controle do paciente

Os painéis integrados de controle do paciente nas grades laterais dos pés permitem ao paciente ajustar as posições
do encosto das costas, encosto da coxa e autocontorno.

1

2

3

4

5

2

6

7

Fig. Painel de controle de paciente na grade lateral dos pés
1. Botões de ajuste de autocontorno – (movimento simultâneo do encosto de costas e do encosto da coxa) – DOWN
2. Botão GO (ativação do painel de controle)
3. Botões de ajuste de autocontorno – (movimento simultâneo do encosto de costas e do encosto da coxa) – UP
4. Botão de ajuste de encosto de costas – UP
5. Botão de ajuste de encosto de costas – DOWN
6. Botão de ajuste de encosto da coxa – UP
7. Botão de ajuste de encosto da coxa – DOWN
NOTA Os teclados possuem iluminação opcional. A iluminação é ativada por 7s se qualquer botão for pressionado
e a iluminação é ativada por 3 minutos se o botão GO for pressionado.
NOTA As funções no painel de controle do paciente nas grades laterais dos pés estão desabilitadas quando a
grade lateral dos pés está na posição mais baixa.
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10.7

Controle da Altura da Cama por Pedal

O controle por pedal é opcional e permite a configuração da altura da cama com o pé.

1.
2.
3.
4.

Estrutura de Proteção contra Ativação Indesejada
Interruptor do Pedal Elevar a Plataforma do Colchão
Interruptor do Pedal Posição de Exame
Interruptor do Pedal Abaixar a Plataforma do Colchão

Configure a posição conforme segue:
❖ Pressione o pedal 2, 3 ou 4 para ativar o controle do pedal.
❖ Pressione o pedal até obter a posição desejada.
OBSERVAÇÃO:
É possível ativar o controle do pedal pressionando o
botão GO nos elementos de controle da cama, sem a necessidade de
ativar o controle do pedal.

Fig. Controle da Altura da Cama por Pedal

10.8

Pedal Inclinação Lateral

O controle do pedal é opcional e permite configurar a inclinação lateral da cama com os pés.
1.
2.
3.
4.

Estrutura de Proteção contra Ativação Indesejada
Pedal Inclinação à Direita
Pedal GO
Pedal Inclinar à Esquerda

Configure a posição conforme segue:
❖
Ative a tecla pressionando o botão GO.
❖
Pressione o pedal até obter a posição desejada.

Fig. Pedal Inclinação Lateral
10.9

Painéis de ação rápida

Os painéis de ação rápida integrados nas seções da cabeça das grades laterais permitem que os enfermeiros e o
paciente ajustem a altura da cama.
❖
❖

Botões de Ajuste da Altura da Cama
Botão GO

Configure a posição conforme segue:
1.
Ative a tecla pressionando o botão GO.
2.
Pressione o botão de função até obter a posição desejada.
Fig. Painel de Ação Rápida
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11 Pesagem do Paciente
11.1

1

Tela da balança (WS17)

2

4

3

5

6

7

1.

Ícone da subtela de histórico

2.

Ícone de status de estabilidade da
balança

3.

Tela – Current Weight

4.

Ícone para salvar valor de peso

5.

Ícone de mudança de valor indicado

6.

Ícone ZERO/T (escala zero ou tara)

7.

Ícone HOLD

8.

Ícone WEIGHT/CLEAR

8

Fig. Tela da balança

11.2

Preparação

Instale o colchão e seus acessórios para preparação da cama antes da admissão do paciente e do uso das
balanças.

CUIDADO!
Preparação incompleta pode levar ao uso incorreto das balanças!
 Antes da admissão de cada paciente, verifique o peso de tara na balança.

11.3

Peso de tara

O peso de tara pode ser definido dentro de um intervalo de 5 kg a 249,5 kg. O peso de tara é definido como “0” na
tela antes do posicionamento do paciente na cama. O peso de tara deve ser definido com a cama liberada, sem
paciente, mas com colchão, fronhas, travesseiros e acessórios necessários. Recomenda-se o posicionamento da
plataforma do colchão 20 cm acima da posição horizontal mais baixa.
Para definir o peso de tara:
❖
Certifique-se de que nada e ninguém toque a cama, exceto você.
❖
Pressione e segure o ícone 6 (Zero/T) até que o valor de peso comece a piscar.
❖
Solte o ícone 6.
❖
Pressione o ícone 6 para confirmar o peso de tara. O valor “0” será mostrado na tela.
Coloque o paciente na cama.
Para cancelar o peso de tara:
❖ Pressione o ícone 8 no momento de definição de peso de tara.
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11.4

Exibir

A tela 3 mostra normalmente o peso atual do paciente.
O intervalo de exibição de peso da balança é de 0,5 kg.
Pressione o ícone 5 para mostrar o valor de peso em intervalos de 0,1 kg por 5 segundos. Após um minuto, o valor
de peso mostrado desaparece automaticamente. Essa função pode ser ativada ou desativada na tela de
configurações.

11.5

Modo Hold

O modo Hold deve ser utilizado somente quando as balanças estão estabilizadas (o ícone 2 estará na tela). Esse
modo permite a instalação ou remoção de acessórios da cama e de outros equipamentos sem alteração do valor de
peso.
Para ativar o modo Hold:
❖ Aguarde até que as balanças estejam estabilizadas. O ícone 2 estará iluminado quando isso ocorrer.
❖ Pressione o ícone 7.
❖ A tela mostrará a palavra “HOLD”.
❖ Instale ou remova os acessórios necessários.
Para desativar o modo Hold:
❖ Após a instalação ou remoção dos acessórios, aguarde até que as balanças estejam estabilizadas.
Quando as balanças estão estabilizadas, o ícone 2 estará iluminado.
❖ Pressione o botão 7.
❖ A tela mostrará o peso original.
Para desativar o modo Hold sem fixar o valor de peso:
❖ Pressione o botão 8.

11.6

Salvando o peso do paciente

O ícone 4 permite salvar o peso do paciente a cada dia. Os valores salvos estão disponíveis na subtela de histórico.
Para salvar o peso do paciente:
Primeiro peso salvo do dia:
❖ Pressione o botão 4.
Segundo peso salvo do dia (e todos subsequentes no mesmo dia):
❖ Pressione o botão 4.
❖ Confirme o salvamento do peso clicando no tique verde na tela pop-up.
-ou-

❖ Cancele o salvamento do peso clicando na cruz vermelha na tela pop-up.

Fig. Pop-up (confirme ou
cancele o salvamento)
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11.7

Subtela de histórico

Para abrir a subtela de histórico:
❖ Pressione o ícone 1

1. Ícone de unidade de peso (kg)
2. Ícone de tela da balança
3. Gráfico com histórico de peso
Para retornar à tela das balanças:
❖ Pressione o ícone 2.

Fig. Subtela de histórico
11.8

Sobrecarga da cama

Se a carga da cama passar de 254,5 kg:
❖ O ícone “Hi” será mostrado na tela.
AVISO: Se a cama estiver com sobrepeso, não é permitido o posicionamento ou a manipulação da cama até que a
sobrecarga seja removida.
AVISO: O aviso de sobrecarga da cama sempre terá prioridade superior às funções do modo HOLD e de definição
de peso da tara.

11.9

Subcarga da cama

Se a cama está em subcarga (zero de fábrica - 5 kg):
❖ A tela mostrará o ícone “Lo”.

11.10 Pesando em posição inclinada
A cama pode ser pesada em posição inclinada. A precisão é garantida através do indicador de nível, que está
localizado abaixo da região cabeceira da cama. Se a bolha do nível estiver dentro do círculo demarcado, então o
peso é correto.
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11.11 Zerando as escalas
É possível zerar dentro de uma margem de ± 5 kg. O zeramento é utilizado para resetar o peso da tela e definir o
zero a ser utilizado pelo usuário, que irá definir o intervalo de peso máximo do sistema das balanças.
O zeramento deve ser realizado com a cama vazia e descarregada, sem o colchão e os acessórios. O zeramento é
realizado após a instalação, a verificação de peso ou a manutenção.
Para zerar as balanças:
❖ Retire o colchão e todos os acessórios da cama. Posicione a cama cerca de 20 cm acima da posição
mais baixa e a plataforma do colchão na posição horizontal. Certifique-se de que nada e ninguém toque a
cama, exceto você.
❖ Pressione e segure o ícone 6 (Zero/T) até que o valor de peso comece a piscar.
❖ Pressione o ícone 6 para confirmar o zeramento.
O valor “0” será mostrado na tela e um sinal acústico confirmará o zeramento.
Para cancelar o zeramento:
Pressione o ícone 8 no momento de zeramento.
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12 ALT (Terapia Lateral Automática)

Advertência

Risco de lesão em virtude da inclinação lateral!
❖ Certifique-se de que a inclinação da cama não interfere no funcionamento de cânulas,
tubos de intubação, etc.
❖ Certifique-se de que a inclinação da cama não colida com nenhum objeto.
❖ Interrompa imediatamente a ALT se a condição do paciente piorar, um dispositivo ou a
cama está danificada ou riscos ao paciente são detectados.

ALT permite a inclinação da plataforma do colchão para otimizar a função pulmonar do paciente e evitar decúbito.
A velocidade do ciclo da posição ALT minimiza o efeito do choque e está em conformidade para o conforto do
paciente.
Ante de iniciar com ALT:
❖ Certifique-se de que as grades laterais estão levantadas.
❖ Sempre use protetores de estabilização ALT da LINET ® para posicionar o paciente no centro da cama.
❖
❖
❖

12.1

(consulte Protetores de Estabilização ALT)
Sempre use o suporte de tubo LINET ® para evitar extubação (consulte Suporte de Circuitos de Ventilação).
Certifique-se de que as IV linhas, tubos de respiração, etc. não estão obstruídos e funcionam corretamente.
Reinicie a cama na posição inicial.

Reiniciar a cama em sua posição inicial

Reiniciar a cama em sua posição inicial ajuda a evitar colisões de partes móveis da cama.

Fig. Tela de posição inicial

Para configurar a posição inicial da cama:
❖ Ative a tela sensível ao toque pressionando o botão GO.
❖ Pressione e segure o único ícone na tela até que a posição inicial seja alcançada.
Uma vez que a posição inicial tenha sido alcançada, a cama irá parar de se mover automaticamente.
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1

1.
2.

2

3.
4.
5.
6.

3

4

Ícone do histórico da TLA
Configurações de ciclo – ícones de
tempo
Configurações de ciclo – ícones de
ângulo
Contador de ciclos
Ícone TEST (ativação)
Indicador do ângulo do encosto
(maior que 30°)

6

5
Fig. Tela TLA - Configuração de valores do ciclo e teste
Definindo valores do ciclo de ALT:
❖ Ative a tela sensível a toque pressionando o botão GO.
❖ Ajuste o horário mantendo um dos ícones pressionados 2 até obter o horário desejado.
❖ Configure o valor do ângulo pressionando um dos ícones 3 até obter o valor do ângulo desejado.
NOTA

12.2

É possível alterar os valores de hora em etapas de 5 minutos até 30 min.
É possível alterar os valores de ângulo continuamente até 30 graus.

Ciclo de teste ALT

O ciclo de teste ALT é obrigatório e serve para evitar riscos como colisões de partes móveis da cama, extubação do
paciente ou desconexão do circuito de ventilação ou de cânulas.
Durante o ciclo de teste, a cama passa por cada ângulo definido de ALT e para no nível do ângulo definido.
Executar o ciclo de teste ALT:
❖ Pressione o ícone 5 para iniciar o ciclo de teste.
❖ Pressione o ícone 5 até que o ciclo de teste seja concluído. Sons dos sinais acústicos.
O ícone Start é exibido em vez do ícone Teste 5.

12.3

Ciclo TLA

Uma vez realizado o teste, o ícone TEST será substituído pelo ícone de ativação, para iniciar o cíclo de TLA.
Durante a realização do ciclo de TLA, o ícone de ativação será substituído pelo ícone STOP, para parar o
ciclo atual de TLA. Durante a realização do ciclo de TLA, um cronômetro será exibido ao lado do movimento
de TLA à esquerda do ícone STOP.
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Para parar o ciclo:
1.
Pressione o ícone STOP.
O ciclo parou.
Cronômetro TLA:
A função TLA possui um cronômetro automático de
tempo restante até o próximo movimento lateral da
cama. Isso permite o planejamento de quaisquer
atividades necessárias com o paciente.

Fig. Tela TLA - Ícone Stop

Exibindo registro ALT:
❖

Pressione REC.

Fig. Histórico da TLA
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13 Alarme de saída do leito
A cama Multicare está equipada com um alarme de saída do leito que monitora a presença do paciente sobre a
cama e aciona um alarme se ele não estiver na cama. Utilize o display Multiboard para controlar o monitoramento
de saída do leito.

Preparação

13.1
❖
❖

13.2

Coloque o paciente na cama com o colchão adequado.
Coloque o paciente no meio do colchão para o funcionamento correto do monitoramento de saída do leito
na zona interna.

Ativação

1.
2.
3.

1

Notificação de cama sem carga
Ícone ON (ativação)
Ícone de tela do alarme de saída
do leito

2

3
Fig. Tela do monitoramento de saída do leito (OFF)

Para entrar na tela de monitoramento de saída do leito:
❖ Pressione o ícone de tela do alarme de saída do leito (3).
Para ativar o monitoramento de saída do leito:
❖ Pressione o ícone ON quando o paciente estiver sobre a cama.
A tela do monitoramento de saída do leito será exibida com a figura do leito e a figura do paciente.
Se você pressionar o ícone ON sem o paciente sobre a cama, a notificação de cama sem carga (1) será exibida e o
monitoramento de saída do leito não será ativado. O peso mínimo do paciente para o monitoramento de saída do
leito é de 35 kg.
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13.3

Controle do monitoramento de saída do leito

9
1

8
2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Figura do leito
Ícone de zona interna
Ícone de zona externa
Ícone ON (ativação)
Ícone OFF (desativação)
Ícone PAUSE
Ícone VOLUME
Níveis de volume (3 níveis)
Figura do paciente

7

Fig. Tela do monitoramento de saída do leito (ON)

13.4

Zona monitorada

O monitoramento de saída do leito oferece o monitoramento da zona interna ou o monitoramento da zona externa
do leito. A zona interna compreende plataforma de apoio do colchão sem as bordas que envolvem as grades
laterais, a cabeceira e a peseira. A zona externa compreende a plataforma de apoio do colchão, incluindo as
bordas. O monitoramento da zona interna é ativado por padrão.
Para ativar o monitoramento da zona externa:
❖ Pressione o ícone da zona externa (3).
Para ativar o monitoramento da zona interna:
❖ Pressione o ícone da zona interna (2).

13.5

PAUSA

Durante o modo PAUSA (pause), o monitoramento de saída do leito é interrompido temporariamente e os alarmes
não são ativados. O período de PAUSA é encerrado automaticamente e o Monitoramento de Saída de Cama é
reativado novamente quando o paciente retorna para a zona selecionada.
Para PAUSAR o monitoramento de saída do leito:
❖ Pressione o ícone PAUSE (6).
O ícone PAUSE será exibido em amarelo e uma contagem regressiva (15 min) será exibido na tela sobre o ícone
PAUSE. Após transcorrido o período PAUSE, quando o paciente estiver posicionado na cama, o monitoramento de
saída do leito será reativado.
Para prolongar o período de PAUSA:
❖ Pressione o ícone PAUSE (6) novamente para estender a contagem regressiva para um novo período de
15 minutos.
Para encerrar o período de PAUSA:
❖ Pressione o ícone ON (4).
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13.6

ALARME

O alarme audível é acionado quando o paciente deixa a zona monitorada selecionada ou quando o período de
PAUSA é finalizado e o paciente não está na zona selecionada. Durante o alarme, um texto será exibido, “BED
EXIT ALARM”, em um retângulo vermelho na tela de monitoramento de saída do leito. Durante o alarme, uma faixa
vermelha será exibida sobre o ícone da tela do monitoramento de saída do leito.
Para parar o alarme:
❖ Pressione o ícone OFF (5).
O monitoramento de saída do leito será desativado e o texto
“BED EXIT IS OFF” é um campo amarelo será exibido na tela.
O alarme sonoro está no modo mute (mudo).
Para postergar o alarme:
❖ Pressione o ícone PAUSE (6).
A contagem regressiva (15 min) será exibida na tela sobre o ícone
PAUSE em amarelo. O alarme sonoro está no modo mute (mudo).
Fig. Alarme de saída do leito (alerta)
Se o alarme audível de saída do leito for pausado, não será possível
reativá-lo ao pressionar o ícone ON (4). Caso o ícone ON seja pressionado,
um sinal sonoro longo soará e o período de PAUSA continuará.
13.6.1

Volume do alarme

É possível configurar o volume do alarme antes e durante o alarme disparado.
O nível máximo de volume de alarme é definido por padrão.
Não é possível silenciar completamente o alarme através da configuração de volume.
Para diminuir o nível do volume do alarme:
❖ Pressione o ícone de volume (7).
O ícone com nível de volume de alarme inferior (8) será exibido na tela. O volume é reduzido.
Para retornar ao nível máximo do volume do alarme:
❖ Pressione o ícone de volume (7) depois de atingir o nível mínimo de volume de alarme.
O ícone com 3 níveis de volume de alarme será exibido na tela.
1

2

3

1.
2.
3.

Volume mínimo
Volume moderado
Volume máximo

Fig. Ícone de volume
com 3 níveis de volume

D9U001MC0-0111_13

55

13.7

Desativação

Para desativar o monitoramento de saída do leito:
❖ Pressione o ícone OFF (5).
O “BED EXIT IS OFF” em um campo amarelo será exibido na tela.

Mensagem de falha (desconectado da rede elétrica)
Quando a cama estiver desconectada da parede, o sistema de monitoramento de saída do leito não funcionará. Se
o monitoramento de saída do leito estiver ligado e a cama for desconectada da rede elétrica, uma mensagem de
falha com os dizeres “BED EXIT IS OFF” será exibida em um retângulo vermelho. Durante a exibição dessa
mensagem de falha, um alarme sonoro disparará por 30 segundos, seguido de um alarme mais alto.
Para silenciar o alarme sonoro:
❖ Pressione o ícone à direita do retângulo vermelho exibido durante essa mensagem de falha.
Para suprimir esta mensagem de falha:
❖ Conecte a cama à rede elétrica novamente.

Fig. Bed Exit is OFF (desconectado da rede elétrica)
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14 Transferência do Paciente
Esta configuração permite a transferência do paciente do leito para uma maca ou outro leito inclinando a cama
lateralmente enquanto as grades laterais estão abaixadas.
Ativando a configuração da transferência do
paciente:
❖
Pressione o ícone
.
Desativando a configuração da transferência do
paciente:
❖
Pressione o ícone
.

Fig. Tela de transferência do paciente

Transferindo paciente:
❖ Abaixe a grade lateral.
❖ Posicione a maca ou outro leito ao lado da cama.
❖ Deslize a prancha de transferência ou outro suporte sob o paciente.
❖ Ative a configuração de transferência do paciente.
❖ Mova o paciente do leito para a maca ou para outro leito.
NOTA

A configuração de transferência do paciente é desativada automaticamente após 3 min. É possível reativála.
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15 Liberação do Apoio do Encosto para CPR

Advertência

Risco de lesão ao baixar o encosto muito rapidamente!
❖ Certifique-se de que as grades laterais estão na posição mais baixa.
❖ Certifique-se de que nenhuma parte do corpo se encontre entre as grades laterais e o
dorso.
❖ Pressione o encosto para baixo usando somente a alça do colchão.

A cama permite a inclinação mecânica rápida do encosto para procedimentos de ressuscitação (CPR).
1.

Libere a Alça

Configure a posição conforme segue:
❖
Puxe e segure a alça de deliberação 1.
❖
Pressione o encosto para baixo.

Fig. Liberando o Encosto

16 Grades laterais
Risco de ferimentos, danos ou movimento involuntário da cama devido à colocação
incorreta dos acessórios ou do comando!
❖ Nunca coloque quaisquer acessórios ou comandos nas barras laterais da cama onde
está localizado o controlador integrado.
Advertência

As grades laterais divididas são componentes da cama. Uma mola pneumática suporta a operação das grades
divididas. Os enfermeiros são responsáveis pelas grades laterais estarem levantadas enquanto o paciente estiver
na cama. A colocação correta do controle manual é apresentada na figura.

Para levantar as grades laterais:
❖
Puxe a grade lateral para cima.
Para abaixar as grades laterais:
❖
Pressione a bordas superior da grade lateral
para dentro.
❖
Desbloqueie a grade lateral empurrando a
alça de liberação.
❖
Abaixe a grade lateral vagarosamente.

Fig. Levante a Grade Lateral Dividida
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17 Controle do Rodízio e Transporte da Cama

Cuidado

Dano material decorrente do transporte incorreto e movimento involuntário!
❖ Antes do transporte, certifique-se de que a cama está desconectada das linhas de
alimentação.
❖ Antes do transporte, certifique-se de que o plugue de saída (se disponível) esteja
desconectado das linhas de alimentação.
❖ Certifique-se de que os rodízios estão travados antes da montagem, desmontagem e
manutenção.
❖ Certifique-se de que os rodízios estão travados quando a cama estiver ocupada.
❖ Suspenda o cabo de alimentação no gancho apropriado da cama durante o transporte.
❖ Solicite que a cama seja transportada exclusivamente e no mínimo por 2 enfermeiros.

Controle do rodízio
As alavancas de controle estão localizadas nos quatro cantos da estrutura da base.
Posições da alavanca do controle do rodízio:
1.
Movimento para a Frente
O rodízio dianteiro esquerdo está travado. A cama
segue para a frente. Se a cama estiver equipada com
um quinto rodízio, esse rodízio determina a direção do
movimento.
2.
Movimento Irrestrito
Todos os rodízios estão desbloqueados.
3.
Travado
Todos os rodízios estão travados.

Fig. Posições da Alavanca do Controle do Rodízio
Transporte da cama:

Fig. Transporte da Cama
Transportando a cama:
❖ Ajuste a altura da cama no mínimo 20 cm (9 pol.) abaixo da altura máxima.
❖ Empurre as alças da cama na cabeceira ou na extremidade da base.
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18 Equipamento
18.1

i-Brake® (opcional)

É possível equipar a cama com um rodízio com freio automático. O rodízio com freio automático evita lesões aos
pacientes e equipe por causa da cama desenfreada.
Os freios são ativados automaticamente 60 segundos após a cama ter sido conectada e 60 segundos após terem
sido liberados, se a cama não estiver em movimento.
Também é possível ativar os freios manualmente.

18.2

5º Rodízio retrátil i-Drive® (opcional)

É possível equipar a cama com um 5º rodízio no centro do chassi. O 5º rodízio ajuda a direcionar e manobrar a
cama em corredores longos e salas pequenas.
Se a cama estiver conectada, o 5º rodízio se retrai automaticamente. Nessa posição, o 5º rodízio não obstrui o
acesso a qualquer dispositivo que estiver sob o chassi.
Para ativar o 5º rodízio i-Drive®:
❖ Desconecte a cama das linhas de alimentação.
❖ Ajuste o controle do rodízio para que a alavanca verde aponte para baixo

18.3

Mobi-Lift®
Mobi-Lift® é opcional. Ele serve como alça de suporte para melhorar a segurança do
paciente ao se levantar do leito. Mobi-Lift® é uma alça de suporte com botão de
ajuste de altura integrado. Isso permite que o paciente levante e abaixe a plataforma
do colchão.

Fig. Mobi-Lift® Alça de Suporte
18.3.1

Usando as Alças de Suporte

Advertência

Risco de lesão decorrente de deslize e queda ao se levantar!
❖ Certifique-se de que as alças de suporte estão completamente inseridas nos
encaixes.
❖ Certifique-se de que nenhuma roupa de cama fique presa entre o encaixe e a alça de
suporte.

Para ajustar a alça de suporte:
❖ Erga a alça para cima na direção da cama.
❖ Empurre a alça até entrar totalmente no encaixe.
Para ajustar a altura da plataforma do colchão:
❖ Pressione o botão GO em qualquer elemento do controle.
❖ Pressione o botão para ajustar a altura.
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Trilhos acessórios

18.4

Capacidade de carga:
❖
Carga máxima de 5 kg (11,02 lbs) sem alavancagem
❖
Carga máxima do par de ganchos 10 kg (22,05 lbs)
Acessórios para suspender no trilho para acessórios:
❖
Suporte para bolsa coletora de urina
❖
Suporte de frasco
❖
Trilhos de aço inoxidável

Fig. Trilho para Acessório

Luz de Segurança Noturna

18.5

Ajuda a orientar a equipe de enfermeiros e o paciente.
NOTA

A luz noturna é desligada durante a operação por bateria.

Exame de Raio-X dos Pulmões

18.6

O encosto da cama consiste de HPL e é translucente ao
raio-x. A cama é equipada com suporte para inserção da
placa de raio-x com 2 perfis embaixo do encosto. Este
modelo permite obter imagens dos pulmões do paciente
sem mover o paciente manualmente.

Fig. Exame de Raio-X dos Pulmões
18.6.1
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Etapas Exigidas Antes do Exame
Certifique-se de que o paciente se encontra no centro da cama.
Certifique-se de que o encosto está na posição mais baixa e as grades laterais estão levantadas.
Puxe o suporte da placa de raio-x.
Insira a placa de raio-x (formato 143×35 cm (16,93 pol. x 13,78 pol.)).
Empurre o suporte da placa de raio-x de forma que o indicador do centro da placa se encontre exatamente
sob a borda da plataforma do colchão.
A posição correta do suporte da placa de raio-x usando os mecanismos de dente para que a borda
superior da placa de raio-x fique exatamente sob a linha do ombro do paciente.
Ajuste os parâmetros do dispositivo de raio-x.

NOTA Este procedimento é adequado para pacientes que não podem ser movidos em virtude de sua condição
crítica (p.ex.; sangramento interno).
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18.7

Exame com arco em C

O encosto e o assento da cama são translucentes ao raio-x. A cama é equipada com uma construção de coluna.
Este modelo permite operações assistidas em arco C (somente operações cardiocirúrgicas como estimulação
cardíaca temporária externa) sem mover o paciente. O tubo de raio-x do arco em C localiza-se entre a estrutura da
base e a plataforma do colchão.
18.7.1 Etapas Exigidas antes da Operação
❖ Certifique-se de que o encosto está na posição mais alta e as grades laterais estão levantadas.
Posicione a parte superior do arco em C (sensor e indicador) acima do peito do paciente.
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19 Accessórios
Risco de lesão decorrente de acessórios incompatíveis!
❖ Use exclusivamente acessórios originais do fabricante.

Advertência

NOTA O fabricante não se responsabiliza pelo uso de acessórios não aprovados.

19.1

Haste de Içamento

Para garantir o uso seguro da haste de içamento:
❖ Não exceda a carga máxima de 75 kg (165,35 lbs).
❖ Nunca use a haste de içamento para exercícios de reabilitação.
❖ Paraevitarqueacamaderrape,certifique-sedequeahastedeiçamentonãoseprojetaparaforadacama.
❖ Substitua os puxadores de plástico a cada 4 anos.
Para instalar a haste de içamento:
❖ Insira a haste de içamento nos encaixes do adaptador localizado na extremidade da cabeceira
❖ Certifique-se de que o pino de segurança trava no local.
Um puxador plástico com uma correia ajustável deverá ser afixada à haste de içamento.
NOTA

O adaptador da haste de içamento é opcional. É necessário especificar esta opção no pedido.

NOTA A data de fabricação é marcada no puxador. A LINET ® recomenda substituir os puxadores de plásticos a
cada quatro anos
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19.2

Haste de Suporte de Soro

Advertência

Risco de ferimento devido ao uso de acessórios incorretos ou devido ao uso incorreto!
As hastes de suporte devem ser usadas somente para o fim pretendido. Sempre leia as
instruções de uso!
1. Somente monte a bomba de infusão na seção telescópica mais baixa (ampla) da haste de
suporte acima da cabeceira ou peseira da cama.
2. Nunca monte uma bomba de infusão na parte superior da seção telescópica (mais
estreita) de uma haste de suporte.
3. Certifique-se de que a bomba de infusão não colida com nenhuma peça móvel da cama
(especialmente a peça do encosto) ou com o paciente. Verifique isso após a
instalação.
4. Não aperte demais as braçadeiras da bomba de infusão durante o encaixe. O aperto
excessivo pode danificar a haste de suporte.
5. A bomba de infusão somente deve ser usada se a haste de infusão estiver encaixada
no bocal do suporte do acessório na cabeceira na estrutura da cama.

As hastes de infusão podem ser encaixadas nos bocais para encaixe de hastes par IV/ infusão montados na
cabeceira ou peseira da cama.
❖ Use exclusivamente a haste de suporte com 4 ganchos para suspender IV bolsas ou fixar cestos para
soluções intravenosas.
❖ Certifique-se de que a máxima Carga Segura de Trabalho de cada haste de suporte não exceda 2kg.
❖ Capacidade por gancho: 2 kg (4,41 libras).
❖ Certifique-se de que a máxima Carga Segura de Trabalho da haste de suporte não exceda 20 kg.
A carga máxima total do suporte para IV bombas de infusão não deve exceder 20 Kg (44,1 libras).

Fig. Haste de Suporte do Soro
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Protetores de Estabilização de ALT

19.3

Os protetores de estabilização garantem uma posição estável do paciente durante a ALT para evitar a extubação ou
a desconexão das IV linhas ou outro equipamento.
Conjunto do protetor de estabilização:
◼
2 protetores laterais para o braço
◼
2 protetores laterais para a perna
◼
2 protetores para a cabeça
◼
1 protetor para a parte interna da perna
❖

Sempre use protetores de estabilização para ALT LINET®
para posicionar o paciente no centro da cama durante a ALT.

Aplicando protetores:
❖
Posicione o paciente no centro da cama.
❖
Coloque os protetores laterais entre o paciente e as grades
laterais.
❖
Afixe os protetores da cabeça ao dos braços com velcro.
❖
Coloque o protetor interno no meio das pernas do paciente.
❖
Incline a plataforma do colchão à esquerda e à direita em 30º
para verificar se a posição do paciente é estável.
❖
A posição é estável se o paciente não se move ou muda a
posição.
Fig. Protetores de Estabilização

19.4

Suporte do Circuito Ventilatório

O suporte de circuito ventilatório evita a extubação.
❖

Sempre use o suporte de circuito ventilatório LINET ® para evitar a extubação durante a ALT.
Aplicando o suporte do circuito ventilatório:
❖
Coloque o suporte do circuito ventilatório no orifício à direita
ou esquerda da extremidade da cabeça.
❖
Aperte o suporte de circuito ventilatório com parafuso
borboleta fornecido.
❖
Coloque o tubo de intubação pela cabeça do plástico do
suporte do circuito ventilatório.
❖
Incline a plataforma do colchão do lado direito e esquerdo em 30º
para verificar se o tubo de intubação está apertado com segurança.
❖
A fixação é segura se nenhuma peça do circuito ventilatório
estiver desconectada.

Fig. Suporte do Circuito Ventilatório
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19.5

Bandeja do Monitor

A bandeja monitor é adequada para o transporte de monitores com peso de até 15 kg (33,07 lbs).
Instalando a bandeja monitor:
❖
Insira dois tubos verticais da bandeja monitor nos encaixes da
extremidade da base.
❖
Fixe o monitor com cintos de segurança para evitar qualquer
dano durante o transporte.

Fig. Bandeja Monitor

19.6

Suportes para Cilindros de Oxigênio

Advertência

O suporte do cilindro de oxigênio pode causar risco de ferimento devido ao uso
incorreto ou devido ao descuido no transporte!
❖ Certifique-se de que o suporte do cilindro de oxigênio está encaixado na posição correta.
❖ É necessário prender o suporte do cilindro de oxigênio (com ou sem cilindro de O2) de
forma segura, antes de transportá-lo.
❖ Cuidado com as pessoas ou objetos que se encontram nas proximidades ao dirigir ou
manipular a cama equipada com o suporte do cilindro de oxigênio.
❖ Prenda os cilindros de oxigênio com cintas de borracha para que não caiam ou sofram
movimentos involuntários.
❖ Coloque o suporte do cilindro de oxigênio na cama conforme as instruções do
seguinte texto:
❖ Certifique-se de que a válvula do cilindro de oxigênio não fique danificada por
manipulação ou colocação incorreta.

Os suportes dos cilindros de oxigênio são apropriados para transportar cilindros de oxigênio de até 15 kg (33,07 lbs)
com volume de 5 litros.
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Versão A
❖ Coloque o suporte do cilindro de oxigênio no perfil transversal atrás da cabeceira.
NOTA Não é possível utilizar suporte de cilindro de oxigênio 4MAR2010PC004 se a cama estiver equipada com
um adaptador adicional para a haste de içamento.

Fig. Suporte para Cilindro de Oxigênio A
Versão B
❖ Insira o suporte nos encaixes do adaptador acessório multifuncional no chassi.
❖ Certifique-se de que o pino de trava do suporte do cilindro de oxigênio B está travado no encaixe.

Fig. Suporte do Cilindro de Oxigênio B

Fig. Suporte do Cilindro de Oxigênio B

- encaixe correto

-encaixe incorreto

Versão C
❖ Insira o suporte do cilindro de oxigênio em todos os 4 adaptadores acessórios do chassi.

Fig. Suporte para Cilindro de Oxigênio C
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19.7

Protetor

Risco de lesão no caso de o paciente cair da cama!
❖
❖

Certifique-se de que o Protetor está instalado de forma segura.
Verifique sempre se as grades laterais estão bloqueadas de forma adequada.

O Protetor é um acessório opcional para a cama Multicare. O objetivo principal do Protetor é diminuir o risco de os
pacientes caírem da cama.
O Protetor não está incluído no equipamento padrão da cama e tem de ser encomendado separadamente. O
Protetor pode ser utilizado na cama padrão ou extensível.

Fig. Protetor
1.
2.
3.
4.

Inserir o Protetor na armação do anel de proteção no canto.
O Protetor inserido na armação.
O elemento de fixação fixo no perfil telescópico da extensão da cama.
O Protetor fixo na cama Multicare (O Protetor também pode ser utilizado nas camas
extensíveis.)

Fixe o Protetor na cama da seguinte forma:
❖ Insira o pino do Protetor na armação do anel de proteção no canto do lado dos pés da cama (1).
❖ Certifique-se de que o elemento de fixação está bem fixo no perfil telescópico da extensão da cama (3).
Remova o Protetor da cama da seguinte forma:
❖ Agarre na extremidade superior do Protetor.
❖ Remova o Protetor da armação.
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20 Utilizando OptiCare ou Symbioso
20.1

Preparando a Cama para o Paciente
Risco de sufocamento decorrente da capa do colchão impermeável ao ar!
❖ Utilize a capa do colchão corretamente.

Perigo
Risco de lesão ao colocar o paciente na cama!
Antes de colocar o paciente na cama:
❖ Certifique-se de que o colchão está completa e corretamente inflado.
❖ Certifique-se de que o colchão está corretamente preso com cintos de segurança.

Dano material decorrente de umidade ou contaminação!
❖ Certifique-se de que a capa do colchão foi lavado e está completamente seco
consulte Limpeza/ Desinfecção).
Cuidado
20.1.1 Preparação
❖ Infle o colchão (consulte Configuração).
❖ Coloque um lençol sobre o colchão salvo prescrição em contrário de profissionais qualificados.
20.1.2 Colocando o Paciente na Cama
❖ Deite o paciente no colchão.
Para a posição deitada ideal:
❖ Se lençóis ou mantas adicionais forem utilizadas, certifique-se de que a facilidade de movimentos é
suficiente.
❖ Certifique-se de que as mantas, lençóis, vestuário etc. não provocam úlceras de pressão (p.ex.; por causa
dos vincos, costuras, etc.).
❖ Não coloque lençóis, mantas, etc. entre o colchão e o paciente.
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21 i-Drive Power (opcional)
Sistema i-Drive Power - Descrição Básica

21.1

É possível equipar a cama com a roda i-Drive Power. O i-Drive Power ajuda a equipe do hospital a dirigir a cama
durante o transporte do paciente com o mínimo de esforço. A roda i-Drive está situada no centro da cama sob a
estrutura base. O i-Drive Power está equipado com sua própria bateria e carregador e não está dependente das
funções da cama, por isso, se estiver descarregado pode continuar usando as funções da cama. A cama está
equipada com um controlador i-Drive. O i-Drive é orientado na direção reta da cama.
Instruções de segurança para o i-Drive Power

21.2
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

21.3

Siga atentamente as instruções.
Certifique-se de que a cama é operada exclusivamente por pessoas qualificadas.
Certifique-se de que as grades laterais estão puxadas para cima durante o transporte.
Nunca use os botões de posicionamento da cama durante o transporte.
Nunca use o botão Avançar rápido quando está descendo. O botão Avançar rápido é recomendado para
usar quando está subindo por ser mais eficiente.
É necessário ter uma precaução especial quando se está fazendo marcha a ré. Mantenha sempre uma
distância da cama e nunca use o botão de marcha a ré quando está descendo ou subindo.
Não use Condução Livre para transportar em um declive superior a 1 grau, a menos que estejam
disponíveis pessoas suficientes para garantir um transporte seguro da cama.
Nunca use o i-Drive Power para dirigir a cama subindo ou descendo um declive superior a 6 graus.
Nunca deixe a cama com um sistema i-Drive Power ativado sem supervisão da equipe treinada.
Use sempre o sistema de freio mecânico regular para frear e estabilizar a cama.
Preste atenção redobrada quando está dirigindo a cama usando i-Drive Power. Esteja atento à presença
de pessoas e objetos nas proximidades e evite colidir com elas dirigindo com cuidado, especialmente
através do controle da velocidade apropriada.
Certifique-se de que a cama está desconectada e que os freios estão soltos antes de usar o i-Drive Power.
Pressione o botão de acionamento do freio se for necessário interromper o movimento de imediato (por ex.
para evitar colisão com outras pessoas ou objetos).
Quando estacionar, retraia a roda i-Drive Power para a estrutura base. Isto irá impedir o uso incorreto
quando destravar e frear a cama.
O freio eletromagnético do i-Drive Power foi concebido apenas para paradas temporárias da cama e não
para o estacionamento permanente.
Desligue a bateria do i-Drive Power antes de um armazenamento ou transporte de longa duração (ver
capítulo 6.1).
Pressione o botão de retração de emergência por baixo da cobertura do chassi para retrair a roda do iDrive Power
em caso de falha do sistema i- Drive Power. Isso permitirá deslocar a cama manualmente para uma área
segura sem usar o i-Drive Power.
Retraia a roda do i-Drive Power para a estrutura base sempre que pretender deslocar a cama para os
lados.
Preste atenção ao indicador LED de status da bateria e planeje sua viagem usando o i-Drive Power em
conformidade. A capacidade insuficiente da bateria pode provocar complicações e riscos inesperados
durante a condução.
Quando terminar sua deslocação, ligue sempre o plugue da cama à corrente para recarregar a bateria e
manter sua cama pronta para continuar usando o i-Drive Power.
A bateria do i-Drive Power deve ser substituída a cada 2 anos para manter as funções corretas do i-Drive
Power.
Especificações de Uso

Uso a que se destina:
❖ Transporte de cama (com ou sem paciente)
Uso a que não se destina:
❖ montar a cama
❖ outro uso diferente do descrito neste manual
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Risco de lesão decorrente de condução descuidada!
❖ Dirija sempre com segurança e cuidado.
❖ Observe o caminho para identificar obstáculos e evitar colisões.
❖ Certifique-se de que não estão pessoas em seu caminho de passagem.
❖ Manipule a cama com cuidado para não passar por cima de pessoas ou pacientes.
NOTA Cada cama apenas pode transportar um paciente de cada vez e não pode ser usada para transportar outras
coisas (exceto acessórios da cama em posição segura).
NOTA Para mais informações sobre o uso e que não estejam descritas em “Especificações de Uso” da seção acima,
entre em contato com LINET ®.

21.4

Manuseio

Fig. Controladores do i-Drive Power
Funções:
1. Sentido de Segurança (sensor tátil)
2. Painel de controle principal
3. Painel de ativação
4. Indicador IR
5. Indicador de falha
6. Botão de parada
7. Botão para avançar rápido
8. Botão para avançar
9. Botão de marcha a ré
10. Status da bateria e indicador de falha
11. Botão de Ativação da roda do i-Drive
12. Botão de Retração e Desativação da roda do i-Drive
13. Cabo do painel de controle principal – colocação correta do cabo
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Dano do painel de controle principal do i-Drive Power provocado por colocação errada
do cabo!
❖ Assegure-se de que o cabo de ligação do painel de controle principal (13) está
colocado exatamente como na figura.

Danos materiais devido ao uso incorreto!
❖ Não pendure nada no painel de controle principal e seu cabo!

NOTA O controlador do i-Drive Power não pode controlar as funções da cama. Controle a cama usando os
elementos de controle da cama.
NOTA O painel de controle principal está reforçado com um sensor tátil (1); sua mão deverá estar sempre em contato
com o painel de controle do i-Drive Power para usar as funções. Se for liberado, o i-Drive Power irá parar.
NOTA

A subida e a descida da roda do i-Drive são controladas eletricamente pelo painel de ativação do i-Drive.

21.4.1

Condução motorizada
Dano à propriedade decorrente de transporte incorreto e movimento involuntário!
❖ Certifique-se de desconectar a cama da rede elétrica antes do transporte.
❖ Antes do transporte, certifique-se de que o plugue de saída (se disponível) esteja
desconectado das linhas de alimentação.
❖ Certifique-se de que os rodízios estão travados antes da montagem, desmontagem e
da manutenção (p.ex.: manutenção do i-Drive Power).
❖ Certifique-se de frear os rodízios quando a cama estiver ocupada.
❖ Suspenda o cabo de força no gancho apropriado da cama durante o transporte.

1.
2.
3.

4.
5.

NOTA

Verifique se o interruptor de força do i-Drive Power está ativado.
Pressione o botão ON (11) no painel de Ativação. A roda do i-Drive irá descer e o indicador IR
(4) irá piscar.
Coloque sua mão sobre o sensor tátil (1) do Sentido de Segurança e prima o botão 7 ou 8 para
movimentar para a frente ou 9 para movimentar para trás. Sua mão deve estar colocada sobre o sensor do
Sentido de Segurança para usar o i- Drive Power, e se o liberar o i-Drive Power irá parar.
O motor do i-Drive é parado imediatamente e o freio elétrico é ativado depois de pressionar o botão
vermelho de parada (6) quando frear ou em uma emergência.
O sistema de controle do i-Drive Power é desativado automaticamente e o freio elétrico é ativado se não
for usada qualquer função do i-Drive durante 3 minutos. Isto é sinalizado pelo indicador (4) que se apaga
passados 3 minutos.
Sua mão deve ser colocada no painel do Sentido de Segurança para usar o i-Drive Power.

NOTA O i-Drive Power não foi concebido para subir ou descer um declive superior a 6° ou mais longo do que 20
m (65 pés), especialmente quando carregado. É necessário o apoio de pessoas quando sobe ou desce com uma
SWL (carga máxima de segurança) completa.
NOTA A roda do i-Drive tem um freio eletromagnético para parada de emergência ou normal da cama. Por razões
de segurança, quando estacionar é sempre necessário usar os freios da cama (ver capítulo: Controle de rodízio e
transporte da cama) que vão frear todos os quatro rodízios.
NOTA Quando a roda do i-Drive é subida, não é possível deslocar a cama para os lados. Prima o botão OFF para
recolher a roda, libere os rodízios para a posição neutra e depois desloque a cama em qualquer sentido que for
necessário.
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21.4.2
1.
-ou2.

Frear
Pressione e segure o botão de parada (6) para frear imediatamente
Pressione e segure o botão de marcha a ré (9) para frear lentamente (pressione o botão Avançar para
frear quando estiver fazendo marcha a ré)

-ou3.

Retire sua mão da área do sensor tátil (1) e o i-Drive Power irá frear automaticamente.

NOTA Freie sempre a cama quando não estiver sendo transportada usando a alavanca de controle dos
rodízios. O freio do i-Drive não foi concebido para frear a cama de um forma permanente.
NOTA Em uma situação de crise (por ex. aceleração quando está descendo um declive íngreme) o freio
duplo do i-Drive evita a aceleração e abranda a deslocação da cama. Porém, não é garantido que a cama irá
parar sozinha, sem o apoio de pessoas (usando o botão de parada e a alavanca de controle dos rodízios).
NOTA Quando está descendo, é possível frear ativamente usando o botão de sentido contrário para abrandar.
21.4.3

Ativação/Desativação do i-Drive Power

Fig. Interruptor de força do i-Drive
Para ativar o i-Drive Power:
1. Verifique se o interruptor de força do i-Drive Power está ativado (1).
2. Pressione o botão de Ativação ON situado no painel de ativação. A roda do i-Drive irá descer e o indicador
verde irá piscar.
Para desativar o i-Drive Power:
1. Retraia a roda do i-Drive usando o botão Retração situado no painel de ativação.
2. Desative o i-Drive usando o interruptor de força (1).
Retração de emergência da roda do i-Drive Power:
1. Prima qualquer botão IR na cama.
2. Desative o i-Drive usando o interruptor de força (1).
3. Prima o botão de retração de emergência (2).
NOTA Use a retração de emergência no caso de descarregamento da bateria ou de mau funcionamento da tração
para deslocar a cama manualmente para uma área segura sem usar o i-Drive Power.
21.4.4 Condução Livre
O motor do i-Drive está equipado com condução livre, que fica ativa depois de pressionar os botões de avanço (7
ou 8) ou recuo (9) (até o usuário permanecer na área do sensor tátil).
A Condução Livre é desativada e o freio é ativado quando o sentido da deslocação é alterado. Esta funcionalidade
destina-se a diminuir os riscos quando for para um declive.
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21.5

Bateria

Status da carga da bateria:
1.
2.
3.
4.

Enquanto este indicador estiver piscando, a bateria está fortemente
descarregada.
50%
75%
100% - a bateria está carregada

Fig. Níveis do indicador da bateria
Para carregar a bateria:
❖ Ligue o cabo de força da cama à rede elétrica.
❖ O i-Drive será carregado (com uma bateria descarregada, o carregamento pode levar até 9 horas).
NOTA Os valores de carga da bateria são apenas informativos. A vida da bateria é reduzida quando se deixa
descarregar a bateria completamente.
21.6

Sinalização de Falhas

O sistema está protegido contra situações de falha, parando e freando o sistema de condição e a respetiva
sinalização. O indicador de falha piscando brevemente e o indicador da bateria mostram o status da falha. Alguns
defeitos são resolvidos automaticamente (p.ex: superaquecimento da tração).

Erro
LED1
LED2
LED3
LED4
Tração superaquecida*
Des
Des
Des
Lig
Componentes eletrônicos
Des
Des
Lig
Des
Erro de freio
Des
Des
Lig
Lig
Retração não concluída
Des
Lig
Des
Des
Limites de 5V ultrapassados
Des
Lig
Des
Lig
Fecho de FET penetrado
Des
Lig
Lig
Des
Circuito de controle
Des
Lig
Lig
Lig
Erro do circuito de controle
Lig
Des
Des
Des
Botão de ativação preso
Lig
Des
Des
Lig
Botão de retração preso
Lig
Des
Lig
Des
Botão ativo após partida
Lig
Des
Lig
Lig
*Ouve-se um sinal sonoro antes de a tração ser bloqueada (sinalização sonora breve)
NOTA Os indicadores LED estão numerados a partir da esquerda (ver fig. 60)
21.7

Indicadores Luminosos
Indicator
Indicador Ir
1. Permanentemente aceso
2. Piscando
Indicador de Falha
3. Permanentemente aceso

4.

Piscando
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Significado
A mão está no sensor tátil; a roda de tração está pronta a usar.
A mão não está no sensor tátil; o i-Drive não está pronto a usar.
O i-Drive não pode ser ativado (a roda do i-Drive não está descida, a
alavanca de controle dos rodízios está freada, a cama está conectada
à linha de alimentação).
O sistema está em falha (indicado no indicador do status da bateria,
ver manual de assistência)
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21.8

Especificações técnicas
Especificação
Diâmetro da roda do i-Drive
Velocidade máxima de avanço rápido (chão
plano,
carregado)
Velocidade
máxima de avanço (chão plano,
carregado)
Velocidade máxima de marcha a ré (chão
plano, carregado)
Ângulo
máximo de subida
Nível de ruido (ao retrair a roda de tração)

21.9

Valor
8,27 poleg.
4,43 Km/h (±15%)
2,16 Km/h (±15%)
2,16 Km/h (±15%)
6°
65 dB

Especificações elétricas
Especificação
Tensão da Bateria
Potência Máxima de Entrada
Fusível do
Acumulador de
fusível

Valor
36 V DC, Capacidade: 12 Ah
300 W
fusível de tubo T 3.15 A
MDP 030 (30 A)

21.10 Manutenção do i-Drive Power
Deverá ser realizada manutenção periódica do i-Drive Power por técnico de assistência qualificado ou por entidade
de assistência autorizada pelo menos uma vez por ano.
O técnico da assistência deve verificar o seguinte:
❖ status da bateria e e eventual substituição de baterias (após um mínimo de três anos de utilização)
❖ mola de gás – substituir se necessário (após um mínimo de três anos de utilização)
❖ roda do i-Drive Power – substituir se necessário
❖ mecanismo de elevação – lubrificar se necessário
❖ cabos, elementos de controle – substituir se necessário
❖ funcionamento do i-Drive Power
NOTA Para continuar a manutenção deverá consultar o capítulo Manutenção.
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22 Limpeza/Desinfecção
Acabamento de superfície antibacteriano:
As peças selecionadas da cama Multicare são tratadas contra a propagação de bactérias com a tecnologia
certificada pela Sanitized®. Esta tecnologia completa os procedimentos de desinfeção regulares da cama. A limpeza
regular da cama não pode ser omitida contando apenas com o acabamento de superfície antibacteriano. Limpe a
cama de acordo com as seguintes instruções.
Risco de lesão em virtude de movimento acidental da cama!
❖ Sempre desative os botões de função ao limpar entre a estrutura da base e a
plataforma do colchão.

Dano material decorrente de limpeza/desinfecção incorreta!
❖ Não use máquinas de lavar.
❖ Não use aparelhos de limpeza de pressão ou a vapor.
❖ Use exclusivamente agentes de limpeza recomendados.
❖ Siga as instruções e observe as dosagens recomendadas pelo fabricante.
❖ Certifique-se de que os desinfetantes são selecionados e aplicados por especialistas
em higiene qualificados.
❖ Verifique se os produtos de limpeza e desinfetantes usados são compatíveis com
materiais dos quais o produto é composto! Para obter informações, veja a tabela a
seguir.

COMPONENTES DA CAMA QUE
DEVEM SER LIMPOS
Não limpe o que não foi mencionado
nesta coluna!

MATERIAIS (SUPERFÍCIES DOS COMPONENTES DA CAMA
MENCIONADOS)

O usuário competente é responsável por verificar se os produtos
de limpeza e desinfetantes usados são compatíveis com os
materiais mencionados!

Placa de cabeça e placa de pé

Polipropileno com superfície antibacteriana (PP)

Grades laterais de cabeça e grades
laterais de pés

Polipropileno com superfície antibacteriana (PP)

Decorações (cabeceira, placa dos pés,
grades laterais de cabeça, grades laterais
de pé)

Acrilonitrila butadieno estireno (ABS)

Cobertura da plataforma de suporte do
colchão (encosto das costas)

Laminado de alta pressão (HPL)

Cobertura da plataforma de suporte do
colchão (encosto da coxa, encosto do
paciente)

Laminado de alta pressão (HPL) + aço laqueado

Capa da plataforma de suporte do
colchão (assento)

Laminado de alta pressão (HPL)

Capas da estrutura da plataforma de
suporte do colchão

Polipropileno (PP) + Acrilonitrila butadieno estireno (ABS)
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Estrutura da plataforma de suporte do
colchão

Aço laqueado

Rodízios

Polipropileno (PP)

Colunas

Liga de alumínio oxidado

Mecanismos de liberação da grade lateral

Alumínio laqueado (Al)

Proteção da estrutura de armação

Acrilonitrila butadieno estireno (ABS)

Cantos e tampas de canto

Polipropileno (PP)

Alças da trava de cabeceira e da trava da
placa dos pés

Poliamida (PA)

Colisões de canto

Polipropileno (PP)

Teclados (Painel de controle de
atendimento, Monofone, elementos de
controle integrados nas grades laterais)

Película Autopex com superfície antibacteriana

Alavancas de RPC

Poliamida com superfície antibacteriana (PA)

Apoios Mobi-Lift®

Poliamida com superfície antibacteriana (PA)

Trilho acessório

Aço laqueado + Polietileno (PE)

Etiquetas

papel siliconado com laminação ou resina

Para limpeza segura e suave:
❖ Não use nenhum ácido forte ou base (pH excelente na faixa de 6 a 8).
❖ Use exclusivamente detergentes que são adequados para limpeza de equipamentos médicos.
❖ Não use pós abrasivos, lã de aço ou outros materiais e agentes de limpeza que podem danificar o sistema
de substituição do colchão.
❖ Nunca use detergentes corrosivos ou cáusticos.
❖ Nunca use detergentes que depositam carbonato de cálcio.
❖ Nunca use detergentes com solventes que podem afetar a estrutura e a consistência dos plásticos
(benzeno, tolueno, acetona, etc.).
❖ Limpe cuidadosamente componentes elétricos e seque-os completamente.
❖ Não mergulhe a SCU na água ou limpe-a com vapor.
❖ Observe as diretivas locais com relação ao controle de infecção.
❖ Certifique-se de que qualquer agente de limpeza utilizado seja aprovado pela:
❖ instalação onde o sistema de substituição do colchão será utilizado.
❖ pela EPA (Agência de Proteção Ambiental) do país onde o sistema de substituição do colchão será
utilizado.
A LINET® recomenda os seguintes agentes de limpeza:
Partes a serem limpas
Cama hospitalar Multicare

Base da capa do colchão, capas de edredon,
células de da espuma, SCU
Parte superiore capa do colchão
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Agentes de Limpeza
◼ Mikrozid, Terralin Protect, Thermosept (Schülke & Mayr)
◼ Bacillol AF, Bacillol Rasant, Dismozon Pur, Microbac
Forte, Neodisher Dekonta (BODE Chemie)
◼ Lysoformin 3000, Lysoform Spezial (LYSOFORM)
◼ Incidin plus, Incidin rapid (Ecolab)
◼ Perform, TPH protect (Schülke)

◼
◼
◼
◼

detergente hospitalar padrão
desinfetantes à base de álcool e cloro
detergente hospitalar padrão
desinfetantes à base de álcool e quaternário de amônio
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22.1

Limpeza (Multicare)

Prepare a limpeza conforme abaixo:
❖ Coloque a plataforma do colchão na posição mais alta.
❖ Ajuste os apoios das costas e coxas para que o lado inverso seja acessível.
❖ Desabilite os botões de função nos elementos de controle usando o painel supervisor.
❖ Desabilite os controles do pedal usando o painel supervisor.
❖ Desconecte a cama das linhas de alimentação.
❖ Mova a cama para o local onde ela será limpa.
❖ Trave os freios na cama.
22.1.1

Limpeza Diária

Limpe as seguintes partes:

Todos os elementos de controle do ajuste da cama

Todas as alças
o Alça de liberação de CPR

Extremidades da cama

Grades laterais (na posição mais alta)

Superfície do colchão com acesso livre

Mobi-Lift®

Trilhos acessórios
22.1.2

Limpeza antes da Troca de Pacientes

Limpe as seguintes partes da cama:

Todos os elementos de controle do ajuste da cama

Todas as alças
o Alça de liberação de CPR

Extremidades da cama

Grades laterais (na posição mais alta)

Superfície do colchão com acesso livre

Mobi-Lift®

Trilhos acessórios

Todas as capas plásticas da plataforma do colchão

Capas plásticas da estrutura da base

Colunas telescópicas

Todos os lados do colchão

Partes do metal da plataforma livre com acesso livre

Dutos do cabo

Encaixe da haste de içamento

Encaixe da haste de suporte do soro

Amortecedores

Rodízios

Freios
22.1.3

Complete a Limpeza e Desinfecção

Limpe as seguintes partes da cama:

Todos os elementos de controle do ajuste da cama

Todas as alças
o Alça de liberação de CPR

Extremidades da cama

Grades laterais (na posição mais alta)

Superfície do colchão com acesso livre

Mobi-Lift®

Trilhos acessórios

Todas as capas plásticas da plataforma do colchão

Capas plásticas da estrutura da base

Colunas telescópicas

Todos os lados do colchão

Partes do metal da plataforma livre com acesso livre

Dutos do cabo

Encaixe da haste de içamento

Encaixe da haste de suporte do soro
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Amortecedores
Rodízios
Freios
Partes internas
(acessível após a remoção da capa da plataforma do colchão)
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23 Resolução de Problemas
Risco de morte por choque elétrico!
❖ Se ocorrer uma falha, o motor elétrico, o módulo de ligação e outras peças elétricas
devem ser reparadas por profissionais exclusivamente qualificados.
❖ Não abra as capas de proteção do motor elétrico ou do módulo de ligação.
Perigo

Erro/Defeito
Não é possível ajustar com os
botões de posição

Causa
O botão GO não foi pressionado
Função desativada no painel
supervisor
O motor acionador não tem
potência, Motores acionadores
defeituosos, Bateria defeituosa
Plugue inserido incorretamente
Fonte de energia avariada.
Elemento de controle avariado

Ajuste de altura/inclinação da
plataforma do colchão com defeito

Não é possível reclinar o encosto
da posição vertical

Não é possível ajustar as grades
laterais
Freios avariados
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Há um objeto na estrutura na
capa da estrutura da base
Função desativada no painel
supervisor
Motor acionador sem potência,
Motores acionadores avariados,
Bateria defeituosa
Plugue inserido incorretamente
Fonte de energia com defeito
Elemento de controle avariado
Há um objeto embaixo do
encosto ou no mecanismo
acionador
Dispositivo de travamento está
com defeito
A grade lateral está suja
Dispositivo de travamento está
com defeito
Sujeira bloqueando freios
mecanicamente
O mecanismo de freio está com
defeito

Solução
Pressione o botão GO.
Ativar a função desativada.
Verifique a conexão das linhas de
alimentação. Notifique o departamento
de assistência
técnica.
Insira o plugue de força
Notifique o departamento de
assistência técnica.
Notifique o departamento de
assistência técnica.
Remova o objeto.
Ativar a função desativada.
Verifique a conexão das linhas de
alimentação. Notifique o departamento
de assistência técnica.
Insira o plugue de força corretamente.
Notifique o departamento de
assistência técnica.
Notifique o departamento de
Remova o objeto.

Notifique o departamento de
assistência técnica.
Limpe o mecanismo de travamento.
Notifique o departamento de
assistência técnica.
Limpe o sistema de freio.
Notifique o departamento de
assistência técnica.
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24 Manutenção
AVISO!
Risco de lesão ao trabalhar na cama!
►
Certifique-se de que a cama esteja desconectada da rede elétrica antes da instalação,
colocação em serviço, manutenção e desinstalação.
►
Certifique-se de que os rodízios estejam travados antes da instalação, colocação em
serviço, manutenção e desinstalação.
AVISO!
Risco de lesão devido a cama com defeito!
►
Repare a cama com defeito imediatamente.
►
Se o defeito não puder ser reparado, não use a cama.

CUIDADO!
Dano material devido a manutenção incorreta!
►
Certifique-se de que a manutenção seja realizada exclusivamente pela assistência
técnica do fabricante ou por pessoal autorizado pelo fabricante.
►
Se o defeito não puder ser reparado, não use a cama.
A LINET ® recomenda anexar a placa de manutenção na cama.

24.1

Manutenção regular

► Verifique todas as peças móveis quanto a desgaste.
► Realize uma verificação visual regularmente (com a nota de entrega, se necessário).
► Peça ao departamento de assistência técnica do fabricante a adição das peças sobressalentes originais, se
estiverem faltando algumas peças do produto.
► Peça ao departamento de assistência técnica do fabricante para substituir quaisquer peças de produto
danificadas pelas peças de reposição originais.
► Verifique se o acumulador está funcionando adequadamente. Desconecte a cama da rede elétrica para verificar a
sinalização do indicador do acumulador de acordo com as instruções de uso.
► Faça com que o acumulador seja substituído se não estiver funcionando corretamente.
► Verifique regularmente se todos os acessórios estão funcionando corretamente.
► Substitua os acessórios danificados imediatamente.

24.2

Peças de reposição

A etiqueta de série está localizada na estrutura da plataforma de suporte do colchão. A etiqueta de série contém
informações para reclamações e pedidos de peças de reposição.
A informação sobre peças de reposição está disponível através do:
■ Assistência técnica do fabricante
■ Departamentos de vendas
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24.3

Verificações técnica de segurança
AVISO!
Risco de lesão devido às verificações de segurança incorretas!
►
Certifique-se de que as verificações de segurança sejam realizadas exclusivamente
pela assistência técnica do fabricante ou por pessoal autorizado pelo fabricante.
►
Certifique-se de que todas as verificações de segurança sejam registradas nos
registros de manutenção.

A verificação técnica de segurança da cama médica deve ser realizada pelo menos uma vez a cada 12 meses.
O procedimento para realização da verificação de segurança está estipulado na norma EN 62353:2014.
NOTA Sob pedido, o fabricante fornecerá documentação de manutenção (por exemplo: diagramas de circuitos, listas
de componentes, descrições, instruções de calibração, etc.) para o pessoal da manutenção, para a reparação do
equipamento ME designado pelo fabricante como reparável pelo pessoal da manutenção.

25 Descarte
25.1

Proteção ambiental

A empresa LINET ® está ciente da importância da proteção ambiental para as futuras gerações. Dentro desta
empresa, o sistema de gerenciamento ambiental é aplicado de acordo com a norma internacionalmente aprovada
ISO 14001. A conformidade com esse padrão é testada anualmente pela auditoria externa executada por uma
empresa autorizada. Com base na Diretiva no 2002/96/EC (Diretiva WEEE - Resíduos, Equipamentos Elétricos e
Eletrônicos), a empresa LINET, s. r. o. está registrada na Lista de Produtores de Equipamentos Elétricos e
Eletrônicos (Seznam výrobců elektrozařízení) no Ministério do Meio Ambiente da República Tcheca (Ministerstvo
životního prostředí).
Os materiais utilizados neste produto não são prejudiciais ao meio ambiente. Os produtos LINET® geram os
requisitos válidos da legislação nacional e europeia nas áreas de RoHS e REACH, para que não contenham
substâncias proibidas em quantidades excessivas.
Nenhuma das peças de madeira é feita de madeira tropical (tais como mogno, palissandro, ébano, teca, etc.) ou feita
de madeira da região amazônica ou de florestas tropicais semelhantes. O ruído do produto (nível de pressão sonora)
atende aos requisitos das regulamentações para a proteção da saúde pública contra efeitos indesejáveis de ruído e
vibração em espaços internos protegidos de edifícios (de acordo com a norma IEC 60601-2-52). Os materiais de
embalagem usados estão de acordo com os requisitos da Lei de Embalagens (Zákon o obalech).
Para o descarte dos materiais de embalagem após a instalação dos produtos, contate o seu representante de vendas
ou com o serviço de assistência técnica do fabricante sobre a possibilidade de devolução gratuita da embalagem
através da empresa autorizada (mais detalhes em www.linet.cz).

25.2

Descarte

O principal objetivo das obrigações decorrentes da Diretiva Europeia No 2012/19/EU sobre Resíduos, Equipamentos
Elétricos e Eletrônicos (regulamentados nacionalmente na Lei no 185/2001, conforme emenda. No que se refere a
Resíduos e baseado no Decreto do Ministério do Meio Ambiente nº 352/2005 Coll. conforme emenda), deve-se
aumentar a reutilização, recuperação de materiais e recuperação de equipamentos elétricos e eletrônicos no nível
exigido, evitando a produção de resíduos e os possíveis efeitos nocivos de substâncias perigosas contidas em
equipamentos elétricos e eletrônicos na saúde dos seres humanos e no meio ambiente. Os equipamentos elétricos e
eletrônicos LINET® que possuem uma bateria ou acumulador integrado são projetados para que as baterias ou
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acumuladores usados possam ser removidos com segurança por técnicos de serviço qualificados da LINET®. Há
informações sobre seu tipo na bateria integrada ou no acumulador.
25.2.1

Dentro da Europa

Para descartar os equipamentos elétricos e eletrônicos:
► Os equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados como lixo doméstico.
► Descarte este equipamento em pontos de coleta ou pontos de devolução designados.
Para descartar outros equipamentos:
► O equipamento não deve ser descartado como lixo doméstico.
► Descarte este equipamento em pontos de coleta ou pontos de devolução designados.
A LINET® participa de um sistema coletivo e a empresa de devolução REMA System (consulte
www.remmasystem.cz/sberna-mista/).
Ao levar equipamentos elétricos e eletrônicos a um ponto de retorno, você participa da reciclagem e economiza
recursos primários de matéria-prima, protegendo o meio ambiente dos efeitos do descarte não profissional.
25.2.2

Fora da Europa

► Descarte o produto ou seus componentes de acordo com leis e regulamentos locais:
► Contrate empresa de descarte autorizada para realizar o descarte.

26 Garantia
A LINET® isenta-se de qualquer responsabilidade pela segurança e confiabilidade de produtos que não forem
inspecionados regularmente e utilizados em conformidade com as diretrizes de segurança.
No caso de defeitos que não podem ser reparados durante a manutenção:
❖ Não continue a utilizar a cama.
Este produtos está coberto por uma garantia de 24 meses a partir da data da aquisição. A garantia cobre todos os
materiais e defeitos relacionados à fabricação e erros. Os defeitos e erros causados pelo uso incorreto e efeitos
externos não estão cobertos. As reclamações justificadas serão reparadas sem custo adicional durante o período
de garantia. A comprovação de compra, com a data da aquisição, é necessária para todo o serviço de garantia.
Aplicam-se nossos termos e condições padrão.

27 Normas e regulamentos
As normas aplicadas estão indicadas na declaração de conformidade.
O fabricante adere a um sistema certificado de controle de qualidade que cumpre as seguintes normas:
◼ ISO 9001
◼ ISO 14001
◼ ISO 13485
◼ MDSAP (Medical Device Single Audit Program)
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