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Introdução
Leia cuidadosamente todo o manual de instruções, designado a familiarizá-lo com o uso
correto e parâmetros da sua nova cama de parto. Siga sempre as instruções contidas nesse
manual e utilize a cama apenas de acordo com essas mesmas instruções.
Mantenha essas instruções próximas da cama durante todo o seu período de uso. Cada
pessoa responsável pela operação da cama de parto AVE2 deve ler e entender os conteúdos
dessas instruções.
Informações extremamente importantes estão marcadas por todo o manual com os seguintes
símbolos:
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Pictograma

Significado
Produto de acordo com a legislação européia
O estofamento atende aos requisitos de resistência à
ignição de acordo com BS 7176 na categoria de perigo
médio.
O estofamento atende aos requisitos de BS EN 1021-1,
BS EN 1021-2, BS 5852 – resistência à ignição de fonte 5
Aviso:
Voltagem elétrica perigosa
Aviso:
Cuidado
Este símbolo apresenta qualquer informação que possa
ajudá-lo a evitar problemas operacionais

Partes do tipo B aplicadas

Número de série
Explicação do tipo de número

int x/y

IP

Marcação de produção intermitente, por exemplo, se o
produto tem sido operado continuamente por um períod “x”,
então deve ter um período de descanso “y”. Por examplo,
int 10 / 20 significa que depois de 10 minutes de uso
contínuo /posicionamento, o produto deve ficar fora de uso
por 20 minutos
Design de proteção contra a entrada de água, contato
perigoso e a entrada de objetos externos de acordo com o
IEC
Capacidade de trabalho segura

Peso máximo do paciente

Peso geral do produto

Marcação da bateria

Fabricante
Data de produção

Siga o manual de instruções
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Transformador de isolamento de segurança

Medical device internal use

Thermal protection of the transformer

Equipotentiality

Packaging material:
“Keep dry”
Packaging material:
“Fragile!“
Packaging material:
“This side up”
Temperature limitation

Transportation marking:
„Relative air humidity“.
Transportation marking:
“Air pressure”.
Marking according to the directive EC 2002/96/EC (Directive
on disposal of old electric and electronic appliances).
Symbol for: “Do not dispose of the product into communal
waste. Use special collection points for old electronic
appliances. “
Terry cloth sheet
The product must not be ironed
Terry cloth sheet
Do not dry clean
Terry cloth sheet
Maximum temperature of 60°C
Normal setting
Terry cloth sheet
Do not bleach
Terry cloth sheet
May be tumble dried
Normal temperature, max. 80 ° C
Cardiopulmonary resuscitation (CPR)

Safe working load of foot section
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Warning:
No sitting on leg rest
Safe working load of leg rest
Warning:
Do not push or pull infusion stand
Warning:
Never step on the lifting column cover in movement. The
space is indicated with a caution sticker.
Warning:
Do not place objects in this area
Warning:
Do not place objects on this cover
Designation of birthing bed for adult

DISPOSITIVO MÉDICO (compatível com a
regulação do dispositivo médico)

UNIQUE DEVICE IDENTIFIER

Caution or Warning:
O cabo de energia elétrica deve sempre estar fixado na
área designada para tal na cama, utilizando um gancho de
plástico!
Siga o manual de instruções

MARCA INMETRO - PORTARIA 54:2016
(Em conformidade com Inmetro - portaria n. 54)
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Abreviação
LED
VA
IT
PC
dB
hPa
Hz
EMC
HF
ME
CISPR

Significado
Diodos emissores de luz
Unidade de ingestão de energia
Tecnologia da informação
Computador pessoal
Unidade de intensidade do som
Unidade de pressão
Unidade de frequência no sistema SI
Compatibilidade eletromagnética
Alta frequência
Equipamento médico
Comitê Internacional Especial de Rádio Interferência

SWL

Carga segura de serviço

PPB-20181207-EN

Número da versão e data de emissão do Manual do Usuário
PPB ou CP – Cama de Parto AVE2
AAAA – ano
MM – mês
DD – dia
AA - mutação no idioma

PPB-YYYYMMDD-AA

Sinalização acústica
Som
Um sinal acústico breve ao apertar o
botão.
Sinal acústico intermitente ao apertar o
botão Trendelenburg.
Sinal acústico intermitente ao apertar o
botão de posicionamento.
Sinal acústico intermitente ao apertar o
botão de posicionamento.
Sinal acústico intermitente sem apertar
o botão.
Sinal ininterrompido durante o aperto
dos botões da coluna acima e abaixo no
mesmo momento.

Significado
Bloqueio das teclas ativado
A peça de pés não está na posição bloqueada nem ativa.
A carga da pilha é menor de 1/3 da capacidade
Protetor de sobrecorrente do motor ativado.
Falha do dispositivo de comando.

Reset de protetores de sobrecorrente dos motores.
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Etiqueta de número de série com IDE
As imagens abaixo com número de série servem como exemplificação dos sinais e
campos das etiquetas com número de série.
1

4

2

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6

3

7

8

9

Endereço do fabricante
Número de série
Data de fabricação (ano-mês-dia)
DI (Identificador de dispositivo) / GTIN (Número de item de
comércio global)
PI (Identificador do produto)
Código de barras 2D (GS1 DataMatrix) DI+PI=UDI
Especificação elétrica
Código de Barras 1D GS1-128 (Número de série)
Símbolos

Dirija todas as suas questões ao representante autorizado ou diretamente ao
fabricante BORCAD Medical a.s.
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1 MANUAL DE DESEMBALAGEM
Inspeção do pacote após a entrega
Não desembale ou aceite o pacote se o mesmo tiver qualquer defeito visual! Neste
caso, registre uma reclamação.
Qualificação dos funcionários
Os funcionários autorizados à instalação e colocação do produto em funcionamento
são aqueles treinados pela BORCAD Medical a.s.
Funcionários necessários para desembalagem e instalação
Mínimo de duas pessoas.
Tempo requerido
O tempo requerido para a desembalagem é de 30 minutos, e o tempo de instalação é
também de 30 minutos.
Ferramentas e materiais necessários
Conunto de chaves Allen, furadeira Phillips, furadeira elétrica, tesouras/ faca, Loctite
azul 243, 2 rampas de poliestireno estão inclusas, chave inglesa 17.
Espaço de trabalho necessário
Ao desempacotar, as dimensões gerais da cama devem ser consideradas. Materiais
de embalagem recicláveis. Recomendamos o desembalamento e instalação sejam
feitas no departamento de recebimento de bens. Para as operações de
desembalagem, observe um mínimo de 0.8m nos lados da palete e um mínimo de
2.6m na frente da palete (ex:. com o espaço mínimo de desembalamento de
2.8x5.2m).
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Sequência de instruções
Corte as abas com o guia de usuário cuidadosamente e remova-os. Depois, remova
a caixa.

Abra o plástico cuidadosamente; em volta da parte de baixo da palete e remova o
politeno I da cama, incluindo a parte de baixo da caixa
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Corte o plástico que envolve o cabo de suprimento de energia cuidadosamente e
conecte o mesmo. Então corte a fita no entorno da caixa contendo o equipamento da
cama e remova a barra (caso esteja inclusa no pacote). É recomendado que ela seja
colocada na parte traseira da cama em uma posição reta (60°) para que o acesso à
caixa seja fácil.

Retire todos os equipamentos da caixa, um por um.

2x
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Remova o outro recipiente da palete para que a parte de cima fique livre.

Desatarraxe a cadeira médica(se estiver inclusa no pacote). É recomendado colocar
a cama em uma posição mais alta.
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Remova a cabeceira (se estiver inclusa no pacote) do suporte e desatarraxe-a.

4x

Cortar e retirar a faixa, librar a peça de pés

Retirar o tampão plástico da caixa de retenção.
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Remova o resto do material de embalagem da cama.

Certifique-se de que todas as rodas estão voltadas para a frente, acompanhando a
parte maior da palete e trave as rodas para que elas se movam em uma linha reta.
AVANÇAR
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Um por um, remova os 4 parafusos de segurança; se possível, coloque-os no chão.
Os parafusos estão embaixo dos suportes onde a cama foi colocada.

4x
Coloque as duas rampas de poliestireno na beirada do palete.

2x
De forma cuidadosa, empurre a cama para que ela deixe o suporte e se encaixe no
palete, e então a empurre para baixo usando as rampas.
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Conexão da bateria reserva
Em relação à possibilidade de conexão indesejada da AVE2 durante o embalamento,
transporte e desembalagem, a bateria normalmente fica desconectada do
equipamento. As fotos seguintes mostram como conectar a bateria:
Remova a capa do suporte com rodas.

A capa é removida ao desparafusar os cantos.

Insira o conector na bateria reserva.
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Coloque a capa protetora no lugar e parafuse-a de volta com a chave Allen. Coloque
a cobertura do suporte com rodas em seu local original.

Ajustando o descanso de pernas
Insira o descanso de pernas na junção. Segure o controle e insira o pino de
travamento com a outra mão.

Solte o restante do controle do descanso de pernas, e assegure o pino com uma
capa protetora. Parafuse a cobertura com duas chaves Allen com Loctite azul.
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2 Visão geral dos componentes básicos
20
1

8
9
13

16
2

15

12
18

7
10
19
11
14

3

5
17
6
4
 parte traseira
 assento
 pés
 roda, direcional 1x
 roda com freio 3x
 cobertura plástica de chassis
 descanso de pernas com amarras
 apoio de cabeça
 alça traseira para transporte
 eurolath no entorno do assento (acessórios)
 bandeja em suporte móvel (acessórios)
 painel de controle lateral
 luz de controle para suprimento de energia
 suporte de infusão
 amarras de mãos
 grades com painel de controle elétrico
 freio central
 funções manuais de CPR
 suporte de descanso de perna
 apoio de cabeça removível (acessórios)
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2.1 Visão geral das versões básicas
PPB-AX

tipo básico

2.2 Visão geral das versões de cores padrão
Substituído pela letra “X”.
A – Roxo
B – Azul
F – Verde

M – Amarelo
P - Laranja

2.3 Segurança
Normas e regulamentos
As normas aplicadas figuram na Declaração de Conformidade.
O fabricante respeita o sistema certificado de controle de qualidade conforme as
normas seguintes:
•
•
•

ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485

Informações do extintor de incêndio
Aviso:
Observação
Perigo de queimadura por contato do CO2 com pele humana!
Não utilize um extintor de halotron em salas fechadas sem ventilação - pode ser
perigoso a sua saúde!

O produto médico é caracterizado como uma instalação elétrica energizada, sendo
assim, fogo pode ser extinguido através dos tipos seguintes de extintores:
Usar
Extintor de pó
Extintor de CO2
Extintor de Halotron

Não usar
Extintor de espuma
Extintor de água
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3 Função
Aviso:
Cuidado
As funções essenciais são sentar, deitar a apoiar a mulher em trabalho de parto.
Adicionalmente, há também a posição de ressuscitação cardíaco-pulmonar CPR.
A cama de parto é usada por mães antes, durante e depois do parto. Uma cama equipada
com acessórios adequados oferece às mães em trabalho de parto a oportunidade de atingir
a melhor posição para o nascimento do bebê. Posicionar e operar a cama não é um
obstáculo para os provedores de saúde. Operar a seção dos pés, especialmente ao dobrá-la
(maneira rápida de guardá-la embaixo do assento ou parte traseira) no final do segundo
estágio do parto cria espaço suficiente para que cirurgias obstétricas e vaginais possam ser
feitas.
Ela é também útil em treinamento prático de estudantes de medicina e doulas. Também
permite o posicionamento lateral até que o feto seja removido (prevenção da síndrome de
supino), bem como o uso de outros dispositivos médicos (resultando no sistema ME) para
controle contínuo de retorno venoso reduzido, pressão sanguínea, monitoramento de rotina
de ECG, oxímetro de pulso, NIBP e capnometria. Durante procedimentos, é possível utilizar
dispositivos cirúrgicos aprovados (HF) para fazer incisões ou coagulação. Se for necessário
fazer ressuscitação cardiopulmonar, a mesma pode ser feita nessa cama de parto, com uso
do desfibirlador incluso. A cama de parto também é equipada com a posição Trendelenburg.
Após o parto e a transferência da mãe, é necessária a lavagem e desinfecção de
tocomponentes removíveis e do estofamento leve junto com os componentes plásticos e
capas novamente.

3.1 Interação
Ao utilizar a cama de parto como parte do sistema médico, certos elementos
(dispositivos médicos) podem interagir entre si. Antes dessa aplicação, é
necessário seguir as informações fornecidas no manual de usuário da cama de
parto AVE2.

3.2 Instruções gerais
A cama de parto pode ser operada apenas onde as condições de padrões válidos,
por exemplo, distribuição elétrica em instalações médicas são cumpridos. De acordo
com o Ato de Meios de Instrumentação Médica, o produto pode ser operado apenas
por pessoas com qualificações adequadas.

3.3 Ambiente de aplicação 5
Cuidado de paciente externo (ambulatório), que é providenciado em um hospital ou
outra instalação médica, sob supervisão médica e equipamentos apropriados são
providenciados para a necessidade das pessoas com doença, ferida ou
incapacidade para tratamento, diagnóstico ou monitoramento.
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4 Uso determinado
A cama de parto é destinada para o uso pelas mães durante o parto vaginal. A cama
de parto é adaptável a diversas posições
durante todas as fases do parto, incluindo o período depois do parto.

4.1 Usuários
•
•
•

Mulheres grávidas durante exames ambulantes e internação e/ou todas as
fases do parto e os seus companheiros.
Pessoal do hospital e enfermeiros (enfermeiras e obstetras, médicos e pessoal
técnico, pessoal de transporte, pessoal de limpeza, estudantes internos e
profissionais de parto)
Pessoal de manutenção

4.2 Contraindicações
A contraindicação do uso da cama de parto é a cesariana efetuada (planificada). A
cama de parto não se deve usar para deixar o recém-nascido sem vigilância.
A cama de parto não se deve usar como berço do recém-nascido.
A cama de parto não é destinada ao uso geral de cama de hospital.

4.3 Operador
•
•

Enfermeiro
Paciente (segundo o estado individual da paciente e a sua capacidade de
utilizar as diferentes funções do equipamento)
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5 Segurança geral
Aviso:
Cuidado
A cama de parto não foi em um primeiro momento projetada para recém-nascidos.
Neste caso, há um berço especial que vem como um dispositivo médico separado.
Pressupõe-se que a posição do bebê durante a amamentação esteja sob controle
constante da mãe e que qualquer movimento incontrolável do recém-nascido na cama
seja improvável. Depois de amamentado, o bebê recém-nascido é movido para o
berço designado a ele. Os cuidadores são informados dos riscos potenciais neste
manual de instruções.
Não opere a cama com gases inflamáveis ou vapores no quaro. Há risco de avaria
ou dano ao equipamento.
Use apenas ventilação ou unidades fontes de oxigênio do tipo nasal. Não utilize o
equipamento em tendas de oxigênio (risco de avaria ou dano ao equipamento).
Qualquer incidente sério que ocorre em relação com o dispositivo deve ser
comunicado ao fabricante e à autoridade competente do país membro, onde está
estabelecido o usuário e/ou o paciente!
Somente a pessoa autorizada e treinada no uso do dispositivo pode trocar fusíveis e
fontes de alimentação!
Este dispositivo médico não é destinado para o ambiente enriquecido de oxigénio!
Este dispositivo médico não é destinado ao uso com substâncias inflamáveis!
Este dispositivo médico não é um equipamento elétrico portável!
Verifique se o ciclo de trabalho (2 min ON/18 min OFF) não é superado durante o
posicionamento da cama!
O paciente pode usar selecionados elementos de controle, somente se o pessoal do
hospital tem comprovado que o estado físico e psíquico do paciente é adequado para
isso e se o pessoal do hospital tem treinado o paciente conforme as instruções do
uso!
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•

•
•
•

•

•

•
•

•

Deixe a cama na posição baixa quando o paciente não estiver assistido. Isso
pode reduzir a possibilidade de queda do paciente e a seriedade de
quaisquer ferimentos resultantes.
Certifique-se de ajustar e checar os acessórios de forma apropriada (ajuste das
alças, etc)
Não desmonte a cama ou faça reparos não qualificados de motores, unidade de
controle, etc.
A cama de parto AVE2 não deve ser usada em instalações médicas com riscos
de fogo ou explosão causados por ar ou qualquer combinação com ósido nitroso,
anestésicos ou agentes de limpeza.Modificações na montagem do equipamento
não são encorajadas!
A cama deve estar equipotencialmente conectada com outros dispositivos
médicos para prevenção de foto em combinação com outras substâncias
flamáveis e anestésicos durante procedimentos cirúrgicos pequenos, utilizando
instrumentos de alta-frequência (HF)
Não utilize acessórios que não sejam originais. Todos os acessórios originais são
marcados com uma etiqueta original contendo o nome e marca do fabricante,
função do produto e um código incluindo outras informações (número de sér ou
ID do lote e data de fabricação).
Modificações à cama de parto são proibidas!
A cama de parto foi projetado apenas para uso por profissionais médicos e
mulheres em trabalho de parto (grades laterais travadas e com cabeceira e
alças ou botões de funções na parte de dentro das grades para seu maior
conforto).
A manutenção da cama não pode ser feita enquanto o equipamento médico
estiver em uso!

5.1 Compatibilidade eletromagnética
A cama é projetada para hospitais, exceto para os próximo de equipamento
cirúrgico com alta-frequência (HF) ativa e cama com blindagem
eletromagnética (RF) de um sistema médico para imagens de ressonância
magnética, onde a intensidade dessas mesmas interferências
eletromagnéticas seja alta.
A cama não tem uma perfomance essencial definida.
AVISO!

É recomendado evitar o uso do dispositivo perto ou em conjunto com outro
dispositivo que possa levar a uma operação imprópria dele.
Caso seja necessário, este dispositivo e o outro equipamento devem ser
vigiados, para verificar uma operação adequada de ambos.
Lista de cabos usados:
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1. Cabos principais, de tamanho máximo de 6 metros
AVISO!

O uso de acessórios, transformadores e outros cabos além dos especificados
e fornecidos pelo fabricante desta cama podem levar a um aumento das
emissões eletromagnéticas ou baixara a imunidade eletromagnética desta
cama e levar à operações impróprias.
AVISO!

Dispositivos de comunicação RF móveis (incluindo dispositivos de usu[ario
final como antenas por cabo ou antenas externas) devem ter mais de 30 cm
(12 inches) de distância de qualquer parte desta cama AVE2, incluindo cabos
especificados pelo fabricante. Caso contrário, isso poderia levar ao
deterioramento da funcionalidade da cama.
AVISO!

Não sobrecarregue a cam (SWL), respeitando seu ciclo de trabalho (INT.)
Realize manutenções para manter a segurança básica em relação à
interferências eletromagnéticas durante o tempo de vida útil da cama de
parto.or the expected service life.
Instruções do fabricante - emissões eletromagnéticas
Teste de emissão
Emissões RF
CISPR 11
Emissões RF
CISPR 11
Emissões Harmônicas
IEC 61000-3-2
Alterações de voltagem / emissões de
faísca
IEC 61000-3-3

Compatibilidade
Grupo 1
Classe B
Classe A
Compatível

Instruções do fabricante – susceptabilidade eletromagnética
Testes de imunidade

Nível de compatibilidade

Descarga eletrostática (ESD)
IEC 61000-4-2

± 8 kV por descarga de contato
± 15 kV por descarga de contato

RF radiada
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM em 1 kHz

Proximidade com campos de
comunicação RF de equipamentos
sem fio

Consultar tabela 1
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IEC 61000-4-3
Transientes elétricos rápidos / estouro
IEC 61000-4-4

±2 kV por linha de energia
repetição da frequência 100 kHz

Aumento
IEC 61000-4-5
RF conduzida
IEC 61000-4-6

± 1 kV Linha-a-linnha
± 2 kV Linha-ao-campo
3 V (0,15 MHz – 80 MHz)
6 V em bandas ISM bands entre 0,15
MHz e 80 MHz
80 % AM em 1 kHz
30 A/m

Frequência de energia em campo
magnético (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
Quedas de voltagem, interrupções
0 % UT; ciclo 0,5
curtas da fonte de energia partindo dos
Em 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
inputs de entrada
270° a 315°
IEC 61000-4-11

0 % UT; ciclo 1 cycle e 70 % UT; ciclo
25/30
Fase única: em 0°
0 % UT; ciclo 250/300
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Tabela 1 – IMUNIDADE à equipamentos de comunicação por rádio frequência (RF)
sem fio
Nível do
teste de
imunidade
V/m

Frequência
de teste
(MHz)

Banda
(MHz)

Serviço

385

380 390

TETRA 400

450

430 470

GMRS 460, FRS 460

704 787

LTE banda 13, 17

Modulação de
pulso 217 Hz

9

800 960

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

Modulação de
pulso 18 Hz

28

1 700 1 990

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

Modulação de
pulso 217 Hz

28

2 400 2 570

Bluetooth, WLAN, 802.11
b/g/n, RFID 2450,
LTE banda 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 desvio ± 5
kHz seno 1
kHz
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OBSERVAÇÃO: Não há desvios aplicados aos requisitos de IEC 60601-1-2 ed. 4
OBSERVAÇÃO: Não há outras meninas para manter a segurança básica do
fenômeno EMC.
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5.2 Segurança
Aviso:
Cuidado
Nenhum objeto que possa colidir com a cama (móveis, suportes, etc) devem ser
colocados próximos a ela (mínimo de 20 cm). Um cuidado especial deve ser tomado
ao operar as partes móveis da cama. Danos à cama ou ferimentos no paciente podem
ocorrer como resultado de componentes da cama colidindo com outros objetos!
Antes da mãe em trabalho de parto utilizar a cama, os freios amortecedores devem
estar ativos, acessando a cama apenas partindo da lateral da área dos pés.

A cama não foi projetada para mães acima de 240 kg (527 lb.).
•
•
•
•
•

Nenhum objeto que possa colidir com a cama (móveis, suportes, etc) devem ser
colocados próximos a ela.
Nuncçaa adentre o espaço entre os componentes operados por motor (parte
traseira, assento e descanso de pernas).
Antes de fazer qualquer reinicialização da cama de parto, verifique se ninguém
encontra-se ao alcance dos componentes móveis dela.
Antes de reinicializá-la, verifique se não há cabos dobrados ou enroscados.
Depois de colocar a cama no lugar designado, todos os freios devem estar ativos
para prevenir qualquer movimento não programado da cama, por exemplo, quando
a paciente a estiver usando. Ao configurar a cama, todos os quatro amortecedores
devem estar em contato com o chão e os freios ativos.
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6 Configurando o produto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verifique se todos os itens entregues após desembalá-lo.
Instale o equipamento e seus acessórios.
Instale o painel frontal (em caso de camas com painéis frontais desmontáveis).
Sempre instale a cama em chãos estáveis.
Ao instalar a cama, Ievite colsão entre o cabo fonte de energia ou tensão excessiva
no cabo.
Verifique se a conexão está correta.
Evite cabos de extensão ou barras de tomadas de energia jogados pelo chão.
Verifique se todos os elementos mecânicos e elétricos estão em seu local
apropriado.
A cama não tem um interruptor central. Ao desconectar da fonte de energia,
desligue o cabo de energia.
O cabo de energia deve estar sempre acessível.
O cabo de energia não deve estar conectado através de um cabo de extensão e
não deve ser conectada a tomadas multiuso com diversas entradas (três
entradas, etc).
Nenhuma cabo de entrada de outros dispositivos deve passar por cima da
superfície da cama ou sobre o paciente. Ao mover a cama, evite apertar/torcer
quaisquer de seus objetos.
Preste atenção à fixação apropriada dos acessórios aprovados listados nesse
manual.
A cama de parto é instalada por uma pessoa treinada. Pode ser operada de forma
comum apenas por funcionários. Funcionários treinados também devem ser
educados sobre a configuração da altura adequada do suporte de infusão.
O treinamento é providenciado pelo representante ou revendedor autorizado da
BORCAD Medical a.s. (fabricante).

Recomendamos configurar a cama na posição de Boas Vindas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Posição "horizontal" reta no nível mais baixo de altura da cama.
A seção dos pés e dos descansos de pernas é extendida e configurada em
sua posição mais alta, de modo a servir como área para deitar-se.
A cama é então coberta com lençóis ou cortinas fornecidas pelo governo.
Os punhos laterais estão na posição ativa e servem de elemento de
segurança.
As alças de mão estão escondidas de modo a não ficar no caminho da
parturiente quando a mesma começar a utilizar a cama.
Quando o quarto ficar escuro para criar uma atmosfera mais agradável, a luz
traseira pode ser ligada.
As rodinhas encontram-se travadas com o freio central.
A equipe sempre instrui brevemente a mãe sobre como utilizar a cama
(controle de funções básicas, os ajustes da cama) e mostrando as etiquetas
de avisos.
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6.1 Transporte, freios
A cama de parto também permite o transporte da paciente. Isto é, no entanto, sujeito
às seguintes condições:

Aviso:
Cuidado
A cama de parto permite o transporte da paciente ao empurrá-la para a frente
utilizando a alça na parte traseira dela. Antes de transportar a paciente, desconecte
e guarde os cabos de suprimento de energia, equipotentiais e outras conexões de
modo apropriado, para evitar o deterioramento das mesmas. Utilize a alça na parte
traseira da cama apenas para transporte. Não transporte a cama caso a mesma
encontre-se na posição para sentar. Caso o faça, pode causar ferimentos a pessoas
ou causar danos ao equipamento. Antes de transportar a paciente, o freio central deve
ser liberado.
Ao transportar a paciente, o pedal de travamento deve ser usado para manter o
amortecedor direcional frontal em uma posição reta. Caso contrário, a paciente deve
ser transportado por duas pessoas.
Ao transportar a cama dentro de instalações médicas, certifique-se de que a paciente,
bem como todos os equipamentos, tais quais como cabos (incluindo o cabo de
suprimento de energia), mangueiras, tubos, etc, estão guardados de modo seguro
dentro da área de circunferência da cama. Caso contrário, você pode causar
ferimentos a pessoas ou danificar o equipamento.
Durante o transporte, verifique a estabilidade do suporte de infusão - ele pode atingir
portas ou luzes do teto. Antes de transportar a paciente, coloque os suportes em sua
posição mais baixa. Caso contrário, você pode causar ferimentos a pessoas ou
danificar o equipamento.
Depois do transporte, reconecte o cabo de suprimento de energia e fixe a cama om
o freio central. Caso contrário, você pode causar ferimentos a pessoas ou danificar o
equipamento.
Não exponha a cama a efeitos extremos do ambiente externo por tempo prolongado
(neve, granizo, chuva, etc). Isso pode danificar o equipamento.
Transporte a cama em sua posição mais baixa e certifique-se de que não seja
transportada para áreas com inclinação lateral maior que 5°. Em caso de interrupção
do transporte (parar a movimentação da cama), sempre fixe a cama com o freio
central. Caso contrário, você pode causar ferimentos a pessoas ou danificar o
equipamento.
A altura máxima de passagem na soleira é de 20 mm.
Durante o transporte, preste atenção aos descansos de perna, grades laterais, área
dos pés e amarras de mão, de modo a evitar bater em portas ou outros objetos. Caso
contrário, você pode causar ferimentos a pessoas ou danificar o equipamento.
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Durante o transporte da cama de parto (com paciente ou sem paciente) é necessário
respeitar as instruções seguintes:
1) Colocar o leito da cama na posição horizontal com os punhos na posição
ativa (superior).
2) Os apoios das pernas devem ser colocados na posição horizontal para
formarem uma superfície íntegra com o leito e não saírem do plano da cama.
3) Desligar o cabo de rede, conexão equipotencial e outras para impedir que
sejam arrancados
4) Para apanhar a cama durante o transporte servem os punhos no apoio das
costas
5) Se a cama for transportada por uma pessoa, ativar a roda de direção, caso
contrário, serão precisas duas pessoas para o manuseio durante o transporte.
6) Caso de qualquer interrupção do transporte, sempre é preciso bloquear a
cama com o freio central.
7) Após o fim do transporte, ligue de volta o cabo de rede e bloqueie a cama
com o freio central.
Advertência:
Atenção
Para atravessar um obstáculo transversal é necessário baixar a altura do leito à
posição inferior.
Não transporte a cama por locais com a inclinação lateral superior de 5°.
A altura máxima da soleira transitável é 20 mm.
O deslocamento seguro será garantido pelo respeito destas instruções:
• Cuidado com não passar pelos cabos durante a marcha.
• Cuidado com fixar o cabo de alimentação pelo gancho.
• Não esqueça de desbloquear as rodas antes da marcha (vide o Comando das
rodas e transporte da cama).
Desloque a cama pelo chão com a superfície adequada.
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6.2 Transporte

Aviso:
Voltagem elétrica perigosa
Antes do transporte desligue os cabos de alimentação de rede, conexões equipotenciais e outras
para impedir que sejam arrancados.
Deve fixar o cabo de rede com o gancho plástico na parte selecionada da cama! Nunca amarre o
cabo de alimentação em redor da cama e as suas partes – por ex., punhos laterais, frente, asas de
transporte, etc.!

Caso de uma danificação visível do cabo de alimentação, não manipule com a cama de parto nem
com o próprio cabo! Sempre deve contatar os técnicos de serviço!
Para transportar a cama utilize somente as asas traseiras!
Não desloque as pacientes se a cama estiver ajustada na posição de cadeira. Se o fizer, pode ocorrer
uma lesão de pessoas ou danificação do equipamento.
Durante o transporte da cama no interior do hospital verifique que o paciente e todos os
dispositivos, por ex., cabos (incluindo o cabo de alimentação), mangueiras, tubos, etc., estão
colocados com segurança na zona determinada pelo perímetro da cama. Se não o fizer, pode ocorrer
uma lesão de pessoas ou danificação do equipamento.
Durante o transporte assegure a estabilidade da barra da terapia intravenosa que pode chocar com
as portas ou luzes no teto. Antes do transporte da paciente, sempre ajuste a barra à posição inferior.
Se não o fizer, pode ocorrer uma lesão de pessoas ou danificação do equipamento.
Após o fim do transporte, ligue de volta o cabo de rede e bloqueie a cama com o freio central. Se
não o fizer, pode ocorrer uma lesão de pessoas ou danificação do equipamento.
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Piso adequado:
•
•
•

Pavimento de ladrilhos
Linóleo duro
Pavimento comum

Piso inadequado:
•
•
•
•
•
•
•

Muito macio, não selado ou com defeito
Piso de madeira macia
Piso de pedras artificiais macias e porosas
Carpetes com tecido
Linóleo macio
Ao transportar a cama a certa distância, verifique se o controle de amortecimento
está ligado (controle principal)
Solte o freio antes de transportar a cama

A cama de parto vem equipada com quatro amortecedores (150mm por padrão) e
pode ser movida em todas as direções. As funções dos amortecedores são
controladas por dois pedais de freio duplos.
Como configurar o pedal da rodinha:
PARAR
NEUTRO
AVANÇAR

Três amortecedores travados
Todos os amortecedores soltos, girando no entorno de
seu próprio ângulo
A roda dianteira está bloqueada no sentido reto, as
demais rodas estão livres e giram em redor do seu eixo.

Significado dos símbolos de captura de pedais de controle:

AVANÇAR

NEUTRO

PARAR
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7 Operando a cama
Aviso:
Cuidado
A cama de parto não foi projetada para operação permanente - os motores podem
ser carregados apenas para os valores descritos na etiqueta, por exemplo, 2 minutos
de operação seguidos por 18 minutos de stand-by. Uma carga de trabalho excessiva
pode resultar em parada automática. Sob tais condições, a assistência técnica pode
ser necessária.
A cama inclui o firmware que pode ser atualizado somente pelo técnico de serviço
autorizado.
Este firmware é protegido contra acesso não autorizado por uma cobertura mecânica
(o acesso requer o uso da ferramenta), selo (os componentes com o processador
estão selados), compatibilidade exclusiva com a ferramenta autorizada do software e
controle da compatibilidade do novo firmware com a cama.
•
•
•
•
•

Componentes do produto não são tratados contra fogo. Assim, evite manusear o
equipamento próximo de fogo aberto. Se esta regra não for seguida, a máquina
pode pegar fogo.
Ao manusear o produto, preste atenção especial à proteção dos cabos de energia
contra danos mecânicos, especialmente sua insulação.
Em caso de troca de fusíveis, preste atenção à seleção correta do tipo de fusível.
Os fusíveis podem ser trocados por um técnico qualificado - e não apenas um
técnico autorizado BORCAD Medical a.s. service.
Preste atenção à livre passagem de mangueiras, cânulas e outras partes livres
(no caso de infusões serem usadas), para não apertá-las nas partes móveis do
produto (grades ou suportes podem ser locais de risco).
Ao posicionar o produto, colisão com outros objetos pode ocorrer. Manter uma
distância segura de outros objetos é recomendado para prevenir danos ou
ferimentos.

7.1 Barras laterais
A parturiente pode utilizar os punhos laterais como asas para alcançar uma posição
mais estável ou para apertar os botões interiores de função que lhe podem assegurar
mais comodidade.
As barras laterais são projetadas por médicos profissionais. Durante o maior acesso
à parturiente, as barras laterais podem ser fixadas para o lado contrário ou necessário.
7.1.1 Descrição do painel de controle para a mulher em trabalho de parto
Abaixar / levantar a
parte traseira
Ajuste de
altura
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7.1.2 Procedimento da inclinação do punho à posição inativa
Para iniciar o abaixamento, empurre o gatilho na direção marcada com uma das mãos,
e então baixe a grade à posição mais baixa possível. A posição estacionar serve para
que a mãe saia com mais facilidade da cama, eventualmente para melhor acesso da
paciente durante o trabalho de parto.

3.1.3 Procedimento da reclinação do punho à posição ativa
Na posição ativa, é necessário apenas puxar a alavanca para a posição mais alta. A
grade trava na posição ativa automaticamente.

Aviso:
Cuidado
Verifique sempre a funcionalidade das grades laterais antes de usá-las.
Após uso regular, um check-up é necessário para ajustar as barras laterais.
As grades laterais foram projetadas para ser um lembrete, e não um dispositivo
limitador.
As barras laterais devem estar sempre na posição reta e completamente fechadas.
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7.2 Painel de controle lateral
Aviso:
Cuidado
Os painéis de controle laterais estão localizados em ambos os lados da cama de parto
AVE2. Os painéis podem ser operados apenas por funcionários treinados.

Chamar a
enfermeira

Segurar o botão coloca
a cama em uma posição

Parada do
movimento da
cama
Travar o controle da cama. A trava
do controle é ativada ao pressionar
o botão (quando o diodo brilha,
está ativada).ocking of the bed
control. Para desativá-la, segure o
botão por pelo menos 3 segundos
e desativada quando oo diodo não
rilhabeam).

Luz abaixo da cama ligada ou
desligada (equipamento opcional)
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Ajuste da altura
da cama
Baixando / levantando a
seção de assento

Indicação da
conexão com a rede

Baixando / levantando a parte
traseira

Nivelad
or CPR

Indicador da bateria
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7.3 Configurações manuais de ressuscitação cárdio-pulmonar CPR
Aviso:
Cuidado
O controle de reanimação cárdio-pulmonar CPR está marcado com informações em
vermelho em ambos os lados da parte traseira da cama. As etiquetas estão
marcadas com o texto CPR presente.
Durante este movimento, o suporte traseiro deve estar carregado (por exemplo, com
o peso da paciente).

Para ativar a função, utilize uma mão para empurrar a alavanca vermelha na direção
especificada. Utilize a outra mão para puxar para baixo a parte traseira pela alça
presente no local.
Mantenha-se segurando a alavanca durante este movimento.

Para retornar a parte traseira a sua posição original, use o posicionamento motor
(ativado via controle de mão, painel de controle lateral ou painel da grade lateral).
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7.4 Configuração elétrica de Trendelenburg
Aviso:
Cuidado
O controle está marcado em cor laranja em ambos os lados da parte traseira.
Se a cama parar durante o movimento de posicionamento e a caixa de controle
gerar um sinal sonoro, a área dos pés não foi fixada de modo apropriado.
Durante movemento, o suporte traseiro deve estar carregado (por exemplo, com o
peso da paciente).

Para posicionamento da parte traseira, empurre o botão marcado acima e o segure
até que o posicionamento chegue ao fim.

Para retornar a parte traseira a sua posição original, utilize o posicionamento motor
(ativado via controle de mão, painel de controle lateral ou painel de controle da grade
lateral).
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7.5 Configuração da seção dos pés
Aviso:
Cuidado
A capacidade máxima de carga da área dos pés é de 150 kg maximum (330 lb.).
A capacidade máxima de carga da área dos pés e decanso de pernas juntos é
de 170 kg (374 lb.).
Não sobrecarregue o descanso dos pés devido a uma posição insegura. É
necessário sempre certificar-se das posições finais (estacionar, ativar)!
O posicionamento da área dos pés (deslizando para dentro/fora,
levantando/baixando, inclinação) deve ser feito sempre antes de utilizar a cama.

Dobrando/desdobrando

Levantando/baixando

Inclinando para cima/para baixo
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7.5.1 Dobrando/desdobrando
Em posição baixa, a área dos pés pode ser dobrada e travada em duas posições:
a) Dobrada (o componente é escondido abaixo do assento)

b) Desdobrada

41
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

O ajuste de qualquer uma dessas posições pode ser feita ao pressionar o controle na
direção da seta marada e virar a área dos pés em direção à frente /para a frente do
operador. Uma vez atingida, a área dos pés será automaticamente travada nas duas
posições.

Aviso:
Cuidado
Antes de dobrar, sempre certifique-se que os pés encontram-se na posição mais
baixa a parte traseira não está em posição Trendelenburg position!
No caso de colocar para o lado o estofamento da área dos pés da cama, ele deve
ser colocado em sua ampla superfície, por exemplo, no chão ou mesa. No caso de
deitar a área dos pés para o lado, o estofamento pode ser danificado devido ao
peso do componente.
Ao desdobrar a área dos pés, outras pessoas não devem interferir no processo.

7.5.2 Levantando/baixando
A superfície da área dos pés completamente removida deve ser elevada ao nível do
assento. Todas as posições litadas da área dos pés não limitam a configuração
motor da cama de parto. Antes de encaixar a área dos pés, a trava correta deve ser
checada através de pequenos movimentos para os lados.
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Levantando
Puxe a alavanca de controle com a mão direita e ao mesmo tempo puxe a parte
dianteira da área dos pés e empurre para cima para posição desejada. Soltar a
alavanca de controle trava a posição selecionada.

Baixando
Puxe a alavanca de controle com a mão direita e ao mesmo tempo puxe a parte
dianteira da área dos pés e empurre para baixo para posição desejada. Soltar a
alavanca de controle trava a posição selecionada.
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7.5.3 Inclinando para cima/para baixo
Puxe a alça de controle com a mão direita.

Em seguida puxe a alvanca de controle da área dos pés para baixo. É possível travar
a área dos pés em qualquer posição ao soltar a alavanca de controle.

Puxões ininterruptos para baixo resultam em uma posição horizontal baixa da área
dos pés.
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7.6 Ajustando os descansos de pernas
Aviso:
Cuidado
A capacidade de carga máxima de um descanso de pernas é de 70 kg (154 lb.).
A capacidade máxima de carga na área dos pés e de descanso de pernas juntos é de 170 kg (374 lb.).
Sempre utilize o freio nas placas de descansos de pés antes de transportar a cama! Isto significa colocá-la no
nível mais baixo de altura e girá-las e modo que suas pontas não ultrapassem as pontas dos descansos de pés.
A manipulação da área de pés ou área de assento com os descansos de pés pode causar uma colisão,
especialmente quando os descansos de pés estão situados perto da área dos pés ou acima dela.
O movimento motor da área do assento requer um controle visual apropriado da posição dos descansos de
pernas. Sendo assim, seja cuidadoso ao ajustar estas posições em particular.

Descansos de pernas não removíveis podem ser usados como suporte de pés
(posição de descanso de pés), na posição ginecológica na posição horizontal para
maximizar a superfície da cama.
Visão geral básica
Bandeja de descanso de
pernas

Dobramento/desdobramento da
bandeja de descanso de pernasy

Girando o descanso de
pernas para o outro ladoays

Elevando o descanso de
pernas

Ajuste da altura da bandeja de
descanso
de
pernaseight
adjustment
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7.6.1 Posição ginecológica
Para posicionamento, puxe a alavanca de controle „Turning the leg rest sideways“
conforme a figura abaixo:

E com o mesmo puxão de mão, puxe o descanso de pernas para a posição desejada.
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E então puxe a alavanca de controle „Tilting of the leg rest“ conforme a figura abaixo:

E com a mesma mão, puxe o descanso de pernas na posição desejada.

Então ajuste a bandeja de descanso de pernas. Com uma mão, puxe a alavanca de
controle „Folding/unfolding of the leg rest tray“ conforme a figura abaixo. Em
sequência, com a mesma mão, puxe a bandeja para a posição desejada. Soltar a
alavanca de controle trava a bandeja na posição. Para retornar a bandeja a seu local
de origem, repita o procedimento de modo reverso.
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7.6.2 Posição do descanso de pés
O descanso de pés pode ser ajustado na posição de descanso de pés. Para esse
posicionamento, puxe a alavanca de control „Turning the leg rest sideways“ conforme
a figura abaixo:

E com a mesma mão, puxe o descanso de pernas para a posição desejada.
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Então puxe a alavanca de controle „Tilting of the leg rest“ conforme a figura abaixo:

E com a mesma mão, puxe o descanso de pernas para a posição desejada.
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7.6.3 Posição de máxima superfície da cama
Os descansos de pernas podem ser posicionados horizontalmente, ao lado da área
de pés. Devido a sua função, uma superfície para deitar pode ser alcançada junto com
o assento e a parte traseira. Para esse posicionamento, puxe a alavanca de controle
„Turning the leg rest sideways“ conforme a figura abaixo e com a mesma posição de
mão, puxe o descanso de pernas para a posição reta, alinhando-o com a área dos
pés.

Então puxe a alavanca de controle „Tilting of the leg rest“ conforme a figura abaixo e
com a mesma posição de mão, puxe o descanso de pernas para a posição horizontal.
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7.6.4 Colocando os descansos de pernas para os lados
Os descansos de pernas podem ser colocados de lado para um melhor acesso à
parturiente. Para colocá-los nessa posição, puxe a alavanca de controle conforme a
figura abaixo:

Então puxe o descanso de pernas para a posição desejada. Soltar a alavanca de
controle trava a posição. Para retornar a bandeja a sua posição original, repita o
procedimento de forma reversa.

+60°
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7.6.5 Ajuste da bandeja de descanso de pernas
A bandeja de descanso de pernas pode ser ajustada individualmente de acordo com
as proporções físicas da mãe em trabalho de parto. Para fazê-lo, o descanso de
pernas deve estar na "Posição ginecológica". Então, com uma das mãos, puxe a
alavanca de controle conforme a figura abaixo.

Com a outra mão, ajuste a bandeja do descanso de pernas na altura desejada. Soltar
a alavanca de controle trava a bandeja de descanso de pernas na posição. Para
colocar a bandeja de descanso de pernas na sua altura original, repira o processo de
modo reverso.
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7.6.6 Ajuste da bandeja de descanso de pernas
A bandeja de descanso de pernas pode ser ajustada individualmente de acordo com
as proporções físicas da mãe em trabalho de parto. Para fazê-lo, o descanso de
pernas deve estar na "Posição ginecológica". Então, com uma das mãos, puxe a
alavanca de controle conforme a figura abaixo.

Com a outra mão, ajuste a bandeja do descanso de pernas na altura desejada. Soltar
a alavanca de controle trava a bandeja de descanso de pernas na posição. Para
colocar a bandeja de descanso de pernas na sua altura original, repira o processo de
modo reverso.
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7.6.7 Tiras das pernas
Tiras fixantes para as pernas são parte integral de cada descanso de pé para
possiblitar um melhor suporte de músculos flácidos da parturiente durante os estágios
do parto.

Afrouxe a tira (1), coloque o tornozelo da parturiente de modo confortável na tigela do
descanso de pés (2) e aperte a cinta. (3).

1

3

2
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7.7 Bateria reserva
Aviso:
Voltagem elétrica perigosa
As baterias podem ser substituídas apenas por funcionários da assistência técnica!
A bateria serve somente para o carregamento de emergência durante uma falha da rede de
alimentação.
Em caso de funcionários insuficientes para a troca da bateria, uma situação de risco pode ocorrer ou
a funcionalidade do equipamento médico pode ser reduzida.
A bateria descarregada é sinalizada pelo sinal acústico (tom/1s) ao apertar qualquer botão de
movimento. Se soar este tom, ligue imediatamente a cama com a rede elétrica para carregar a bateria.
Está proibido utilizar a cama com a bateria completamente descarregada.
Quando a bateria reserva está completamente descarregada, a recarga ao nível mínimo (permitindo o
uso desta bateria reserva novamente) levará pelo menos uma hora. Caso precise de recarga completa
da bateria, o tempo necessário de recarga é de 24 horas!
A bateria com carga completa durará em modo standy-by por aproximadamente 1 ou 2 meses (na
temperatura otimizada de 15 a 25°C). A temperatura máxima permitida para a bateria é de 50°C!
A bateria completamente carregada proporciona a funcionalidade necessária da cama de parto (por
exemplo, posicionamento de elevação, elevação dos sistemas de suporte, chamada de enfermeiros,
e posição Trendelenburg), nomeadamente com número mínimo de quatro ciclos, para que seja
possível colocar a cama em uma posição básica segura.
No caso da fonte de energia da cama ser interrompida, a função "Call nurse"será usada pelo período
de tempo de 1 ou 2 meses (contanto que a cama não esteja sendo usada!).

A cama de parto inclui uma bateria completamente carregada. A bateria é carregada
automaticamente na unidade de controle e não requer manutenção especial.
Indicação de modo de carregar bateria
A carga da bateria é indicada por um indicador de LED verde no painel de controle
lateral.
Indicador da batería
Ilumina: bateria desligada ou danificada
Pisca: bateria está carregando
Não ilumina: bateria está carregada
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7.8 PPB-068 Alças, removíveis (R/L)
Aviso:
Cuidado
Quando usar simultaneamente as alças de mão e o descanso de pernas voltado ao
descanso de pés, uma colisão pode ocorrer! Sendo assim, é necessário prestar
atenção para evitar ferimento aos funcionários ou à parturiente quando estive
ajustando o descanso de pernas.
As alças podem ser anexadas apenas na posição mostrada abaixo, sendo proibido
fixá-las com a alça de borracha “para baixo”.
As alças padrão foram projetadas como removíveis. Para removê-las, desbloquear o
elemento de retenção pelo tiro do punho e usando a sua segunda mão, puxe-a para
fora do assento. Para inser´-i-la, simplesmente empurre a alça - o membro de
segurança fixará a alça em sua posição apropriada automaticamente.
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7.9 PPB-013 Alça, não removível, dobrável (R/L)
Aviso:
Cuidado
Ao usar simultaneamente as alças de mão e colocando os descansos de pernas na
posição de descanso de pés, uma colisão pode ocorrer! Sendo assim, é necessário
prestar atenção para evitar ferimentos aos funcionários ou a parturiente quando
estiver ajustando o descanso de pernas.
Essas alças de puxar opcionais (que podem ser adquiridas como extra) são
planejadas como as não removíveis. Essas alças podem ser usadas em posição
"estacionar" e "ativa". Para colocar a alça na posição "estacionar", pressione o
membro de segurança localizado ao lado da barra, e usando a sua segunda mão,
coloque a alça abaixo do assento da cama. Para inserí-la, simplesmente afaste a alça
- o membro de segurança fixará a alça em sua posição apropriada automaticamente.
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7.10 Suporte de infusão
Uma infusão de via dupla não removível é usada para fixar a infusão ao suporte.

7.11 Acoplamento equipotential
A cama de parto possui um sistema de acoplamento para sincronizar seu potencial
com outros equipamentos médicos elétricos. O acoplamento é localizado atrás da
cama, abaixo da superfície para deitar da cama. A cama é interconectada ao outro
equipamento por meio de um cabo (não incluso no pacote inicial da cama) que pe
conectado facilmente por sua ponta ao acoplamento.
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7.12 Compatibilidade do estofamento
Aviso:
Cuidado
Incompatibilidade de estofamento pode causar riscos!
Ao fazer a cama, sempre certifique-se de que o estofamento se encaixa
corretamente na parte do assento e traseira da cama. Espaços cobertos com tecido
não cumprem sua função.
Não coloque pinos de silicone no estofamento - tais ações trazem risco de
machucados na mulher em trabalho de parto ou dano às partes de plástico do
colchão.
A cama de parto possui estofamento removível. Em caso de danos a esse mesmo
estofamento, (e.g. mechanical or physical-chemical damage), it is necessary to
replace the upholstery for a perfect one in order to maintain the birth bed hygienic
compatibility and overall safety. In other cases, the manufacturer recommends
replacing the upholstery of bed surfaces after 5 years of use. Date of the upholstery
manufacturing can be found on the reverse side of the back and foot sections.
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8 Acessórios
8.1 PPB-062 Controle de mão
Aviso:
Cuidado
Por razões de segurança, não é possível passar o cabo do controle de mão por
baixo da cama de parto para o outro lado!
O operador pode utilizar os botões do controle de mão para definir a altura de
inclinação do assento e da parte traseira da cama. As funções do botão de controle
são mostradas na figura abaixo.
A configuração manual é feita ao pressionar e segurar os botões das funções
desejadas.
Indicador de fonte de energia

Abaixamento / levantamento da parte
traseira
Abaixamento/ levantamento da cama

Abaixamento / levantamento da
área de assento

Recomendamos colocar o dispositivo de comando manual somente no lado
esquerdo do assento. Vide a figura
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8.2 PPB-071 Barra de apoio
Aviso:
Cuidado
A capacidade de peso máxima da barra de apoio é de 70 kg em todas as direções
(154 lb.).

A barra de apoio está é travada verticalmente
Depois de retirar a barra é preciso desbloquear os dois elementos de retenção pelo
tiro.
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8.3 Luz abaixo da cama
A luz abaixo da cama é acesa ao pressionar o botão localizado no painel lateral da
cama de parto. Apertar o botão repetidas vezes apaga a luz. A luz é controlada
apenas por funcionários.

8.4 PPA-36 Suporte de infusão, aço inoxidável, telescópico
Aviso:
Atenção
A capacidade máxima de carga do gancho é de 2 kg!
O suporte de infusão é apenas utilizado para dar apoio à infusão. Seu uso é restrito à
manipulação em conjunto com a cama de parto. Também é necessário ter cuidado ao
manipulá-lo com a cama para evitar a colisão entre o suporte para infusão ou
possivelmente do suporte de infusão com outros objetos localizados próximos dele.

8.5 PPB-064 Eurolath ao longo da área do assento
Aviso:
Cuidado
Certifique-se de que quando a cama se mova para cima e para baixo, os objetos ao
redor não colidam ou se enrosquem no Eurolath.
O eurolath é usado para colocar os acessórios fornecidos, tais quais descansos de
braço, controle de mão, suporte de infusão.
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8.6 PPB-060 Suporte de cabeça traseiro
Aviso:
Cuidado
Para permitir ao anestesiologista um melhor acesso à cabeça da parturiente,
sempre remova o suporte de cabeça traseiro!
O suporte de cabeça não foi projetado para a elevação de uma mulher em trabalho
de parto como uma espécie de corda auxiliar, lençol de cama ou toalha!
O suporte de cabeça traseiro representa um elemento de segurança da cama e pode
ser utilizado pela mãe como uma alça. O suporte de cabeça é bloqueado
automaticamente contra movimento. O suporte de cabeça traseiro pode ser removido
da cama por outra mão após pressionar o botão de segurança com a marcação
“PRESSIONE".

8.7 GKB-076 Cadeira médica (ergonômica)

8.8 ZK-05.X Cadeira médica
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8.9 PPB-069 Amortecedor frontal na seção dos pés
Aviso:
Cuidado
A capacidade máxima de peso é de 70 Kg (154 lb.).

Os acessórios podem ser anexados à alça e o mesmo serve como proteção da área
dos pés também. O conjunto contém dois amortecedores laterais.

8.10 PPB – 066.01 Colchão superior (para 100 mm de amortecimento)
O acessório é essencialmente utilizado no pós-parto e aumenta o comforto da mãe
em descanso após dar à luz.

8.11 PPB – 070.01 Colchão superior (para 130 mm de amortecimento)
O acessório é essencialmente utilizado no pós-parto e aumenta o comforto da mãe
em descanso após dar à luz.
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8.12 PPA-010 Bandeja no apoio móvel
Aviso:
Cuidado
A bandeja apenas pode ser manipulada quando a área de deitar da seção de pés
estiver ajustada em sua posição mais baixa.
A tigela de aço inoxidável é dobrável no apoio móvel, tanto para a frente quanto para
trás. É possível removê-la da bandeja de apoio partindo da posição para frente. O
volume da bandeja é de 4,5 litros.
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8.13 Chamada de enfermeiros
Aviso:
Cuidado
Os elementos do controle da função de chamada de enfermeiros não podem ser
desativados!
Se a fonte de energia da cama for desconectada, a função de Chamada de
enfermeiros pode funcionar por mais 1 ou 2 meses (se o posicionamento da cama
não for utilizado).
O botão de chamada de enfermeiros está localizado no lado de dentro da lateral do
painel de controle (ao lado da paciente em trabalho de parto). Ao pressionar e soltar
o botão, uma luz indicadora se acende, indicando que um enfermeiro foi chamado.

Luz indicadora de fala
Luz indicadora de microfone

Botão de chamada de
enfermeiros

A paciente em trabalho de parto também pode falar no microfone do controle com um
conjunto de alto-falantes localizados na parte traseira do controle.
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8.14 PPB-077 Amorcedor frontal encaixado no descanso de pernas (R/L)
Aviso:
Atenção
Sempre retorne o apoio de pernas ao local original antes do transporte! Ajuste-a à
posição mais baixa e mova-a de modo que ela não contronte-se com o descanso de
pernas.
Projetado para pendurar acessórios e, ao mesmo tempo, proteção do suporte do
descanso de pernas.

8.15 Apoio de cabeça
Um suporte de cabeça confortável pode apoiar a cabeça da paciente durante o
trabalho de parto. Graças a seu formato ergonômico, pode servir também como apoio
para a parte lombar da paciente, bem como de sua coluna, de modo que sua espinha
dorsal mantenha sua curvatura natural. Com a área traseira erguida (posição de
sentar), o suporte de cabeça também auxilia pacientes menores a encontrar uma
posição melhor na borda do assento.
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8.16 Tigela PPB-034
A tigela é feita de aço inoxidável, com capacidade de 8 litros. A tigela não pode ser
transferida da área abaixo do assento (após dar à luz, é sempre recomendado
removê-la e armazenar o suporte da tigela).

8.17 DB-B-00194 Bandeja de instrumentos
Essa tigela simples de aço inoxidável é usada a maioria das vezes para instrumentos
necessários à sutura pós-parto. A tigela pode ser colocada embaixo do assento e,
quando preciso, pode ser colocada em tigelas já existentes maiores e mais profundas
(4,5l and 8l).
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8.18 PPB-088 Transferidor de assento, PPB-098 Transferidor da peça
de costas
Advertência:
Atenção
O transferidor é somente de caráter informativo!

Serve para a determinação informativa da inclinação da peça de costas ou da peça
de assento.
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8.19 PPB-097 Suporte da garrafa de oxigênio
Advertência:
Atenção
A capacidade de carga do suporte é 10 kg (22 lb)!
O suporte pode ser usado na cama somente no lado direito da barra DIN desde a vista da paciente
sentada na cama!
Não pode ser usado no lado esquerdo desde a vista da paciente sentada na cama. Existe o perigo
de colisão com a peça de pés durante o posicionamento!
Durante o posicionamento da altura da cama de parto, sobretudo, no sentido para baixo, existe o
perigo da colisão do suporte vazio e do suporte com a garrafa de oxigênio com a perna/pernas do
pessoal. Existe o perigo de danificação de componentes da cama ou lesão da paciente, pessoal ou
uma terceira pessoa!
Durante a manipulação com a cama com o suporte da garrafa de oxigênio não ponha os pés na
cobertura plástica do chassi!
Antes do uso ativo do suporte com a garrafa de oxigênio verifique as dimensões corretas da garrafa
de oxigênio, incluindo a cobertura superior da garrafa. Dimensões maiores podem chocar com
barreiras móveis!
Durante o posicionamento do assento, o suporte da garrafa de oxigênio é móvel. Atenção!
Durante o uso da garrafa de oxigênio verifique sempre os movimentos da paciente na cama. Existe
o risco que a paciente agarre a garrafa de oxigênio pensando que é uma lateral! Existe o perigo de
danificação de componentes da cama ou seção da paciente, pessoal ou terceira pessoa!
Nunca retire o suporte junto com a garrafa de oxigênio!

Procedimento da instalação
Instalamos o suporte na barra direita DIN no sentido da seta verde. O inserto do
suporte foi desenhado para que não fosse possível instalar o suporte na outra barra
(barra DIN esquerda). Depois insira a garrafa de oxigênio vertical no suporte.

Procedimento da instalação
Retire o suporte da garrafa de oxigênio procedendo ao invés que durante a instalação
do suporte na cama de parto.
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8.20 S4-04642A Ficha do paciente
Advertência:
Atenção
Condição da encomenda incluindo o para-choque dianteiro na peça de pés!
Suspender somente no para-choque dianteiro na peça de pés!
No caso de pendurar a ficha de paciente em outras partes da cama, por exemplo,
as laterais ou cabeças da cama, existe o risco da instabilidade da ficha. Estas partes
da cama são móveis! Por isso não recomendamos suspender a ficha de paciente
em outras partes que no para-choque dianteiro na peça de pés!
Serve para apanhar as notas da paciente no formato A4.
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8.21 Baby plate
Advertência:
Atenção
A capacidade de carga do baby plate é 10 kg (22 lb)!
O baby plate é um acessório desmontável!
Ao operar o baby plate, incluindo a colocação do recém-nascido no baby plate, sempre é
necessária a presença permanente do pessoal!
Está proibido que o pessoal abandone o baby plate, no qual está o recém-nascido!
O baby plate pode ser operado somente pelo pessoal instruído!
Durante a montagem do baby plate no suporte e o clique audível comprove sempre tirando
para você que o baby plate está assegurado corretamente! As alavancas de segurança
devem estar na posição inferior (posição assegurada).
O baby plate não serve para deslocar o recém-nascido!
O recém-nascido sempre deve ser colocado no lado mais comprido do colchão! Se
colocasse o recém-nascido no lado mais curto do colchão, poderia cair ao chão!

O baby plate move-se junto com o assento para não aumentar o espaço entre os órgãos
genitais e a superfície de baby plate. É preciso tomar em consideração isto!
Não deve colocar o baby plate inverso! A posição correta do baby plate antes da instalação
na cama de parto está com o estofamento ou a superfície do leito para o estofamento para
acima.
Não coloque o recém-nascido no baby plate sem colchão! Deve ser colocado sempre
no colchão revestido de uma fronha do hospital.
Não é possível usar o baby plate com o prato e peça de pés da cama de parto. Existe o
perigo da colisão mútua, ou seja, danificação das peças da cama ou lesão da paciente,
pessoal ou terceira pessoa! Se usar o baby plate, não pode usar o prato giratório nem a
peça de pernas.
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O baby plate serve para a colocação a curto prazo do recém-nascido depois do parto.
No baby plate se corta o cordão umbilical e depois o bebê deve ser deslocado ao peito
da mãe ou a outra mesa para fazer os tratamentos necessários. Depois pode ser
utilizado para a expulsão da placenta e a verificação da sua integridade.
Se o baby plate não for aproveitado, será preciso desmontar o mesmo da cama e
depositar no aposento.

PPB-074 Versão com colchão
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Procedimento da montagem do baby plate na cama de parto
Para montar o baby plate na cama de parto é necessário deslocar as alavancas de
segurança à posição desbloqueada (no sentido da seta verde). Depois insira o baby
plate nos dispositivos de fixação na parte de assento da cama de parto e empurrar
para o assento da cama (1) até ouvir o clique do bloqueio (2)! Depois verifique que a
alavanca de segurança está na posição inferior (2).

1

2
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Procedimento da desmontagem do baby plate da cama de parto
Faça a desmontagem do baby plate na ordem inversa que a montagem. Para
desmontar o baby plate da cama de parto é necessário deslocar as alavancas de
segurança à posição desbloqueada no sentido da seta vermelha (1). Depois retire o
baby plate dos dispositivos de fixação no assento da cama movendo-o no sentido para
você (2).

1

2
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9 Cuidados
Todos os produtos BORCAD Medical a.s. são projetados para muitos anos de
serviço se utilizados de forma correta. Utilize sua cama e acessórios de
forma cuidadosa.
Faça o favor de respeitar o manual de uso e o modo recomendado de operação e
manutenção. Em caso de falha de quaisquer das funções, não faça reparos
por conta própria nem utilize força!
9.1 Limpeza e desinfecção

Aviso:
Cuidado
Não utilize método algum de limpeza ou desinfecção automatizado!
Para a limpeza básica utilize um pano macio e a solução neutra de sabão universal.
Recomendamos utilizar para a desinfeção produtos padrões de desinfeção
superficial, por exemplo, com base de aminas quaternárias, composições de
peróxido. Sempre é preciso respeitar a concentração recomendada pelo fabricante
do produto acerca do tipo concreto da superfície!
Não utilize substâncias abrasivas nem dissolventes orgânicos.
Não utilize quantidades grandes de solução de limpeza, porque existe o perigo da
penetração da água no acionamento de motor e danificação da instalação elétrica,
assim o equipamento não funcionaria corretamente.
No caso de limpeza e desinfecção feitas de forma incorreta, há o risco de infecçãon
nosocomial.
Coloque o estofado apenas em áreas secas da cama.
Ao limpar, coloque o estofamento do descanso de pés na lateral.
Este equipamento médico com todos os seus componentes e acessórios não foi
feito para passar por esterilização.
BORCAD Medical a.s. não é responsável por danos ao estofamento (e.g. rasgos,
cores ficando mais claras etc.), resultantes de uso impróprio de desinfetantes. Em
tais casos, a garantia não será aplicada.
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Os princípios da boa prática de higiene determinam que a limpeza e desinfeção da
sala partos, o seu equipamento e dispositivos médicos utilizados, seja efetuada direta
e imediatamente depois do uso do equipamento (após o parto), para que o
equipamento esteja preparado para o próximo serviço. Estes princípios regem
também a limpeza e desinfeção da cama de parto. É necessário limpar todas as partes
da cama de parto. O processo deve ser verificado (complementado) de modo que
corresponda aos regulamentos do hospital, regulamentos de higiene recomendados
e processos implementados. Depois do uso da cama por uma paciente com doença
infecciosa, é obrigatória a limpeza e desinfeção da cama conforme os aprovados
regulamentos hospital. Para reduzir o risco de contágio é necessário utilizar
previamente forros protetores ou tecidos de cobertura que impeçam o contato com a
pele da parturiente com o estofamento da cama de parto (parte de assento, parte de
costas, parte de pés e apoios das pernas).
9.1.1 Limpando a cama
 A área de suporte, incluindo o travesseiro de cabeça, comecando da parte da
cabeça e avançando até as partes inferiores da cama;
 Alças e suportes de mão;
 Proteções laterais com controles integrados e interruptor;
 Estrutura da cama incluindo os controles integrados e painel traseiro;
 Área dos pés e descanso de pés, bem como elementos plásticos no entorno;

 Parte de baixo do estofamento (levante o estofamento);

 Estrutura da cama / de suporte - completa da parte de apoio à cabeça até p
assento;
 Eleve o chassis à posicão mais alta, remova o plug principal - remova as partes
protetoras (da esquerda e da direita) e coloque-as de volta à posição original
depois da limpeza;
 Levante a capa de plástico do chassis esquerdo e limpe as áreas sujas.
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 Após levantar a capa esquerda, você pode levantar a capa de plástico da direita
também e limpar o chassis. Certifique-se de não interefir com a parte eletrônica.
Após limpar, coloque de volta a capa direita e depois a da esquerda.

 Suporte de infusão;

 Bandeja de coleta (pode ser limpa de forma térmica, como aço inoxidável);

 Rodinhas e pedais de freio.
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9.1.2 Desinfeção recomendada

RTU- produtos para o uso direto sem dissolução – aplicação
spray ou espuma, deve ser espargida
Substância eficaz
Amina, álcool até 30%
Peróxido de hidrogénio
Álcool até 30%

Modo de uso
aplicar e espargir o spray
aplicar e espargir o spray
aplicar e espargir o spray

Exemplo do desinfetante
Incidin foam
Incidin OxyFoam S
Bacillol 30 Foam

Panos e toalhas de papel
Aminas quaternárias
Peróxido de hidrogénio
Amina, álcool até 30%

esfregar
esfregar
esfregar

Sani cloth active
Incidin OxyWipe S
Bacillol 30 tissues

Produtos concentrados, destinados à dissolução
Substância eficaz

Glucoprotamina
Amina, aminas
quaternárias
Oxigénio, aminas
quaternárias
Oxigénio, aminas
quaternárias
Amin, aminas
quaternárias
Amin, aminas
quaternárias
Oxigénio
Oxigénio
Oxigénio

Concentração da solução
preparada do produto
desinfetante
0,5%
0,5-1%

Exemplo do desinfetante

1%

Desam OX

1%

Incidin Oxydes

0,5%

Incidin pro

0,5%

Surfanios premium

0,5%
1%
1%

Anios Oxy Floor
Incidin Active
Perform

Incidin plus
Terralin protect

ATENÇÃO! Não utilizar: desinfetantes com a substância eficaz: álcool de mais de
30%, cloro ativo, iodo, aldeídos.
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9.1.3 Como fazer a cama de forma apropriada com lençóis do hospital
A cama de parto sempre deve ser protegida da contaminação excessiva por uma
cobertura têxtil! É possível usar coberturas da sala de cirurgia, cujo tamanho
corresponda à parte da cama de parto, ou lençóis têxteis para camas padrão. Antes
de tudo, a área para sentar, reclinar-se ou deitar-se serão cobertas, e depois toda a
área dos pés e também de descanso dos pés.
Recomendamos que as áreas expostas sejam cobertas (área para sentar-se,
descanso de pés) adicionalmente com gazes de absorção.

Outros exemplos de camas feitas corretamente usando lençóis de hospital antes do
parto são mostrados abaixo.
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9.1.4 Como fazer a cama de forma apropriada com lençóis descartáveis
Lencóis descartáveis com formato especiais, feitos especificamente para a cama de
parto AVE2 também podem ser utilizados. Puxe a parte traseira da cama para a frente
e coloque o lençol. Retorne a parte traseira ao seu local de origem, levante a parte do
assento e coloque o lençol como mostrado na figura a seguir.

Então cubra os descansos de pernas e a seção dos pés. Recomendamos que uma
toalha absorvente seja colocada emtre a seção traseira e a seção dos pés. A toalha
absorvente pode ser trocada facilmente se necessário.
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9.1.5 Como fazer a cama de forma correta com o lençol terrycloth
É possível utilizar o conjunto de terrycloth especialmente ajustado diretamente na
cama de parto AVE2. Levante a parte do assento do colchão e coloque o lençol nela.
Retorne a parte do assento ao seu lugar e levante a parte traseira. Coloque o lençol
nessa parte como mostrado abaixo..

Então cubra os descansos dos pés e a seção dos pés.
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10 Manutenção
Aviso:
Cuidado
A partir do resultado de testes práticos, a vida útil técnica do produto é de 15 anos.
A vida útil da bateria é limitada e precisa ser substituída.
- baterias (são providenciadas com a garantia de 6 meses).
- molas de pressão devem ser substituídas a cada 12 anos.
- o estofamento tem 2 anos de garantia.
Sinais de parafusos frouxos ou juntas de componentes das estruturas podem ser
limpas com desinfetantes. Nestes casos, lubrificações pontuais podem prevenir
reparos custosos.

Aviso:
Voltagem elétrica perigosa
Dentro do escopo de revisões anuais regulares do equipamento médico, é
necessário checar a voltagem da bateria. Caso o valor medido seja inferior à
12V (24V em caso da mensuração de duas células de bateria juntas), é necessário
substituir a bateria imediatamente.
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10.1 Lista de falhas, defeitos e mensagens geradas

Descrição do
problema

Causa provável

Ação a ser tomada pelo
operador para resolver
o problema

Ações a serem
tomadas pela equipe
de assistência técnica
qualificada

A cama
Verifique se a rede
A cama não está
Conecte o cabo de fonte
provavelmente não
elétrica está ligada e a
respondendo
de energia à tomada (a
tem fonte de energia e
tomada funciona.
aos comandos
carga completa da bateria
a bateria já está
Utilize uma outra
do controlador.
leva 8 horas).
esgotada.
tomada.
Certifique-se de que o
Verifique se a cama
O controle de
O cabo do controle da
cabo do controle de mão
responde a um outro
mão ou alguns
cama não está
está inserido de forma
controle de mão. Caso
botões não estão propriamente inserido
apropriada ao conector
sim, substitua o
funcionando.
no conector da cama.
da cama.
controle de mão.
A função
indicadora de
bloqueio está
piscando e
Substituir o quadro de
Dispositivo de parada
mesmo
controle DPS ou
de emergência não
Serviço de chamadas
pressionando
apagar a bandeira de
funcionando.
qualquer botão
erro usando ‘r’ enviado
da cama, um
via diagnóstico.
sinal de alarme
curto soa.
Quando todos os
botões estão
bloqueados
ativamente,
Destravar botões do
mesmo depois
Botões bloqueados
teclado ao segurar o
de pressionar
botão de bloqueio.
qualquer botão,
um pequeno
sinal acústico
soa.
A cama emite um
sinal acústico
Reparação do
intermitente e um Falha do dispositivo de
Chamada do serviço.
dispositivo de comando
dispositivo de
comando.
defeituoso.
comando não
funciona.
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10.2 Parâmetros técnicos
Comprimento total da área para deitar (incluindo a seção dos
pés)
Tamanho mínimo da configuração padrão (sem a seção dos
pés)
Lagura total com as grades laterais em posição ativa
Lagura total com as grades laterais em posição estacionada
Altura máxima da seção do assento (Trendelenburg 40 )
Largura do estofamento (máximo)
Tamanho do estofamento (máximo)
Tamanho das rodinhas
Altura da área de suporte incluindo estofamento (seção do
assento)
Mínimo
Máximo
Elevação vertical
Velocidade vertical para cima (com peso máx. do paciente)
Velocidade vertical para baixo (com peso máx. do paciente)
Espessura do estofamento:
Seção dos pés
Seção traseira
Seção do assento
Adjustment angles:
Ângulo de posicionamento da parte traseira
Ângulo de posicionamento do assento
Posição Trendelenburg
Ângulo de ajuste vertical dos descansos de perna
Ângulo de ajuste horizontal dos descansos de perna
Ângulo de ajuste da seção dos pés
Adesivos, etiquetas de material
Peso máximo do paciente
Peso de trabalho seguro
Peso geral do produto sem acessórios
Peso geral da parte superior da cama de parto incluindo
acessórios
Peso geral da parte inferior da cama de parto incluindo
acessórios
Peso permito na parte traseira (125 mm do canto)
Peso permitido na seção dos pés(125 mm do canto)
Peso permitido do descanso de pernas
Peso permitido na grade lateral
Peso permitido na barra de suporte
Peso do colchão (seção traseira e do assento 100/130mm,
2.56-5.11 inch)
Peso do colchão (seção dos pés)
Peso do colchão (par de descanso de pernas)
Nível de ruído

2122 mm (83.54 inch)
1570 mm (61.81inch)
980 mm (38.58 inch)
960 mm (37.79 inch)
1143 mm (45 inch)
890 mm (35.04 inch)
2050 mm (80.71 inch)
150 mm (5.91 inch)

600 mm + 20mm (23.62
inch + 0,78 inch)
1050 mm + 20mm (41.34
inch + 0,78 inch)
450 mm (17.72 inch)
11,25 mm/s (0,44 inch/s)
20,45 mm/s (0,81 inch/s)
65mm (2.56 inch)
100/130mm
(3.93/5.11 inch)
100/130mm
(3.93/5.11 inch)
-10°/+70°
0°/+18,5°
-10°
0°/+143°
+60°
0°-22°
folha polimérica PVC
240 kg (529 lb.)
255 kg (562 lb.)
245 kg (540 lb.)
140 kg (308 lb.)
96 kg (211 lb.)
150 kg (330 lb.)
150 kg (330 lb.)
70 kg (154 lb.)
75 kg (165 lb.)
vertical press
70 kg (154 lb.)
8,6-9,6 kg (19-21 lb)
1,2 kg (2,64 lb)
2,6 kg (5,73 lb)
Less than 65 dB (A)
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10.3 Parâmetros elétricos
Baterias – reserva
Voltagem – input
Voltagem – input
Voltagem – input
Voltagem – input
Frequência
Valor nominal do fusível na unidade de controle (220240V)
Valor nominal do fusível na unidade de controle (100V)
Valor nominal do fusível na unidade de controle (110120V)
Valor nominal do fusível na unidade de controle (127V)
Input máximo
Voltagem do motor
Proteção de entrada da cama de parto
Classe do dispositivo
Classificação de componentes utilizados

Todas possibilidades de voltagem – input

24V/2,3 Ah
220-240 VAC
110-120VAC
100 VAC
127 VAC
50/60 Hz
T 3,15 AL, 250V
T 6,3AL, 250V
T 6,3AL, 250V
T 6,3AL, 250V
570 VA
24 V
IPX4
I.
B
100 VAC 50/60 Hz
110-120 VAC 50/60 Hz
127 VAC 50/60 Hz
220-240 VAC 50/60 Hz

Descrição funcional dos motores:
A cama de parto é equipada com motores elétricos lineares para mover a parte
traseira, parte do assento e para o ajuste de altura da cama. Esses motores não
precisam de manutenção.
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10.4 Componentes anexados ao produto
Os componentes anexados ao produto são classificados como Tipo B – eles fornecem
proteção básica ao paciente e são compatíveis com os requerimentos aplicáveis de
ČSN EN 60601-1 ed. 2:2007, pelos quais eles vão de encontro aos requerimentos na
classificação do Tipo B dos componentes anexos.
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10.5 Instrução de armazenamento
Camas de parto embaladas podem ser expostas à condições que não
excedam os limites seguintes por um período de 15 semanas:
•

Operação: 10°C – 40°C, 30% – 75%, 795 hPa – 1060 hPa

•

Armazenamento e transporte: -10°C – 50°C, 20% – 90% (sem condensação), 795
hPa – 1060 hPa"

88
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

10.6 Serviço e reparos
Aviso:
Cuidado
Todas as revisões de serviço, segurança e inspeções técnicas ou intervenções de
serviço devem ser executadas apenas por um técnico treinado pela empresa
BORCAD Medical a.s.
Diagramas, listas de componentes do produto, descrições ou outras informações
destinadas a auxiliar funcionários no reparo de componentes do produto, passíveis
de conserto apenas pelos mesmos funcionários treinados, comunidados pelo
fabricante, estão disponíveis conforme solicitação ao mesmo fabricante.
O produto vem com uma garantia de 2 anos em condições nas quais os serviços de
inspeções anuais regulares são executados.
Para todos os equipamentos fabricados pela empresa BORCAD Medical a.s., o
operador deve assegurar-se de inspeções técnicas de segurança de acordo com a
recomendação do fabricante, assim as inspeções devem acontecer pelo menos uma
ve por ano ou depois de executar qualquer conserto no equipamento médico ou depois
de qualquer intervenção relativa ao sistema elétrico do mesmo equipamento médico.
Os detalhes sobre o alcance, parâmetros e procedimentos da inspeção de segurança
técnica estão especificadas no manual de serviços do equipamento médico.
Caso o produto não esteja funcionando, entre em contato com o revendedor do
produto no seu país. No caso de quaisquer outros problemas, entre em contato
(preferencialmente em inglês) com o fabricante através de:
BORCAD Medical a.s.
Fryčovice 673
739 45 Fryčovice
República Tcheca
Tel: 736 628 231
Fax: 558 668 087
Endereço de e-mail: service@borcadmedical.com
Para reparos, utilize apenas peças de reposição originais da BORCAD Medical a.s. e
os serviços de técnicos licenciados treinados para consertar produtos deste tipo.
Consertos não profissionais serão considerados descumprimento dos termos e
condições de garantia e o fabricante simultaneamente se exime de qualquer
responsabilidade com quaisquer outros danos ao produto resultantes de
intervenção não profissional.
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11 Segurança ambiental e descarte do produto
A empresa BORCAD Medical a.s. Está ciente do papel importante que a proteção
do ambiente tem para as futuras gerações. Por essa razão, dá enfoque especial ao
desenvolvimento, inovação e produção de tais tecnologias e materiais que preservem
o meio ambiente. A BORCAD Medical a.s. cumpre as diretivas da UE relativas ao
limite de uso de certas substâncias perigosas em produtos elétricos e eletrônicos.
Os materiais deste produto respeitam o meio ambiente. Ele não contém substâncias
perigosas à base de cádmio, mercúrio, asbestos, PCB ou CFC. Emissões de ruído
do produto seguem os requisitos de proteção da saúde pública contra os efeitos
nocivos de ruído e vibrações dentro de imóveis protegidos.
Todos os resíduos materias resultantes da instalação do produto em operação são
marcados de acordo com as regulamentações respectivas válidas em seu material
de embalagem. Depois de instalar o produto, a empresa BORCAD Medical a.s.
Separa o material de embalagem de acordo com os pictogramas correspondentes e
os descarta através de uma entidade de descarte material autorizada. Para o retorno
gratuito de resíduos materiais, entre em contato com um vendedor ou técnico da
BORCAD Medical a.s.. Separe os resíduos materiais depois de colocar o produto em
operação de acordo com os pictogramas e entregue-os a uma pessoa autorizada para
uso e tratamento posterior.
O produto consiste de aço reciclável, plástico e componentes eletrônicos. Por motivos
de reciclagem otimizada, separe os componentes individuais do produto quando a
vida útil do produto chegar ao fim, de forma que possam ser utilizados adiante como
material do qual o produto foi fabricado (veja os diagramas abaixo).

Acu / bateria
Acumuladores podem ser descartados por um sistema de descarte material local.
Execute o descarte do material de acordo com os regulamentos do descarte de
resíduos locais (equipe especializada, assistência obrigatória). Antes do descarte,
limpe e desinfete o produto de forma apropriada. Ao descartar o produto de forma
correta, você ajudará a preservar recursos naturais preciosos e prevenir efeitos
negativos potenciais no meio ambiente e saúde pública, que podem ser resultado de
descarte impróprio de resíduos materiais. Para mais detalhes, entre em contato com
as autoridades ambientais competentes, ou o centro de descartes mais próximo para
resíduos materiais recicláveis.
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12 Lista de equipamentos disponíveis
N (Versões básicas):
PPB-AX Cama de parto AVE2:
Descanso de pernas padrão + amarras de perna (par)
Bateria reserva
Seção de pés deslizante, estofamento incluso
Colchão sem costura
Manual de CPR
Suporte de infusão em ambos os lados da cama
Grade lateral com controles
Painel fixo com controles
Alças (par)
Rodinhas 150mm, 1 x direcional
Freio central
Busbar equipotential
Cabo de rede a escolher
Escolha de opções de cores padrão
Embalagem
B (Cabo de energia):
PPB-050.37
PPB-050.30
PPB-050.31
PPB-050.32
PPB-050.33
PPB-050.35
PPB-050.40
PPB-050.38
PPB-050.39
PPB-050.36

Cabo elétrico JAR - espiral, 4m, laranja
Fio elétrico IZR - liso, 3,5m, laranja
Cabo elétrico EU - espiral, 4m, laranja
Cabo elétrico EUA - liso, 4m, laranja
Fio elétrico CH - espiral, 4m, laranja
Cabo elétrico UK - espiral, 4m, laranja
Cabo elétrico ITA - espiral, 4m, laranja
Cabo elétrico AUS - espiral, 4m, laranja
Cabo elétrico BRA - liso, 4m, preto
Cabo elétrico ITA - espiral, angular, 4m, laranja

N (Sistema elétrico):
PPB-050.21
PPB-050.22
PPB-050.23
PPB-050.24

220-240 VAC – Equipamento elétrico
110-120 VAC – Equipamento elétrico
100 VAC – Equipamento elétrico
127 VAC – Equipamento elétrico

N (Espessura do colchão):
PPB-014-X
PPB-080-X
PPB-083-X
PPB-081-X

100 mm
130 mm
100 mm com um zíper
130 mm com um zíper
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A (Cor):
A
B
F
M
P
X3

Violeta F4340-50621
Azul F4340_07459
Verde F4340-20157
Amarela F4340_07477
Laranja F4340_20127
Escolha própria de courinho

F4340_00002 F4340_00002
F4340_07422 F4340_07422
F4340_07432 F4340_07432
F4340_07436 F4340_07436
F4340_07445 F4340_07445
F4340_07476 F4340_07476
F4340_07478 F4340_07478
F4340_07479 F4340_07479
F4340_07480 F4340_07480
F4340_07485 F4340_07485
F4340_07496 F4340_07496
F4340_10120 F4340_10120
F4340_10295 F4340_10295
F4340_20129 F4340_20129
F4340_20130 F4340_20130
F4340-5015
F4340-5015
F4340-5347
F4340-5347
F4340-20150
F4340-20150
F4340-20154
F4340-20154
F4340-20156
F4340-20156
F4340-20161
F4340-20161
F4340-20162
F4340-20162
F4340-50454
F4340-50454
F4340-50618
F4340-50618
F4340-50619
F4340-50619
F4340-50620
F4340-50620
F4340-50622
F4340-50622
F4340-50623
F4340-50623
T
Rosa F4340-20149
N (Estofamento):
PPB-006.07-X
PPB-007.03-X
PPB-008.03-X

PPB-006.07 Estofamento no descanso de pés
PPB-007.03 Estofamento no suporte da perna direita
PPB-008.03 Estofamento no suporte da perna esquerda

N (Chamada de Enfermeiros)
PPB-046
PPB-047

Chamada de enfermeiros
SEM chamada de enfermeiros
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N (Descanso de pés)
PPB-076
PPB-075

Conjunto de descansos de pernas (EUA)
Conjunto de descansos de pernas (fora dos EUA)

N (Adesivos)
PPB-030.05
PPB-YXZ0
PPB-030.80

Adesivo BORCAD Medical
Placa de identificação BORCAD Medical
Adesivos de aviso

N (Seleção obrigatória)
PPB-067-X
PPB-062
PPB-064
PPB-065
PPB-070.01
PPB-066.01
PPB-060
PPB061

Barra de apoio
Controle de mão
Eurobar
Sem Eurolath
Capa para colchão de 100 mm
Capa para colchão de 130 mm
Com cabeceira
Com capas para cabeceira

N (Embalagem)
PPB-090
PPB-091
PPB-092
PPB-093

Caixa de papelão na palete com indicador
Embalagem estrangeira sem indicador
Caixa de papelão reforçada na palete com indicador
Alumínio

N (Manuais operacionais)
84660 PPB-072-CZ (Tcheco)
84664 PPB-072-DE (Alemão)
84666 PPB-072-EN (Inglês)
84668 PPB-072-ES (Espanhol)
84670 PPB-072-FR (Francês)
84672 PPB-072-IT (Italiano)
84678 PPB-072-SWE
(Sueco)
87892 PPB-073-US (Inglês norte-americano)
87795 PPB-072-NL (Holandês)
87894 PPB-073-CAN (Inglês canadense)
N (Opcionais)
PPB-069
Suporte frontal de acessórios
GKB-076.X Cadeira médica - ergonômica
PPA-36
Suporte de infusão telescópica
ZK-05.X
Cadeira médica
PPA-33
Tigela de aço inoxidável grande - 10 l
PPB-014.03-X3
Apoio de cabeça
PPB-077
Amortecedor frontal encaixado no descanso de perna (R/L)
PPA-10
Bacia coletora deslizante inoxidável 4.5l
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PPB-CCC
PPB-012
PPB-013

Trem de aterragem leve
Conjunto de alças de mão (removíveis)
Conjunto de alças de mão (dobráveis)

N (Capas)
PPB-100-A Lençóis Terry – branco
PPB-030.80 Adesivos de aviso
832 Almofada absorvente não estéril e não permeável
874 STANDARD Capa da área de suporte não estéril e não permeável
875 STANDARD Capa de seção dos pés não estéril e não permeável
876 STANDARD Capa de descanso de perna não estéril permeável
877 COMFORT Capa da área de suporte não estéril e não permeável
878 COMFORT Capa para seção dos pés não estéril e não permeável
879 COMFORT Capa de descanso de perna permeável não estéril
PPA-10
Bacia coletora deslizante inoxidável 4.5l
PPB-034
Tigela de aço inoxidável - 8 l
PPB-009
Alça

N (Escolha de rodinhas)
PPB-078
Rodinhas padrão (150mm)
PPB-079
Rodinhas com pino mais longo (150mm)
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