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Este manual consta de 3 capítulos que compreendem desde os aspectos mais 
gerais aos mais particulares.

 Descrição Geral

Proporciona uma Descrição geral do produto para conhecer os aspectos

mais relevantes.

 Princípio de funcionamento

Descreve a utilização dos diferentes sistemas mecânicos e elétricos

dos que consta este produto.

 Procedimentos gerais

Descreve as tarefas de limpeza e manutenção preventivos que se devem

levar a cabo para o bom funcionamento do produto.



Simbologia do 
manual
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Para melhorar a legibilidade e compreensão do conteúdo do manual, selecionaram-

 Texto standard: utilizado para o texto de todo o manual.

 Texto em negrito:  ressalta palavras ou frases importantes.

 Advertência ou cuidado geral:

paciente ou do utilizador, assim como as precauções ou procedimentos 

equipamento. O feito de ignorar uma advertência pode provocar lesões 
ao paciente ou ao utilizador.

 Advertência de risco eléctrico:

A manipulação indevida de determinados elementos pode provocar 
electrocução por risco eléctrico. Por isso, recomenda-se que as zonas 
assim marcadas sejam manipuladas por pessoal especializado.

 Advertência atracamento e/ou entalamento:

Não obstaculizar determinadas zonas durante o movimento já que pode 
provocar entalamento e/ou atracamento.

 Advertência entalamento pés:

Não obstaculizar determinadas zonas durante o movimento já que pode 
provocar entalamento.



Descrição geral
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DESCRIPCIÓN

No presente manual descreve-se o funcionamento de todos os modelos de cama 
da gama TechnoPlus:

 TechnoPlus Basic.

 TechnoPlus Advance.

 TechnoPlus Advance com memória.

 HiTech.

A cama para hospitalização TechnoPlus  está especialmente desenhada para a sua 
utilização em hospitais clínicas ou outros usos idênticos.

Somier dividido em dois planos articulados accionados eletrónicamente (encosto 

formado por quatro peças de HPL  (High Pressure Laminated ) de alta resistência, 
desmontáveis e ignífugas.

Dispõe de quatro suportes para o alojamento porta-soros, pendural, arco balcânico, 
etc... em material termoplástico, assim, como barras porta drenagem e Naso 
gástricas em ambos os lados da cama.

Dispõe de quatro rodas de 150 mm e pode incorporar uma quinta roda anti estática 
(facilita a direcionabilidade e a mobilidade da cama).

Pedal multifunção de duas  posições: desbloqueio de rodas e bloqueio total de 
rodas.

Possui elevação e descida mediante colunas de secção retangular, mecanismo 
interno de cadeia e sistema de motorização IP66. A sua estrutura retangular 
garante máxima estabilidade lateral, proporcionando altos índices de rigidez e de 
resistência à torsão.

Antes de utilizar a cama assegure-se de ler e compreender o conteúdo do 
manual de uso da gama TechnoPlus.

É importante ler e seguir estritamente todas as instruções de segurança 
contidas no manual.
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O movimento sincronizado do segmento encosto e pernas, ao acionar-se, melhora 
a distribuição de pressões e contribui à redução de formação de UPP’s. Possui 
uma Auto regressão de 15 cm.

Os comandos de controlo de paciente podem apresentar-se integrados nas 
guardas laterais ou por cabo. O comando enfermeiro por cabo é prioritário sobre o 
paciente, possibilitando o bloqueio das funções dos comandos de paciente. Inclui 
quatro funções previamente programadas.

Sistema de posição trendelenburg e antitrendelenburg elétrico com possibilidade 
de inclinação em ambos sentidos de 18º trendelenburg e 18º antitrendelenburg. 
Sistema de lateralização no modelo HiTech em ambos sentidos de 30º.
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DESCRIÇÃO  FÍSICA

Dimensão

Comprimento total com cabeceira e pés da cama (extensão 
até 2300 mm. de superfície útil) 2200 mm. ± 10 mm.

Largura total com guardas laterais escamoteadas 955 mm. / 970 mm.

Altura da superfície de descanso R.150 (posição baixa – po -
sição alta). Guardas laterais divididas 420 mm. ± 5 mm.

Altura da superfície de descanso R125 (posição baixa – po -
sição alta). Guarda lateral tubo 820 mm. ± 5 mm.

Altura para a passagem de gruas 163 mm.

Inclinação máxima da cabeceira 70º ± 3º

Inclinação máxima das pernas 40º ± 3º

Secção dos pés, inclinação máxima respeito à horizontal. Se 
as pernas estão a média altura 12º

Trendelenburg / Antitrendelenburg (Inclinação da superfície 
de descanso com respeito à horizontal) 18º / 18º

Altura mínima / máxima de solo a discos protetores (Altura 
disco: 65 mm.) 270 mm. / 670 mm.

Pesos

Peso máximo da cama sem colchão nem acessórios 150 kg.

Carga máxima de segurança (SWL) 250 kg.

Peso máximo paciente (MPW) 185 kg.

Peso máximo colchão e acessórios 65 kg.

DESCRIÇÃO  UTILIZA DOR  (ANTROPOMÉTRICA , ADULTO  COM  ANATOMIA  NORMAL )

Dimensão

Altura mínima do paciente 1460 mm.

Altura máxima do paciente 1850 mm. 

Largura máxima do paciente 860 mm.
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DESCRIPCIÓN  FÍSICA  COLCHÓN

Dimensão

Largura do colchão 850 mm. 

Comprimento do colchão 2000 mm.

Altura mínima do colchão 130 mm.

Altura máxima do colchão < 150 mm.

DESCRIÇÃO  FÍSICA  GUAR DAS  LATERAIS

Dimensão

Comprimento guarda lateral encosto 1010 mm.

Comprimento guarda lateral pernas 1040 mm.

Altura guardas laterais respeito do leito 430 mm.

DESCRIÇÃO  FÍSICA  CABECEIRA  / PÉS  DA CAMA

Dimensão

Altura cabeceira com respeito do leito 430 mm.

Altura pés da cama respeito do leito 430 mm.

DESCRIÇÃO  FÍSICA  AMBIENTE  DE  USO

Condição 

Temperatura Entre +5ºC y +40ºC

Humidade 30% - 75%

Pressão 500 hPa a 1060 hPa (de 0 a 2000 m. de altitude)

DESCRIÇÃO  FÍSICA  AMBIENTE  DE  ARMAZENAMENTO

Condição 

Temperatura Entre +5ºC y +40ºC

Humidade 30% - 75%

Pressão 500 hPa a 1060 hPa (de 0 a 2000 m. de altitude)
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AMBIENTE  DE  UTILIZAÇÃO  (SEGUN DO NORMA  IEC  60601-2-52:2010)

Ambiente de utilização 1 Cuidados intensivos num hospital

Ambiente de utilização 2 Cuidados agudos em hospital

Ambiente de utilização 3 Hospitalização de longa duração

Ambiente de utilização 5 Atenção de pacientes em ambulatório

DESCRIÇÃO  SISTEMA  ELÉCTRICO

Descrição 

Tipo de proteção contra os choques elétricos (CEI 60601-1) Clase I (Com caixa de con -
trolo CB20)

Tipo de proteção contra os choques elétricos (CEI 60601-1) Clase II (Com caixa de 
controlo CB6)

Grau de proteção contra os choques elétricos (CEI 60601-1) Tipo B

Proteção contra a entrada prejudicial de água (CEI 60529)

Colunas de elevação
IP66

Proteção contra a entrada prejudicial de água (CEI 60529)

Motores lineares
IP66

Funcionamento intermitente 2/18 min. o 5 ciclos/min.

Tensão 230 V CA

Frequência 50 - 60 Hz
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C OMPONENTES

Ítem Descrição Ítem Descrição

A Cabeceira I Roda proteção Ø150 mm. (opcional)

B Manivela embraiagem CPR J Comando paciente por cabo (opcional)

C Guardas laterais K Ângulo segmento encosto

D Leito de HPL L Ângulo TR / AntiTR

E Membranas controlo paciente (PCB) M Pesagem (opcional)

F Pés da cama N Quinta roda (opcional)

G Comando do enfermeiro (opcional) O Colunas de elevação (2 ou 3)

H Discos protetores P Pedal multifunção

A CB F GD E

H KI M N O PJ L
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C OMPONENTES  ELÉTRICOS

COMANDOS
Comando paciente por cabo
Unido à cama por cabo extensão , este comando serve para realizar os movimentos 
do leito da cama que correspondem ao paciente e que previamente o pessoal de 
enfermagem habilitou como seguros para o paciente.

Todos os modelos dispoêm de um botão de subida e outro de descida para cada 
um dos movimentos (a altura da cama, o encosto, as pernas e para um movimento 
simultâneo do encosto e as pernas, auto-contour).

Segundo o modelo, também disporá de um botão de acender ou apagar a luz da 
cama o botão para realizar a posição de trend / antitrend.

Para consultar o seu funcionamento dirija-se à página  55.

O uso da equipamento electrónico acrescenta um risco elétrico. O pessoal 
deve estar capacitado e dispor das informações correspondentes os 
riscos inerentes o equipamento elétrico.

O circuito elétrico está isolado eléctricamente das partes metálicas da 
cama. 

Para evitar sobrecarga nos motores, a manobra continua não deve exceder 
dois minutos.

Qualquer reparação dos componentes elétricos deverá realizar-se com a 
cama desconectada da rede elétrica e a bateria desconectada.

Não manipular as caixas, comandos o motores elétricos em caso de rotura 
nem aceder o interior dos componentes elétricos.

se corretamente conectadas. Uma falha neste sentido pode provocar 
aquecimentos indesejados nestes componentes.

coincide com a tensão nominal.

A instalação elétrica a que vai conectada a cama deve levar as proteções 
regulamentares.

Não golpear o comando. Não manipular em caso de rotura nem aceder 
ao interior.
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Ítem Descrição

A Comando opção Basic com chave de bloqueio de movimentos

B Comando opção Basic Plus / opção advance

C Comando opção advance com memória

D Comando opção HiTech

Comando enfermeiro
O comando enfermeiro permite realizar qualquer tipo de movimento  que possui 
a cama assim como o seu bloqueio, o qual, afeta a todos os comandos da cama.

Também se estabeleceram uns botões para alcançar com facilidade  posições pré-
programadas.

O comando enfermeiro dispõe de um botão para o bloqueio, botão/ões para subida 
e descida da cama e para selecionar cada movimento: encosto, pernas, altura da 
cama, auto-contour, trend/antitrend e lateralização (segundo opções).

Também pode dispor de botões para movimentos pré-programados: cadeira 
cardíaca, CPR, exame e trendelenburg de emergência (segundo opções).

Também permite o bloqueio total de todos os comandos acessíveis ao paciente.

Para consultar o seu funcionamento dirija-se à página 55.

Não golpear o comando. Não manipular em caso de rotura nem aceder 
ao interior.

A B C D
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Ítem Descrição

A Comando do enfermeiro opção Basic Plus

B Comando do enfermeiro opção advance

C Comando do enfermeiro com opção advance com memória

D Comando do enfermeiro com opção HiTech

A

B

DC
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Comando paciente de membrana
Situado no interior e exterior das guardas laterais  do encosto (para permitir o 
acionamento dos movimentos tanto ao paciente como ao acompanhante) e 
integrado nelas, o comando paciente de membrana permite acender ou apagar a 
luz por baixo da cama (s/ opções) e realizar os movimentos do leito da cama que 
correspondem ao paciente e que previamente o pessoal do enfermeiro habilitou 
como seguros para o paciente. Existe um botão que permite chamar o enfermeiro 
(função opcional a desenvolver junto com o centro).

Cada comando dispõe de um botão de subida e outro de descida para o movimento 
de cada um dos segmentos (encosto e pernas) e para a altura do leito da cama, três 
indicadores de bloqueio (um para cada movimento), um botão verde para ativação 
do comando, outro de chamada a enfermeiro e o último de ligar / desligar da luz por 
baixo da cama. (s/opções se dispõe de um botão M para memorizar as  posições 
do encosto e pernas).

Para consultar o seu funcionamento dirija-se à página  55.

 Ítem Descrição

A Comando de membrana sem opção de memória

B Comando de membrana com opção de memória.

A B

Não golpear o comando. Não manipular em caso de rotura nem aceder 
ao interior.
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Comando satélite
O comando satélite encontra-se situado na cabeceira da cama , unido ao encosto 

fazendo-o mais acessível desde os limites da  cama. Permite realizar as funções 
básicas de subir/descer encosto, pernas e elevação da cama.

Para consultar su funcionamiento diríjase a la página 55.

Comando de pés para elevação e descida
Situado por baixo da proteção  em ambos os lados da cama, o pedal de elevação 
elétrica permite elevar ou descer a cama de uma forma fácil, rápida e cómoda, sem 
utilizar as mãos.

Para consultar o seu funcionamento dirija-se à página  65.

Não golpear o comando. Não manipular em caso de rotura nem aceder 
ao interior.

Não manipular em caso de rotura nem aceder ao interior.
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CAIXA DE CONTROLO
A caixa de controlo do sistema elétrico encontra-se situada sobre o chassis da 
cama na zona central, por baixo nas extremidades, salvo no modelo HiTech que vai 
situada na cabeceira da cama.

Características:

 Tensão de alimentação: 230 V. 50Hz.

 Intensidade mínima em tomada de corrente: 2,5 A.

 

 Proteção IP66.

Para evitar sobrecarga nos motores, a manobra continua não deve exceder 
dois minutos.

Qualquer reparação dos componentes elétricos deverá realizar-se com a 
cama desconectada da rede elétrica e a bateria desconectada.

Não manipular as caixas, comandos ou motores elétricos em caso de rotura 
nem aceder ao interior dos componentes elétricos.

se corretamente conectadas. Uma falha neste sentido pode provocar 
aquecimentos indesejados nestes componentes.

com a tensão nominal.

A instalação elétrica a a que vai conectada a cama deve levar as proteções 
regulamentares.
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MOTORES LINEARES
A Cama de Colunas TechnoPlus conta com 
2 atuadores lineares situados na cama 
que se encarregam da elevação do corpo 
(encosto) e (pernas).

 Voltagem de motor: 24 V

 Dimensões de instalação: 

 336 mm. (pernas)

 445 mm. (encosto)

 Empurre: 3500 N.

 Velocidad: 11/7 mm/s

 Percurso: 

 100 mm. (pernas) 

 200 mm. (encosto)

 Proteção: IP66.

COLUNAS DE ELEVAÇÃO
As camas da gama TechnoPlus contam com 2 ou 3 colunas (segundo modelo) para 
realizar os movimentos de elevação e descida do leito, assim como as inclinações 
Trendelenburg, Antitrendelenburg e a laterização da cama.

 Voltagem de motor: 24 V.

 Dimensões de instalação: 350 mm.

 Empurre: 2000 N.

 Velocidad: 14/10 mm/s

 Percurso: 400 mm.

 IP66.



30

BATERIA
A bateria situa-se junto à caixa de controlo.

O tempo máximo que uma cama com bateria pode estar desconectada é de três 
meses, ainda é recomendável a sua carga cada dois meses.

As baterias têm um tempo de vida limitado pelo que convém revisar regularmente 
o seu estado de carga. Recomenda-se que se substituam em quanto se observem 
síntomas de esgotamento ou cada três ou quatro anos.

Extração da bateria: libertar as patilhas traseiras da caixa de controlo.

Colocação da bateria: introduzir nas ranhuras da caixa de controlo e empurrar até 
clicar.

 Capacidade / Voltagem: 1,2 Ah. / 24 V

 Comprimento de cabo máxima: 1,3 m.

 Intensidade de corrente de carga máxima: 0,3 A

 

 Peso: 1,25 kg.

O ciclo de utilização (funcionamento intermitente) dos elevadores não 
excede 2 minutos /20 minutos, do contrário podem-se causar danos ao 
equipamento.

Os movimentos de elevação, descida e inclinação realizam-se mediante 2 

em condições normais de utilização.

correspondente (não há movimentos automáticos). Segundo a função, um 
botão corresponde ao movimento de um ou mais elevadores.
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SISTEMA DE PESAGEM INTEGRADO 
A cama pode incluir um sistema de pesagem incorporado que permite controlar o 
peso do paciente sem necessidade de que abandone a cama..

Para consultar o seu funcionamento dirija-se à página  66. 

carácter informativo e podem não mostrar a exatidão e precisão requerida 

Os atuadores e a eletrónica não estão desenhados para o seu uso num 
ambiente explosivo.

Os cabos devem estar todos conectados durante a limpeza para evitar a 
entrada de água nos componentes do sistema.



32

C OMPONENTES  MECÂNICOS

GUARDAS LATERAIS INTEGRAIS
Instaladas nos laterais da cama, o 
objetivo das guardas laterais é recordar 
ao paciente os limites da cama mas em

modo algum constituem por si mesmas 
um dispositivo de contenção.

Compõe-se de 2 guardas laterais na 
parte do encosto abatíveis e articuláveis 
com o encosto (com opção de comando 
paciente no interior e exterior da guarda 
lateral) e 2 guardas laterais abatíveis 

pernas. Cada guarda lateral dispõe de uma alavanca para o seu abatimento e de 
um indicador de graus que no caso das guardas laterais das pernas indicará os 
graus da posição trendelenburg e antitrendelenburg e no caso das guardas laterais 
do encosto indicará a inclinação deste respeito ao solo.

Para consultar o seu funcionamento dirija-se à página 79.

GUARDAS LATERAIS DE 4 TUBOS EM AÇO INOXIDÁVEL OU PINTADAS 
Instaladas nos laterais da cama, o 
objetivo das guardas laterais é recordar 
o paciente os limites da cama mas em 
modo algum constituem por si mesmas 
um dispositivo de contenção. 

Cada guarda lateral dispõe de um 
sistema de bloqueio e desbloqueio. 
No tubo superior das guardas laterais 
possui um alojamento para colocar o 
comando paciente por cabo.

O uso de qualquer elemento que cubra o colchão reduz a altura real  das 
guardas laterais assim como outras dimensões da equipamento. Em caso 
de utilizar um destes sistemas, avalie o risco de que o paciente sofra uma 
queda ou entalamento e tome as medidas necessárias.
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CABECEIRA E PÉS DA CAMA EXTRAÍVEIS COM SISTEMA DE BLOQUEIO
Situados na cabeceira e nos pés da cama, o 
objetivo é recordar o paciente os limites da 
cama mas em modo algum constituem por 
si mesmos um dispositivo de contenção.

Possuem um sistema de bloqueio/
desbloqueio à cama em ambos os lados 
que possibilita que a cabeceira e os pés da 
cama se possam colocar e extrair facilmente 
pelo operador da cama sem nenhum tipo 
de ferramenta.

Para consultar o seu funcionamento dirija-se à página 80.

PEDAL MULTIFUNÇÃO
Localizado nos pés da cama, o pedal multifunção 
permite o travão centralizado das quatro rodas 
com a total liberdade de movimento.

Conta também com Avisador Acústico de 
Destravado (s/opções).

Para consultar o seu funcionamento dirija-se 
à página 81.

QUINTA RODA
Fabricada em materiais plásticos sintéticos de alta 

e, portanto, fazendo impossível o risco de oxidação.

Recorde sempre manter o travão activado quando não desloque a 
cama, já que poderiam produzir-se danos se esta chegar a mover-se 
acidentalmente.

Assegure-se, sempre que se queira mover a cama, de que esta se tenha 
desconectado da corrente elétrica.

Se se transporta a cama com ou sem paciente na sua posição mais baixa, 
deverá levar as guardas laterais na sua posição mais elevada já que poderiam 
produzir-se  danos ao equipamento ou ao paciente no seu movimento.
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Algumas de suas características são:

 Automática: Permite a eliminação do pedal com o que conseguimos 
aliviar de trabalho o pessoal sanitário.

 Com amortecedor: O sistema de amortecimento evita que a 5ª roda 

ascensores).

 Anti estática: Permite conduzir ao solo a eletricidade estática graças à 
composição da roda.

SISTEMA DE ACIONAMENTO BILATERAL CPR
Situado nos 2 laterais da cama, por baixo do encosto, 
o sistema de acionamento bilateral CPR, permite ou 
descida deste de uma forma rápida. 

Incorpora um amortecedor para evitar a queda brusca 
do encosto.

Para consultar o seu funcionamento dirija-se à 
página 82.

SISTEMA DE EXTENSÃO DA CAMA
A cama extende cerca de 300 mm., até 
chegar os 2200 mm. de comprimento 
útil. Desta maneira a cama adapta-se às 
características físicas do paciente.

Para consultar o seu funcionamento 
dirija-se à página 82.

encosto da cama em nenhum caso já que poderia produzir-se uma falha 
no motor de elevação e deixar de funcionar a cama.

Quando a cama se encontre na sua posição alongada não se sentar nem 
apoiar-se no extremo dos pés da cama já que poderia produzir-se o volteio 
da cama.
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CABECEIRA FIXA AO CARRO 

que mantém esta sempre na mesma posição e 
altura, pese as  posições e movimentos que o resto 
da cama leve a cabo.

SUPORTE PARA ACESSÓRIOS
Ao longo de toda a cama podem-se encontrar 
diferentes suportes para o alojamento de acessórios, 
como seriam:

 Suportes nas esquinas para alojar o porta-
soros, pendural ou arco balcânico.

 Arcos porta drenagem por baixo do leito.

 Arcos para a sujeição do paciente com o 
sistema “SEGUFIX”, distribuídos ao longo 
dos segmentos.

DISCOS PROTETORES
Situado nas quatro esquinas da cama, os discos 
protetores, protegem a cama frente a golpes.

Estes suportes só podem ser utilizados para alojar produtos de nosso 
fabrico.  Do contrário, poderiam produzir-se  danos ao equipamento e/ou 
ao paciente.
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MESA EXTENSÃO
A cama incorpora por baixo do leito dos pés da cama 
uma mesa extensão de grande resistência que pode 
utilizar-se de suporte para uso do paciente ou para o 
pessoal assistencial.

Por baixo desta mesa pode-se encontrar o comando do 
enfermeiro avançado, no caso em que o leve.

Para consultar o seu funcionamento dirija-se à 
página 83.

PORTA-PLACAS PARA RX TÓRAX
Bandeja lateral porta-chassis de 
medidas 43 x 35 cm para poder 
realizar placas de raios X para tórax.

*As camas estão preparadas para Rx 
placas não incluídas*.

POSIÇÃO UNIVERSAL DO MÓDULOS PÉS (RASTOMAT)
Mediante umas ferragens, o módulos pés permite alcançar sete posições distintas. 
Esta posição agiliza as mudanças posturais para pacientes de média e longa 
estada e contribui à prevenção de UPP’s na zona de calcanhares. Esta opção não 
se encontra disponível no modelo HiTech.

Para consultar o seu funcionamento dirija-se à página  83.



37

Camas TechnoPlus y HiTech

ACESSÓRIOS

PORTA-SOROS
O porta-soros situa-se num dos suportes, e se compõe-
se de 2 partes de aço cromado, uma manivela para 
apertar com sistema de proteção à penetração de 
líquidos no tubo inferior e sistema de sujeição de quatro 
ganchos com capacidade de oito quilogramas no total 
(2 quilogramas por tubo).

Para consultar o seu funcionamento dirija-se à 
página 84.

PENDURAL
O pendural situa-se num dos suportes, e se compõe-se de braço de aço com punho 
de desenho ergonómico e correia com sistema anti 
deslizamento e regulação da altura (até 300mm), 
mediante a pulsação de um botão.

Para consultar o seu funcionamento dirija-se à 
página  84.

Comprove periodicamente o estado correto dos ganchos do porta-soros.

Comprove periodicamente o estado correto da correia do pendural.
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ARCOS BALCÂNICOS

Arco balcânico

Situa-se nos quatro suportes da cama 

aço inoxidável de secção quadrada de 
30 milímetros com maxilas, trações, 
pendural com punho e correia e porta-
soros.

O peso máximo que suporta o arco 
balcânico é de 75 quilogramas.

Arco balcânico de alumínio

octogonal com maxilas, trações, pendural 
com punho e correia e porta-soros.

O peso máximo que suporta o arco 
balcânico é de 75 quilogramas.

por queda do tubo ou acessório.

Não está permitido pendurar-se dos tubos horizontais ou superiores. 

Não utilizar para mover a cama.
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R EGULAMENTOS , NORMAS  E  CÓ DIGOS

A Cama TechnoPlus está conforme as disposições de:

 Diretiva 93/42/CE

 Diretiva 2006/42/CE

 Diretiva 2006/95/CE

 Diretiva 2004/108/CE

 Diretiva 2009/23/CE

A Cama TechnoPlus cumpre com as seguintes normas:

 Norma UNE-EN ISO 12100

 Norma UNE-EN 60204-1

 Norma UNE-EN 60601-1 

 Norma UNE-EN 60601-1-2

 Norma UNE-EN 60601-2-38

 Norma UNE-EN 20324

 Norma EN 45501-95
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C ONSELHOS  DE  SEGURANÇA

Esta cama não está desenhada para utilizadores com anatomias especiais 
(amputados, etc) nem tampouco para crianças, já que a sua anatomia ou 
circunstâncias especiais podem provocar riscos de entalamentos não con -
templados nas nossas análises de riscos. É por isso que o uso deste produ -
to não está recomendado para esses casos.

Este manual descreve todas as funções da cama assim como o seu uso, 
descrevendo todas as funções e componentes ou detalhes. Para obter a 
informação mais precisa relativa à utilização da cama consulte as partes 

Consulte o manual de utilizador antes de utilizar a cama. Do contrário, pode -
riam ocasionar-se lesões pessoais e/ou danos materiais.

A determinação e solução de problemas da cama só podem ser efectuadas 

problemas efetuadas por pessoal não autorizado pode conduzir a lesões 
pessoais ou danos materiais.

-

operações de manutenção. Do contrário, poderiam causar lesiones pes -
soais e/ou danos materiais.

Nunca eleve a cama com uma ferramenta de elevação distinta à desenhada 
pelo fabricante. Se não tomar em conta esta advertência pode haver uma 
disfunção do mecanismo de elevação e lesões corporais.

Os mecanismos motorizados da máquina podem causar lesões. Não utili -
zar os comandos da cama até que todas as pessoas se tenham afastado 
dos mecanismos. Pode-se interromper uma função de articulação da cama 
liberando o comando, pulsando ou mantendo premido o botão correspon -
dente ao movimento contrário, ou desligando o conector de alimentação à 
corrente.

A Cama está desenhada para o seu uso no interior. Não utilizar ou armaze -
nar no exterior ou em ambientes húmidos.

Não utilizar o equipamento se a largura, altura e peso do paciente excedem 
-

ciente.

Não deverão utilizar-se com esta cama colchões que não sejam suscetíveis 
de se adaptarem à articulação do leito.

Só o pessoal de manutenção autorizado das instalações deveria efectuar a 
manutenção preventiva na cama. Uma manutenção preventive realizada por 
pessoal não autorizado pode conduzir a lesões pessoais ou danos materiais.
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O ciclo de utilização (funcionamento intermitente) dos motores não exceed 2 
minutos / 20 minutos, do contrário podem-se causar danos ao equipamen -
to.

Consulte o manual de utilizador da cama antes de usar os acessórios, para 
evitar qualquer risco de lesões do paciente ou do utilizador.

para ser utilizados na dita cama. O uso de qualquer acessório não incluido 
na lista porá em perigo a segurança da cama ou do paciente Não golpear 
os comandos que controlam os distintos movimentos. Da mesma maneira, 
nunca deverá manipular-se o interior do comando manual ou dos motores.

Não deve acionar-se nenhum movimento sem haver colocado previamente 
o colchão.

Qualquer operação de limpeza, movimento da cama ou reparação dos com -
ponentes elétricos, deverá realizar-se com a cama desconectada da rede 
elétrica. Existe risco de choque eléctrico.

Nunca deverá manipular-se o interior do comando manual ou dos motores.

A instalação elétrica a que vai conectada a cama deverá levar as proteções 
regulamentares, do contrário não conecte o aparelho.

Em caso de observar qualquer deformação em algum elemento da cama, 
coloque-se em contacto com o distribuidor.

Nos movimentos de elevação e descida de módulos se deverá observer 
a não presença de materiais ou zonas do corpo do utilizador ou qualquer 
pessoa próxima, que possam interpor-se entre o leito e o bastidor da cama. 
Em caso contrário poderia existir o risco de trilhar entre o leito e os pontos 
de apoio deste ao descer.

Na segurança do paciente, a cama deveria estar na sua posição mais baixa 

de dano por queda.

Existem riscos de trilhar ou entalamento ao descer as partes móveis do leito 
da cama. Comprove que na sua descida não se encontra nenhum obstá -
culo.

Existe risco de trilhar ou entalamento entre a guarda lateral e as distintas 
partes da cama. Comprove que na sua descida não se encontra nenhum 
elemento obstaculizando a passagem.

Existe risco de trilhar ou entalamento entre as partes da cama e os acessó -
rios (por exemplo, o porta-soros) se não se utilizam segundo as instruções 
deste manual.
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O uso da equipamento eléctrico acrescenta um risco eléctrico. O pessoal 
deve estar capacitado e dispor das informações correspondentes aos riscos 
inerentes do equipamento eléctrico.

Uma saída de corrente anormalmente alta é sintomática de uma degradação 
do cabo de alimentação CA e da unidade de alimentação elétrica.

Se o valor da saída de corrente é superior a 500 micro-amperes, pode-se 
ocasionar lesões pessoais.

Desconecte a cama antes de efectuar qualquer intervenção de limpeza ou 
manutenção. Do contrário, poderiam ocasionar-se lesões pessoais ou da -
nos materiais. Consulte o dito capítulo do manual, para conhecer advertên -
cias adicionais.

Na segurança do paciente e do próprio equipamento, tome precauções ao 

cabos destes outros aparelhos com distintos elementos e partes móveis de 
a cama.

-
tação, já que poderia supor um risco eléctrico.



Funcionamento
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INTRO DUÇÃO

O funcionamento das camas da gama TechnoPlus se divide em 2 subsistemas:

 Elétrico
 Mecânico

Neste capítulo, descrevem-se por separado cada um dos subsistemas, e as funções 
que concernem a cada um , para poder realizar um uso ótimo do dito produto.

S ISTEMA  ELÉTRICO

 Ítem Descrição  Ítem Descrição

A Comando de controlo de paciente D Sistema de pesagem

B Comando de controlo enfermeiro E Motor linear de elevação

C Colunas de elevação F Membranas de controlo

C D E

FA B
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P OSICIONAMENTO  DOS  COMPONENTES  ELÉTRICOS

 Ítem Descrição  Ítem Descrição

A Motor linear leito E Caixa de controlo

B Motor linear extremidades F Bateria

C Coluna elevação (zona cabeceira) G Luz (s/ opções)

D Coluna elevação (zona extrem.) H Célula pesagem (s/ opções)

A

A

G

G B

H

H

C

C

D

D

E F

E F

B
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E SQUEMA  ELÉTRICO

 Caixa de controlo do sistema com bateria.

 2 ou três caixas de conexões (s/ opções).

 2 atuadores lineares (um para encosto e outro para pernas).

 2 colunas elevadoras.

 2 guardas laterais com comando de membrana (s/ opções).

 Comando paciente com cabo extensão (s/ opções).

 Comando enfermeiro com cabo extensão (s/ opções).

 Caixa de controlo do sistema com bateria.

 Três caixas de conexões com luz (s/ opções).

 2 atuadores lineares (um para encosto e outro para pernas).

 Três colunas elevadoras.

 2 guardas laterais com comando de membrana.

 Comando paciente com cabo extensão.

 Comando enfermeiro com cabo extensão.

 Quatro células de pesagem com conexão às guardas laterais.

Os esquemas de cablagem são os seguintes:
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LOW POSITION

ON

LOW POSITION

ON

Rede

MJB

MJB MJB

Comando 
Enfermeiro

Comando 
Paciente

Motor 
Encosto

Guardas laterais 
com Membranas

Guardas laterais 
com Membranas

Motor 
Pernas

Caixa de controlo

Coluna 
Elevação

Coluna 
Elevação
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LOW POSITION

ON

LOW POSITION

ON

Rede

MJB

MJB MJB

Comando 
Enfermeiro

Comando 
Paciente

Caixa Co -
nexões

Motor 
Encosto

Guardas laterais 
com Membranas

Guardas laterais 
com Pesagem

Células de pesagem
Guardas laterais 

com Pesagem

Guardas laterais 
com Membranas

Final de percurso

Final de 
percurso

Motor 
Pernas

Caixa de controlo + bateria

Toma de tierra conecta -
da a estructura metálica

Coluna 
Elevação

Coluna 
Elevação

Coluna 
Elevação
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C OMPONENTES  ELÉTRICOS

C OMAN DOS  PACIENTE

A Subir encosto F Descer pernas

B Descer encosto G Subir simult. encosto e pernas

C Subir leito H Descer simult. encosto e pernas

D Descer leito I Posição antitrendelenburg

E Subir pernas J Posição Trendelenburg

Comando opção Basic com chave de bloqueio 
de Movimentos

Comando opção Basic Plus / opção advance

A A

C C

E E

G G

I I

B B

D D

F F

H H

J J
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A Subir encosto F Descer pernas

B Descer encosto G Subir simult. encosto e pernas

C Subir leito H Descer simult. encosto e pernas

D Descer leito L Aceso / desligar luz por baixo cama

E Subir pernas

Comando opção advance com memória Comando opção HiTech

A A

C

C

E

E

G

G

L

B B

D

D

F

F

H

H
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C OMAN DOS  DE  MEMBRANA

A Subir encosto K Ativação comandos membrana

B Descer encosto L Aceso / desligar luz por baixo cama

C Subir leito M Botão Memory (modelos: HiTech e TP com memória)

D Descer leito N Chamada a enfermeiro (s/ opções)

E Subir pernas 1 Indicador de bloqueio da função

F Descer pernas

F F

L L

A AC CE E

D D

N N

B B

K K

M

1 1



52

C OMAN DO SATÉLITE

A Subir encosto E Subir pernas

B Descer encosto F Descer pernas

C Subir leito 1 Indicador de bloqueio da função

D Descer leito 

C OMAN DOS  DO ENFERMEIRO

COMANDO BLOQUEIO DO ENFERMEIRO OPÇÃO BASIC PLUS

P Subir movimento Y Movimento do leito

Q Descer movimento 1 Indicador de bloqueio da função

V Movimento do encosto 2 Botão bloqueio / desbloqueio

W Movimento das pernas 3 Indicador de bateria

A

F D

YW

E C

1

V

2

3

P

Q

1

B
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COMANDO ENFERMEIRO OPÇÃO ADVANCE

A Subir encosto S Posição Trend de emergência

B Descer encosto T Posição cadeira cardíaca

C Subir leito U CPR de emergência

D Descer leito V Movimento encosto

E Subir pernas W Movimento pernas

F Descer pernas X Mov. simult. encosto / pernas

G Subir simult. encosto e pernas Y Movimento leito

H Descer simult. encosto e pernas Z Movimento Trend / Antitrend

I Posição antitrendelenburg 1 Indicador de bloqueio de movimentos

J Posição Trendelenburg 2 Botão bloqueio / desbloqueio

R Posição de examinação 3 Indicador de bateria

A+C+I Reinicio do sistema C+I Limpar do sistema

A3 E G C I

B F H D J

U

2

R

S

T

2

1

V W X Y Z
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COMANDO ENFERMEIRO OPÇÃO ADVANCE COM MEMÓRIA E HITECH

O Movimento lateralização (s/opções) V Movimento encosto

P Subir movimento W Movimento pernas

Q Descer movimento Y Movimento elevação cama

R Posição examinação Z Movimento Trend / Antitrendelenburg

S Posição Trendelenburg emergência 1 Indicador de bloqueio da função

T Posição cadeira cardíaca 2 Botão bloqueio / desbloqueio

U Posição CPR emergência P+Q+2 Reinicio do sistema

P+Q Limpar do Sistema

2 P Q

U

ZV

TSR

1

W O Y

segurança. Para os desbloquear e voltar a usar a cama pressionar o botão 
de ligar durante 5 segundos aproximadamente.
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F UNCIONAMENTO  DOS  COMAN DOS

SUBIR OU DESCER ENCOSTO
Através dos botões subir ou descer encosto poder-se-á inclinar o segmento 
encosto até à posição desejada. O ângulo máximo permitido é de 70º.

Ativação comandos paciente, enfermeiro Advance, satélite e membranas

Para ativar o movimento há que manter premido o botão subir ou descer encosto 
(A e B) para articular à máxima ou mínima inclinação respetivamente.

Ativação comandos do enfermeiro Advance com memória, HiTech e Basic Plus

Para ativar o movimento há que pulsar o botão do movimento do encosto (V) e a 
seguir o botão subir (P) ou descer (Q) para articular à máxima ou mínima inclinação 
respetivamente. O led do botão pisca indicando a sua operatividade.

SUBIR OU DESCER PERNAS
Através dos botões subir ou descer pernas poder-se-á elevar ou descer  o segmento 
pernas até à posição desejada. O ângulo máximo permitido é de 40º deixando o 
módulos pés a -12º na sua posição mais baixa.

Ativação comandos paciente, enfermeiro Advance, satélite e membranas

Para ativar o movimento há que manter premido o botão subir ou descer pernas (E 
e F) para articular à máxima ou mínima inclinação respetivamente.

Não se sentar nos leitos articulados estando estes elevados, nem acionar 
os movimentos se existem pessoas sentadas nos ditos módulos.

Existe risco de trilhar ou ferimento ou descer as partes móveis do leito da 
cama. Comprove que na sua descida não se encontra nenhum obstáculo.
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Ativação comandos do enfermeiro Advance com memória, HiTech e Basic Plus

Para ativar o movimento de subida ou descida do segmento pernas, há que 
pulsar o botão do movimento das pernas (W) e, a seguir, pulsar o botão de subida 
(P) ou descida (Q) para elevar ou descer  o segmento pernas respetivamente.

SUBIR OU DESCER CAMA
Através dos botões subir ou descer cama poder-se-à elevar ou descer esta à altura 
desejada. A altura máxima permitida é de 82 centímetros e a altura mínima é de 42 
centímetros.

A altura máxima favorece a ergonomia de uso do assistente e a altura mínima a do 
paciente.

Ativação comandos paciente, enfermeiro Advance, satélite e membranas 

Para ativar o movimento há que manter premido o botão subir ou descer cama (C 
e D) para elevar à máxima ou mínima altura respetivamente.

Ativação comandos do enfermeiro Advance com memória, HiTech e Basic Plus

Para ativar o movimento de subida ou descida da cama, há que pulsar o botão 
do movimento da cama (E) e, a seguir, pulsar o botão de subida (P) ou descida 
(Q) para elevar ou descer  a cama respetivamente.

Não se sentar nos leitos articulados estando estes elevados, nem acionar 
os movimentos se existem pessoas sentadas nos ditos módulos.

Existe risco de trilhar e/ou ferimento ao descer o segmento pernas entre 
este e as diferentes partes da cama ou dos acessórios. Comprove que na 
sua descida não se encontra nenhum obstáculo.
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SUBIR OU DESCER ENCOSTO E PERNAS SIMULTANEAMENTE
Através dos botões subir ou descer encosto e pernas simultaneamente poder-
se-á inclinar o segmento encosto e pernas à vez até à posição desejada. O ângulo 
máximo permitido é de 70º para o encosto e para o segmento pernas 40º deixando 
o módulos pés a -12º na sua posição mais baixa.

Ativação comandos paciente e enfermeiro Advance

Para ativar o movimento há que manter premido o botão subir ou descer encosto e 
pernas (G e H) para articular à máxima ou mínima inclinação respetivamente.

Não se sentar nos leitos articulados estando estes elevados, nem acionar 
os movimentos se existem pessoas sentadas nos ditos módulos.

Não tentar elevar ou descer  a cama com outros meios que não sejam os 
desenhados pelo fabricante. Se não tem em conta esta advertência pode 
haver uma disfunção do mecanismo de elevação e lesões corporais.

Existe risco de trilhar ou ferimento ao descer as partes móveis do leito, 
com o resto de partes da cama ou os acessórios. Comprove que na sua 
descida não se encontra nenhum obstáculo.

Existe risco de trilhar ao descer a cama entre esta e o carro, em caso de 
apoiar o pé no carro.

Existe risco de trilhar ao descer a cama com as guardas laterais baixadas, 
ou ao descer as guardas laterais com a cama na posição mais baixa.
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TRENDELENBURG E ANTITRENDELENBURG 
Através do botão do movimento Trendelenburg(J) e Antitrendelenburg (I), a cama 
poder-se-á inclinar um máximo de 13º no movimento de Trend o 14º no movimento 
antitrend.
Ativação comandos paciente e enfermeiro Advance

 Antitrendelenburg

Ativação: Pulsar a tecla Antitrend (I) para inclinar a cabeceira com respeito aos 
pés da cama até uma inclinação máxima de 14º. O resto do leito permanecerá na 
posição que se encontre. 

 Trendelenburg

Ativação: Pulsar a tecla Trend (J) para inclinar os pés da cama com respeito à 
cabeceira até uma inclinação máxima de 13º. O resto do leito permanecerá na 
posição que se encontre.

Ativação comandos do enfermeiro Advance com memória e HiTech

Para ativar o movimento de Trendelenburg o antitrendelenburg há que pulsar o 
botão de Trendelenburg e Antitrendelenburg (Z) e, a seguir, a tecla subir (P) para 
inclinar nantitrendelenburg o a tecla descer (Q) para inclinar em Trendelenburg.

O movimento Trendelenburg e Antitrendelenburg deve realizar-se sempre 
sob supervisão médica.

Não tentar elevar ou descer a cama com outros meios que não sejam os 
desenhados pelo fabricante. Se não tem em conta esta advertência pode 
haver uma disfunção do mecanismo de elevação e lesões corporais.

Existe risco de trilhar ao descer a cama com as guardas laterais baixadas, 
ou ao descer as guardas laterais com a cama na posição mais baixa.

Existe risco de trilhar ao descer a cama entre esta e o carro, em caso de 
apoiar o pé no carro.
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LATERALIZAÇÃO
No modelo HiTech encontramos a função de lateralização para a prevenção 
e tratamento de UPP´s. A cama lateraliza 30º em ambos sentidos utilizando a 
dupla coluna.

Ativação comandos do enfermeiro HiTech

Para ativar o movimento de lateralização há que pulsar o botão de lateralização 
(O) e, a seguir, a tecla subir (P) para realizar a lateralização para a izquierda ou a 
tecla descer (Q) para realizar a lateralização para a derecha (ambos movimentos 
vistos desde os pés da cama).

O movimento de lateralização deve realizar-se sempre sob supervisão 
médica.

Não tentar elevar ou descer  a cama com outros meios que não sejam os 
desenhados pelo fabricante. Se não tem em conta esta advertência pode 
haver uma disfunção do mecanismo de elevação e lesões corporais.

As guardas laterais devem estar elevadas durante o acionamento da 
inclinação do contrário poderiam produzir-se lesões ao paciente.

Existe risco de trilhar e/ou ferimento ao acionar o movimento de 
lateralização, entre o leito e as diferentes partes da cama ou acessórios, 
comprove que no movimento não se encontra nenhum obstáculo.
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POSIÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS
A ativação de estas funções se realiza através dos comandos do enfermeiro 
Advance, Advance com memória e HiTech.

Movimento pré-programado de posição de exame

Através do botão do movimento pré-programado de posição de exame (R) a 

pessoal assistencial.

Para ativar o movimento pré-programado de posição de exame há que manter 
pressionado o botão de posição de exame (R).

Movimento pré-programado trendelenburg de emergência

Através do botão do movimento pré-programado de Trendelenburg de emergência 
(S) a cama poder-se-à inclinar um máximo de 18º na dita posição.

Para ativar o movimento pré-programado há que manter pressionado o botão de 
posição Trendelenburg de emergência (S).

Não tentar elevar ou descer a cama com outros meios que não sejam os 
desenhados pelo fabricante. Se não tem em conta esta advertência pode 
haver uma disfunção do mecanismo de elevação e lesões corporais.

Existe risco de trilhar ou ferimento ou descer as partes móveis do leito da 
cama. Comprove que na sua descida não se encontra nenhum obstáculo.
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Movimento pré-programado de posição cadeira cardíaca

Através do botão do movimento pré-programado de posição cadeira cardíaca (T) o 
segmento encosto articula a 70º e o segmento de pernas o faz a 40º. Por último, a 
cama se inclinará a 18º Antitrendelenburg.

A sucessão de movimentos necessários para conseguir esta posição segue uma 
pauta de ordem e intervalos para melhorar a ergonomia e segurança do paciente. 

Para ativar o movimento pré-programado de posição de cadeira cardíaca há que 
manter pressionado o botão de posição de cadeira cardíaca (T).

Não tentar elevar ou descer a cama com outros meios que não sejam os 
desenhados pelo fabricante. Se não tem em conta esta advertência pode 
haver uma disfunção do mecanismo de elevação e lesões corporais.

Existe risco de trilhar ou ferimento ou descer as partes móveis do leito, 
com o resto de partes da cama o os acessórios. Comprove que na sua 
descida não se encontra nenhum obstáculo.

Existe risco de trilhar ou ferimento ou descer as partes móveis do leito, 
com o resto de partes da cama o os acessórios. Comprove que na sua 
descida não se encontra nenhum obstáculo 

Existe risco de trilhar ao descer a cama com as guardas laterais baixadas, 
ou ao descer as guardas laterais com a cama na posição mais baixa.
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Movimento pré-programado de posição CPR

Através do botão do movimento pré-programado de posição CPR (U), a cama deixará 
o segmento encosto e o segmento pernas em posição horizontal e em posição da 
altura mínima, para uma possível reanimação cardio-pulmonar de urgencia.

Para ativar o movimento pré-programado de posição CPR há que manter presionado 
o botão correspondente a este movimento (U).

OUTROS BOTÕES 

Botão On / O�

Através do botão On / O� (K) ativa-se o comando de membrana que encontram-
se nas guardas laterais para poder utilizar as funções que encontram-se nele. 
Passados 60 segundos de inatividade, a membrana se apaga e é necessário voltar 
a pressionar este botão para que funcione.

Não tentar elevar ou descer  a cama com outros meios que não sejam os 
desenhados pelo fabricante. Se não tem em conta esta advertência pode 
haver uma disfunção do mecanismo de elevação e lesões corporais.

Existe risco de trilhar ou ferimento ou descer as partes móveis do leito, 
com o resto de partes da cama o os acessórios. Comprove que na sua 
descida não se encontra nenhum obstáculo.

Existe risco de trilhar ao descer a cama com as guardas laterais baixadas, 
ou ao descer as guardas laterais com a cama na posição mais baixa.
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BOTÃO LUZ POR BAIXO CAMA
Através do botão de luz por baixo cama (L) acende-se uma luz situada por baixo 
do leito e que permite caminhar na noite sem necessidade de acender a luz geral e 
sem molestar as pessoas próximas.

Para ativar a luz pressionar uma vez o botão e uma segunda vez para apagá-la. Se 
a cama não possui membranas nas guardas laterais, pressionar simultaneamente 
os botões subir / descer encosto para acender e uma vez mais para apagar.

BOTÃO CHAMADA A ENFERMEIRO
Através deste botão (N) ativa-se a chamada do enfermeiro em caso de que o 
paciente ou familiar necessite algo. Para o ativar pressionar uma vez o botão.

BOTÃO MEMÓRIA
Válido para modelos HiTech com memória.

Serve para memorizar uma posição desejada pelo paciente. Para o ativar pulsar os 
botões On (K) mas o botão Memory (M) até ouvir uns apitos que assinalam que se 
memorizou corretamente.

Uma vez memorizada, desde qualquer posição pode-se conseguir a função 
desejada com só pulsar o botão Memory.

BLOQUEIO DE FUNÇÕES

Indicador de bloqueio de movimentos

bloqueado.
O bloqueio de funções serve para inabilitar as funções básicas da cama, utilizando-
se principalmente para bloquear movimentos que devem ser realizados sob 
supervisão médica.
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Comando de paciente opção Basic
O comando dispõe de uma chave para realizar estas funções.

Bloqueio: Introduzir a chave de bloqueio na zona central da função que se 
deseja desativar e girar no sentido dos ponteiros do relógio até visualizar 
o indicador amarelo.

Desbloqueio: Girar a chave em sentido contrário até visualizar o indicador de cor verde.

Comando do enfermeiro opção Basic Plus
 Bloqueio movimento encosto

Pressionar o botão de bloqueio indicado com uma chave (2) e a seguir pressionar 

durante uns segundos.

 Bloqueio movimento de pernas
Pressionar o botão de bloqueio indicado com uma chave (2) e a seguir pressionar 

durante uns segundos.

 Bloqueio movimento elevação
Pressionar o botão de bloqueio indicado com uma chave (2) e a seguir pressionar 

Comandos do enfermeiro Advance, Advance com memória e HiTech
O bloqueio das diferentes secções o funções se realizará pressionando o botão 
de bloqueio indicado com uma chave (2) e a seguir pressionar à vez o botão do 
segmento desejado (V, W, X, E, Z). A luz do indicador (1) que se pressione em cada 

RESET DO SISTEMA
O limpar do sistema deve-se levar acabo quando se bloqueia o sistema inteiro, 
devido a que se passaram os limites de segurança. Se escutar um apito que vem 
do comando indicando que houve uma falha no próprio sistema.

segurança. Para desbloqueá-los e voltar a usar a cama pressionar o botão 
do cadeado durante 5 segundos aproximadamente.
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Comando paciente
Manter pulsadas as teclas G e H durante uns segundos até que desaparece o apito 
do comando. O sistema se reinicia e volta a funcionar corretamente.

Comando bloqueio enfermeiro opção Basic Plus
Manter pulsadas as teclas de subir e descer (V) simultaneamente para limpar.

Comandos do enfermeiro
Limpar: Manter pulsadas as teclas (P e Q nos comandos do enfermeiro: HiTech/
TP com memória/Basic Plus) o as teclas (C e I no comando TechnoPlus Advance) 
durante uns segundos até que desaparece o apito do comando.

O sistema se reinicia e volta a funcionar corretamente.

C OMAN DO DE  PÉS  PARA  ELEVAÇÃO  E  DESCI DA

Através do pedal de elevação elétrica para os pés poder-se-á elevar ou descer a 
cama à posição desejada. A altura máxima de 82 centímetros favorece a ergonomia 
do cuidador e a da altura mínima de 42 centímetros favorece a ergonomia do 
paciente.

Para ativar o movimento de subida há que ferimento o pedal no lado esquerdo, em 

baixo.

Não tentar elevar ou descer  a cama com outros meios que não sejam os 
desenhados pelo fabricante. Se não tem em conta esta advertência pode 
haver uma disfunção do mecanismo de elevação e lesões corporais.

Existe risco de trilhar ao descer a cama entre esta e o carro, em caso de 
apoiar o pé no carro.

Existe risco de trilhar ao descer a cama com as guardas laterais baixadas, 
ou ao descer as guardas laterais com a cama na posição mais baixa.
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S ISTEMA  DE  PESAGEM

DESCRIÇÃO
O sistema de pesagem permite controlar o peso de um paciente sem necessidade 
de que abandone a cama.

O sistema utiliza 4 células de carga que sostienen o peso da estrutura do somier, o 
colchão e o utilizador. A caixa de controlo mida señal das 4 células e controla duas 
placas de interface de utilizador, montadas nas guardas laterais da cama.

Cada placa de interface incluye uma pequena visor, botões e indicadores que 
permitem controlar o sistema.

Opcionalmente a caixa de controlo pode incluir um segmento de comunicação 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
 

 Conversor analógico-digital de alta precisão com resolução de 24bits e 
excitação AC.

 Alimentação desde bloco motor.

 Alimentação nominal 40Vdc (máximo 70Vdc).

 Caixa de controlo com grau de proteção IP66.

 Entrada de cabos através de prensa-estopas.

 

 

 Interface de utilizador duplo.

 Interface de utilizador com monitor de 4 dígitos, 7 teclas e 5 indicadores LEDs.

 

 

 Resolução selecionável 0.5 ou 0.1.

 Função de memória.

 Posição a zero mediante uma só pulsação.

 Função de Auto compensação (pesos acrescentados sobre a cama sem 

 Função de alarme de abandono da cama, com opção de auto armar.
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FUNCIONAMENTO
Durante o arranque do sistema se efetua uma Auto comprovação e calibração 
interna durante a qual o visor e os LEDs se acendem e apagam seguindo uma 
sequência determinada. Durante a sequência é possível que se mostre alguma 

estado de repouso.

No estado de repouso o visor e os LEDs permanecem apagados; ainda o sistema 
segue funcionando, realizando calibrações internas periódicas e comprovando o 
peso se se ligou o sistema de alarme de abandono da cama.

O sistema permanece no estado de repouso até que se pulsa alguma tecla 
(passando a estado de leitura de peso) ou se dispara o alarme de abandono da 
cama (se estava habilitado).

As funções do sistema só estão acessíveis desde o estado de leitura de peso.

Os valores de calibração, posição a zero, Auto compensação, ativação de alarme 

se guarda em memória não volátil, pelo que a ausência temporal de falta de 

Em geral, durante o uso da interface, a pulsação curta de uma tecla (menos de 

pulsação de uma tecla não esperada pode cancelar a operação em curso.

Leitura de peso

 No estado de repouso, pulsar qualquer tecla para ativar o visor. Se mostra 
o peso atual, pode aceder ao resto de funções. A medida de peso se 
atualiza aproximadamente cada 1 s.

 Se o peso é excessivo se mostra o texto “9999”

 Se o peso é negativo se mostra o texto “----”

 Volta a estado de repouso por pulsação de tecla “on” ou passados 20s 
de inactividade.

Resolução  0.5/0.1Kg

 Inicialmente a leitura de peso se mostra com resolução de 0.5Kg. A 
pulsação da tecla “0,1” muda a resolução entre 0.5Kg e 0.1Kg. O LED da 
tecla se ilumina quando está selecionada a resolução de 0.1Kg.
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 Durante a leitura de peso, se se mantém pulsada durante 10s a tecla 
“0,1”, o sistema passa a mostrar o peso em formato “4 dígitos”, utilizando 
a máxima resolução disponível com os 4 dígitos do visor, até uma 
resolução mínima de 1g quando o peso está por baixo de 10Kg. Há que 
ter em conta que esta resolução pode estar por cima da margem de erro 
e do ruido de medida do sistema, pelo que não deve utilizar-se durante 

da tecla e se mantém durante um máximo de 4min ou até que volta-se a 
pulsar a tecla “on” ou a tecla “Resolution 0,1”. 

Seleção Quilogramas / Libras

 Durante o estado de leitura de peso um dos dois LEDs “Kg” e “Lb” 
permanecem acesos, indicando a unidade de medida empregue.

 

Posição a zero

 A posição a zero deve-se efetuar com a cama vazia, antes de deitar o 
paciente.

 Manter pulsada durante ao menos 3s a tecla “zero”. O visor mostra 
uma sequência indicando que a medida está em progresso enquanto se 
espera que se estabilize a medida de peso. Se passados 10s o peso não 
é estável, aparece a mensagem “Err0” e volta-se ao estado de leitura de 
peso.

 

de fábrica”), se mostra mensagem “Err1” e volta-se ao estado de leitura 
de peso.

 
compensação, se armazena o novo valor de zero e volta-se a estado de 
leitura de peso.

Auto compensação

 Com o paciente na cama esta função permite compensar o peso de 
elementos adicionais que se  acrescentem o retirem da cama, restando 
a soma do peso adicional destes elementos durante a medição do peso 
do paciente.

 Durante o estado de leitura de peso, o LED da tecla “Auto compensação” 
indica se se está compensando a medida mostrada em visor.
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 A pulsação da tecla “Auto compensação” mostra em visor o valor atual da 
Auto compensação durante 5s enquanto pisca o LED da tecla.

 Para acrescentar o retirar um peso da cama deve-se seguir este processo:

 Antes de acrescentar ou retirar o peso, no estado de leitura de 
peso, manter 3 s pulsada a tecla “Auto compensação”.

 O visor mostra uma sequência indicando que a medida está em 
progresso enquanto se espera que se estabilize o peso. Se passados 
10s o peso não é estável, aparece a mensagem “Err0” e volta-se ao 
estado de leitura de peso sem realizar nenhuma mudança.

 
o texto “Auto”. A partir deste momento se dispõe de um máximo de 
4 minutos para acrescentar ou retirar o peso à cama.

 
tecla “Auto compensação”.

 O visor mostra uma sequência indicando que a medida está 
em progresso enquanto se espera que se estabilize o peso. Se 
passados 10s o peso não é estável, aparece a mensagem “Err0” 
e volta-se ao estado de leitura de peso sem realizar nenhuma 
mudança.

 Se passados a medida o novo valor de Auto compensação resultante 

(em positivo ou negativo), se mostra a mensagem “Err2” e volta-se 
ao estado de leitura de peso sem realizar nenhuma mudança.

 
novo valor de Auto compensação e volta-se a estado de leitura de peso.

 O valor da Auto compensação se conserva ainda se retire a alimentação 
do sistema.

 O valor da Auto compensação se anula quando se realiza uma “posição 
a zero” ou quando se mantém pulsada a tecla “Auto compensação” 
durante mais de 10s.

Memória

 Esta função permite armazenar o valor de uma medida de peso e a sua 
consulta posterior.
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 Para consultar o valor armazenado na memória, pulsar (durante menos 
de 3s) a tecla “memória”. O LED de Kg o Lb pisca, o visor mostra o valor 
durante 5s e volta-se ao estado de leitura de peso.

 Para armazenar na memória a medida de peso actual, manter pulsada a 
tecla “memória” durante o menos 3s. O novo valor pisca no visor durante 
5s e volta-se ao estado de leitura de peso.

Alarme de abandono da cama

 Esta função permite gerar um aviso ótico e acústico se o sistema deteta que 
o utilizador abandonou a cama. Para isso o sistema controla continuamente 
o peso, inclui no estado de repouso, e dispara o alarme se o peso baixa por 

 O alarme só se dispara se o sistema está armado. Pode-se armar 
manualmente (desde o menu de utilizador) ou de forma automática, se se 
habilitou o armar automático, ou detetar uma medida de peso por cima 
do limite de abandono da cama durante um tempo de armado de 30s.

 O LED “alarme” se mantém aceso quando o visor está ativo para indicar 
que o alarme de abandono da cama está armado, mas se mantém desligar 
no estado de repouso. 

 Ao disparar-se o alarme o visor pisca com o texto “ALAr”, ou LED “alarme” 
pisca rapidamente e se gera um aviso acústico. O alarme termina ao 
detetar de novo peso por cima do limite, ou ao desarmar a alarme desde 
o menu de utilizador.

 
e se deteta peso por cima do limite, o LED “alarme” pisca lentamente 
durante o tempo de armar (30s). Se o peso se mantém por cima do limite 

 
do sistema. O menu está dividido em duas partes, um menu de utilizador, 
acessível livremente, e um menu protegido que precisa de uma contrassenha 
de 4 dígitos para o seu acesso e que só deve utilizar o instalador.

 A contrassenha de acesso ao menu protegido é “1013”, e não se pode 

 Também há um menu de fábrica ao que se acede da mesma forma que o 
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 Para aceder o menu de utilizador, desde o estado de leitura de peso, 
realizar uma pulsação longa (maior de 3s) da tecla “on”. Uma vez ativado 

pulsação da tecla “on” permite ir avançando ciclicamente entre todos 
os parâmetros acessíveis. Para sair do menu pode-se esperar 20s sem 
pulsar nenhuma tecla, ou realizar uma pulsação longa (mais de 3s) de a 
tecla menu, voltando o estado de leitura de peso.

 Inicialmente só se mostram as opções do menu do utilizador. O último 
parâmetro do menu de utilizador é “PASS”, que permite o utilizador 
introduzir a contrassenha de acesso ao menu protegido. Uma vez 

necessário voltar a introduzir a contrassenha.

 
diretamente com a tecla “cima”.

 
sino que executam uma ação direta. Para ativar a ação correspondente, 
com o parâmetro selecionado, deve-se pulsar a tecla “dta”, o texto da 
opção pisca lentamente durante 10s. Se antes de 10s se pulsa a tecla 
“on” o texto pisca mais rápido durante um novo período de 10s durante 
os que há que pulsar de novo a tecla “on” para executar a ação. Se se 
deixa passar qualquer dos dois períodos de tempo volta-se ao menu sem 
executar a ação correspondente.

 Para os parâmetros com um valor numérico, uma vez selecionado um 
parâmetro, a pulsação da tecla “dcha” permite a visualização do valor atual 

vez terminada a edição do valor deve-se pulsar a tecla “on” e o valor pisca 
rapidamente durante 10s durante os quais deve voltar a pulsar de novo a 
tecla “on” para guardar o valor. Se se deixam passar os 10s sem pulsar, o 

 Opções do menu de utilizador.

 A On”/”AoFF” Armado manual / desarmado de alarme de abandono.

 O estado se mostra com o texto da opção e com o LED “alarme”. 

 “Lb” Seleção de libras/Kg. O estado se mostra com o LED 
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 “Und0” Desfaz a última posição a zero do sistema, restaurando 
também a Auto compensação.

 “AAut” (“Alarme-Auto”) Auto-armado do alarme de abandono de 
cama. O valor é “0” para armado manual e “1” para auto-armar.

 “PASS” Contrassenha para aceder a menu protegido.

 Opções do menu protegido.

 “L__0” Limite de posição a zero. É a máxima diferença permitida 
entre a posição a zero do utilizador e a posição a zero armazenada 
em fábrica.

 “L_Au” Limite de Auto compensação. É o máximo valor absoluto 
admitido como Auto compensação.

 “L_Ab” Limite de abandono da cama. 

 “RESET” Reinicio do sistema.

 Opções do menu de fábrica.

 “SET0” zero de fábrica: valor de referência para o limite de posição 
a zero.

 “LoAd” calibração de fàbrica (~100Kg).

 Passados o zero de fábrica, colocar uma carga de peso 
conhecido com exatidão, da ordem de 100Kg.

 Selecionar a opção.

 Passados esperar que leia uma leitura de peso estável, 
aparece em visor o peso lido com a calibração atual.

 
conhecido da carga atual.

 
aparece uma sequência indicando que se estão realizando 
os cálculos.

 

 
por defeito (iniciais). 
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Lista de mensagens

Medida de peso negativa “----“

Peso não estável “Err0”

Calibração de fábrica impossível “Err3”

Valor atualizado “ 00 “

carácter informativo e podem não mostrar a exatidão e precisão requerida 

Os atuadores e a eletrónica do sistema de pesagem não estão desenhados 
para o seu uso num ambiente explosivo.

Não utilizar objetos perfurantes para ativar os botões do comando de 
pesagem.

Não lave nunca o sistema de pesagem com um limpador de alta pressão.

Os cabos devem estar todos conectados durante a limpeza para evitar a 
entrada de água nos componentes do sistema.

Durante a limpeza, a água não deve ser aspergida de cima a baixo já que 
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INDICADORES

Visor de 4 dígitos

funções.

Indicador de unidade

Se acende um dos LEDs para indicar a unidade de peso utilizada: 

Indicador de alarme

Indica se o alarme de abandono da cama está armado.

Pisca durante o estado de alarme.

Tecla de apagado, acesso a menu e validação de dados

Permite o desligar do visor, o acesso ao menu (mediante pulsação longa) 

Tecla “direita”

se para a seguinte cifra durante a edição de números.

Tecla “cima”

edição de números.
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Tecla “memória”

Pulsar para mostrar o valor do peso armazenado na memória.

Manter premido 3s para armazenar o valor do peso actual.

Tecla “posição a zero”

Permite ajustar a zero antes que o paciente se deite na cama.

Tecla e indicador “Auto compensação”

O LED se acende se o valor da Auto compensação não é nulo.

Pulsar para mostrar o valor atual da Auto compensação.

compensação.

Manter premido 10s para anular a Auto compensação.

Tecla e indicador de resolução

O LED desligar indica resolução de 0.5 e o LED aceso indica resolução 
de 0.1.

Pulsar para mudar a resolução.

Visor apagada

Leitura de peso

(o 20 s sem pulsar)

Alarme abandono da cama

Se deteta presença

Pulsar qualquer
 tecla

Alarme armado 
e ausência



76

Leitura de peso

Valor armazenado
em memóriaPulsação curta 

5 s

5 s

Pulsação longa  (3 s)

Guardar novo valor em memória

Pisca

Leitura de peso

Pulsação curta

Pulsação curta 

Valor atual auto - compensação

Acrescentar / quitar peso

Auto - compensação
anulada

Auto – compensação 

5 s

Se não se  usa em 4 min. 
a auto – compensação 

Pulsação muito longa  (10s) 

Pulsação curta (3 s)
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Unidade Kg / Lb

Desfazer posição a zero

Pulsação curta

Pulsação longa  (3 s)

Pulsação longa  (3 s)

Alarme desarmada 

duas pulsações

Auto - armed Mudar valor

Contrassenha

Se se introduziu contrassenha
correta, passa-se às opções

do menu protegido

Mudar valor

Alarme armado
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Blinking screen 

presses

Se se introduziu contrassenha
correta, passa-se às opções

do menu protegido

Menu de
utilizador

Limite de posição a zero Mudar valor 

Limite de
auto - compensação Mudar valor 

Limite de
abandono da cama Mudar valor 

Reinicio do
sistema Reinício



79

Camas TechnoPlus y HiTech

C OMPONENTES  MECÂNICOS

G UAR DAS  LATERAIS  INTEGRAIS

ELEVAÇÃO DA GUARDA LATERAL
Para elevar a guarda lateral há que puxar 
de a guarda lateral para cima até a sua 
posição mais alta até que se bloqueie.

DESCIDA DA GUARDA LATERAL
Para descer a guarda lateral há que 
puxar da alavanca que encontram-se 
por baixo de a guarda lateral para fora. 
A guarda lateral baixará lentamente.

Ao elevar a guarda lateral assegure-se de que esta se encontra totalmente 
bloqueada já que poderiam produzir-se danos se esta chega-se a descer 
acidentalmente.

Existe risco de trilhar ao descer a cama com as guardas laterais baixadas, ou 
ao descer as guardas laterais com a cama na posição mais baixa.
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C ABECEIRA  / P ÉS  DA CAMA  EXTRAÍVEL  COM  SISTEMA  DE  BLOQUEIO

COLOCAÇÃO
Situar os encaixes dos pés da cama sobre os orifícios situados nas esquinas.

Introduza até que esteja totalmente encaixado. Bloquéelo girando as alavancas 
situadas em ambos os lados dos pés da cama para o interior da cama até que 

EXTRAÇÃO
Desbloqueie girando as alavancas situadas em ambos os lados dos pés da cama 

os pés da cama e levante-os em sentido vertical para cima.

Assegure-se, puxando para cima, de que se tenha corretamente bloqueado.

Existe risco de trilhar ou ferimento durante a colocação dos pés da cama. 
Comprove que durante a operação não se encontra nenhum obstáculo.
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P E DAL  MULTIFUNÇÃO

TRAVÃO DA CAMA
Ao ativar o travão se bloquearão simultaneamente as quatro rodas para deixar a 
cama travada.

Para acionar há que ferimento o pedal até levá-lo à sua 
posição mais baixa.

MOVIMENTO DA CAMA

livres para mover a cama em qualquer direção.

Para ativar há que mover com o pé o pedal até a sua 
posição intermédia.

ACIONAMENTO DA RODA DIRECIONAL
Acionada a Roda direcional, permite dirigir a cama em 
linha reta para facilitar o seu movimento sem desvios.

Para acionar eleve o pedal com o pé até à posição mais 
alta.

*Como opção, a cama conta com um alarme Acústico de Destravado da cama* 

Recorde sempre manter o travão ativado quando não desloque a cama, já 
que poderiam produzir-se danos se esta chegar a mover-se acidentalmente.
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S ISTEMA  DE  ACIONAMENTO  BILATERAL  CPR
Ativar com a mão qualquer das duas alavancas situadas na parte inferior do encosto, 
acompanhando à sua vez o dito segmento durante 
a sua descida. Para a segurança do paciente, o 
sistema incorpora um amortecedor para evitar a 
queda brusca do encosto.

S ISTEMA  DE  EXTENSÃO  DA CAMA

EXTENSÃO DA CAMA
Acione os pomos de bloqueio de ambos 
lados da cama puxando e girando-
os 180º para que se mantenham 
desbloqueados. Agarre da secção pés 
desde os discos de proteção e puxe para 
o exterior até alcançar o tope máximo de 
extensão. Bloqueie os pomos de ambos 
os lados da cama voltando a  girar 180º 

ambos os lados da cama.

RECOLHA DA CAMA
Acione os pomos de bloqueio de ambos os lados da cama puxando e girando-os 
180 º para que se mantenham desbloqueados. Agarre da secção pés desde os 
discos de proteção e empurre para o interior até chegar o tope. Bloqueie os pomos 

totalmente bloqueado de ambos os lados da cama.

2 1

Existe risco de trilhar ou ferimento ao descer as partes móveis do leito da 
cama. Comprove que na sua descida não se encontra nenhum obstáculo.

encosto da cama em nenhum caso já que poderia produzir-se uma falha 
no motor de elevação e deixar de funcionar a cama.
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S ISTEMA  DE  POSIÇÃO  DO SEGMENTO  DE  PÉS

Uma vez elevado o segmento de pernas eletronicamente, atuar sobre o dito 
segmento até conseguir à posição desejada. O sistema de dobradiças permite seis 
posições distintas. Para aumentar a inclinação basta com puxar para cima do dito 
segmento. Assegurar.se da correta posição de ambas as dobradiças.

Para diminuir a inclinação, elevar ligeiramente o segmento e baixá-lo até à posição 
desejada.

MESA  EXTENSÃO  
EXTRAIR MESA
Para extrair a mesa de baixo da cama há que agarrar 
por baixo e puxar para o exterior.

INTRODUZIR MESA
Para introduzir a mesa há que agarrar por baixo e 
empurrar para o interior da cama.

Não se sentar nos leitos articulados estando estes elevados, nem acionar 
os movimentos se existem pessoas sentadas nos ditos módulos.

Antes de extrair a mesa assegure-se de que o travão da cama esta ativado.

Antes de introduzir a mesa assegure-se de que o travão da cama esta 
ativado.

Existe risco de trilhar ou ferimento ou descer as partes móveis do leito, 
com o resto de partes da cama ou os acessórios. Comprove que na sua 
descida não se encontra nenhum obstáculo.
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P ORTA -SOROS  (ACESSÓRIO  OPCIONAL )
COLOCAÇÃO
Encaixar o porta-soros num dos quatro suportes habilitados.

REGULAÇÃO DA ALTURA
Para elevar ou descer a altura dos ganchos, sujeitar com uma mão o tubo superior 
enquanto que com a outra se desbloqueia a manivela, deslizá-lo à posição desejada 
e bloquear de novo girando a manivela em sentido contrário.

P EN DURAL  (ACESSÓRIO  OPCIONAL )
COLOCAÇÃO
Encaixar nos suportes das esquinas da cama.  

Assegure-se de que o porta-soros se tenha encaixado corretamente no su -
porte e com os ganchos para o interior da cama.

Assegure-se de que a manivela se tenha apertado corretamente.

Colocar o pendural com a punho para o interior da cama.

Assegure-se de que a barra do pendural se tenha encaixado corretamente 
no suporte da cama.



Procedimentos 
gerais
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L IMPEZA  DA CAMA

L IMPEZA   GENERAL

Recomendamos limpar a unidade com detergente e agua morna. Não utilize uma 
quantidade excessiva de líquido nem produtos de limpeza abrasivos

L IMPEZA   A VAPOR

Recomenda-se não usar nenhum aparelho de limpeza a vapor para limpar a Cama 

mecanismos e os componentes da cama.

L IMPEZA   DE  MANCHAS  DIFÍCEIS

Para limpar as manchas difíceis ou indeléveis, recomendamos utilizar produtos de 
limpeza domésticos standard e uma escova suave.

Para limpar as manchas grossas ou secas na superfície, é possível que se necessite 
saturar primero a mancha.

DESINFEÇÃO

Diluir desinfectantes e/ou germicidas segundo as instruções que aparecem na 
etiqueta do fabricante.

Qualquer operação de limpeza deve ser realizada com a cama desconec -
tada da rede.

Não é recomendável o uso de sistemas de limpeza a vapor já que o exceso 

Não utilizar disolventes orgânicos para a limpeza da cama.
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L IMPEZA  E  DESINFEÇÃO  DIÁRIA

 Cabeceira.

 Pés da cama.

 Guardas laterais.

L IMPEZA  E  DESINFEÇÃO  DEPOIS  DA SAÍ DA DE  UM  PACIENTE

 Cabeceira.

 Pés da cama.

 Guardas laterais.

 Leito da cama.

 Sistema guardas laterais.

 Discos protetores e mesa.

 Proteções.

 Alavancas CPR.

 Varetas para drenagens.

L IMPEZA  E  DESINFEÇÃO  A FUN DO CA DA DOIS  MESES

 Toda a cama.
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R ECOMEN DAÇÕES  DE  USO

C OMO  SAIR  DA CAMA

Colocar a cama em posição horizontal.

Para favorecer a saída do paciente, 
colocar a cama a uma altura intermédia 
para facilitar a saída e o apoio dos pés em 
ao solo.

Descer guarda lateral dos pés.

Puxar da alavanca da guarda lateral delas 
extremidades para a abater e permitir a 
saída do paciente na zona dos pés.

Incorporação

Levantar-se lentamente para favorecer a 
incorporação do paciente e evitar tonturas 
o desmaios devidos à incorporação. Se 
assim o necessitasse, poderia realizar este 
passo reclinando previamente o encosto.

Descer os pés a cama.

Por um lateral da cama, descer os pés 
segurando a guarda lateral do encosto 
como ponto de apoio, e terminar de 
incorporar-se à cama, colocando os pés 
sobre o solo.

Levantar-se da cama.

Levantar-se da cama, mantendo como 
ponto de apoio a guarda lateral de encosto 
e começar a andar, soltando a mão desta.
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MANUTENÇÃO  DA CAMA

ARMAZENAMENTO  DA CAMA

Para um armazenamento prolongado, a cama deve estar na posição baixa, 
protegida, sem vibrações e a uma temperatura comprendida entre 0º e 40º C.

Não utilize a cama como suporte (para trabalhar ou para empilhar) durante o periodo 
de armazenamento.

Para o bom funcionamento da bateria, recomenda-se carregá-la cada dois meses 
durante o periodo de armazenamento.

durante 10 horas para recarregar totalmente a bateria antes de utilizar a cama.

Deixe sempre que a cama alcance a temperatura do quarto antes de a usar passado 
um periodo de armazenamento prolongado.

NECESSI DADES  DE  LUBRIFICAÇÃO

funcionamento ótimo. Consulte a Guia de manutenção preventiva que há a seguir.

MANUTENÇÃO  PREVENTIVA

a duração de vida e a productividade do produto e ajudará a reduzir o tempo de 
inutilização devido a um uso excessivo.

equipamento eléctrico para revisar o seu correto estado de funcionamento.

E LIMINAÇÃO  DO PRO DUTO

Os elementos da cama NewCare podem-se reciclar, da maneira seguinte: Elementos 
metálicos, de plástico, de madeira e fenólicos, embalaje (cartón, papel) e RAEES 
(motores, baterias e elementos elétricos e electrónicos) são 100 % recicláveis como 
residuos não perigosos; as rodas e os blocos de PS deitam-se no lixo.

Só o pessoal de manutenção autorizado das instalações deveria efectuar a 
manutenção preventiva na cama. Uma manutenção preventive realizada por 
pessoal não autorizado pode conduzir a lesões pessoais e/ou danos materiais.
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G UIA  DE  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA

A Guia de manutenção preventiva serve para ajudar o técnico na realização dos 
procedimentos recomendados para a manutenção correta da cama.

Se deverá seguir cada ponto realizando os mudanças pertinentes e necessários 
durante o dito procedimento.

Este guia está pensado para o seu uso com a tabela de manutenção preventiva. 
Esta tabela está desenhada para manter um historial de manutenção e custos de 
reparação da cama. Tomando notas precisas e cumprindo a manutenção, se pode 
aumentar o tempo de vida da cama.

E STA DO GERAL  DA CAMA

 
anomalías na estrutura como amolgaduras ou deformações alarmantes.

 
uniões soldadas.

 Observe que todas as peças estão corretamente encaixadas.

 
sítio; troque-as se for necessário.

Leve a cabo todas as reparações, retoques de pintura ou substituições de 
componentes nos casos que sejam necessários.

C ABECEIRA  E  PÉS  DA CAMA

 Comprove o estado correto da cabeceira e dos pés da cama assim como 

 Comprove que o sistema de bloqueio da cama se tenha em boas 
condições de uso e bloqueie perfeitamente os pés da cama.

Leve a cabo todas as reparações necessárias e substitua os componentes em caso 
necessário.

G UAR DAS  LATERAIS

 
estão dobradas nem torcidas.
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elevada.

 Comprove que o sistema de libertação da guarda lateral se encontra em 
bom estado de uso.

 Comprove que no descida da guarda lateral o amortecedor atua 
corretamente.

Leve a cabo todas as reparações necessárias e substitua os componentes em caso 
necessário.

CPR  DE  EMERGÊNCIA

 Eleve o encosto eletrónicamente até a sua posição de máxima inclinação.

 
emergência e o motor encontram-se em bom estado.

 Observe a correta união do amortecedor à cama assim como o seu 
estado.

 Acione uma alavanca individualmente e comprove a correta descida do 
encosto assim como que o amortecedor atue corretamente.

 Efetue os passos 1 e 4 acionando no ponto 4 a outra alavanca.

Leve a cabo todas as reparações necessárias e substitua os componentes em caso 
necessário.

P OSIÇÃO  UNIVERSAL  DO SEGMENTO  DE  PÉS

 Eleve o segmento pernas até à posição de máxima inclinação com o 
comando eléctrico.

 

   setnerefid saus ed amu adac rop odnassap sép soludóm o odnavele áV
posições comprovando que funciona corretamente.

Leve a cabo todas as reparações necessárias e substitua os componentes em caso 
necessário.

R ODAS

 Comprove o estado correto de cada roda e que gira livremente.

 
de desgaste.

Leve a cabo todas as reparações necessárias e substitua os componentes em caso 
necessário.
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P E DAL  MULTI -FUNÇÃO

 Pise o pedal multi-função até levá-lo à sua posição mais baixa (posição 
de travão da cama).

 
bloqueadas.

 Eleve o pedal multi-função até a sua posição intermédia (posição de 
movimento livre).

 

 Eleve o pedal multi-função até à posição mais alta (posição de quinta 
roda direcional).

 
forçar o mecanismo) e mova a cama para assegurar-se de que gira sobre 
si mesma sem desvios laterais.

Leve a cabo todas as reparações necessárias e substitua os componentes em caso 
necessário.

C ABO  DE  CONEXÃO  À RE DE  ELÉTRICA

 

Leve a cabo todas as reparações necessárias e substitua os componentes em caso 
necessário.

C OMAN DO POR  CABO  PARA  PACIENTE

 Comprove visualmente o estado correto do conector do comando.

 

 Comprove o estado correto dos botões.

 Seleccione cada movimento que realiza o comando durante dois 
segundos.

 Tem que ser a função elegida e o movimento deve de ser contínuo.

Leve a cabo todas as reparações necessárias e substitua os componentes em caso 
necessário.
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C OMAN DO MEMBRANA  PARA  PACIENTE

 Comprove visualmente o estado correto do comando.

 Comprove que a membrana não está desgastada e se encontra 
corretamente colada.

 

 Seleccione cada movimento que realiza ao comando durante dois 
segundos. Tem que ser a função elegida e o movimento deve de ser 
contínuo.

Leve a cabo todas as reparações necessárias e substitua os componentes em caso 
necessário.

C OMAN DO PARA  ENFERMEIRO

 Comprove visualmente o estado correto do comando.

 Comprove que a membrana não está desgastada e encontram-se 
corretamente colada.

 

 Seleccione cada movimento que realiza ao comando durante 2 segundos. 
Tem que ser a função elegida e o movimento deve de ser contínuo.

 Comprove que o comando bloqueia e desbloqueia corretamente todos 
os movimentos.

Leve a cabo todas as reparações necessárias e substitua os componentes em caso 
necessário.

S ISTEMA  DE  ELEVACIÓN

 
encontram corretamente montados.

 Leve a cabo um ciclo completo de elevação / descida da cama.

 
não se ouve nenhum sinal de sobrecarga durante o movimento.

 Substitua o motor em caso de disfunção.

Leve a cabo todas as reparações necessárias e substitua os componentes em caso 
necessário..
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MOTORES

 

 Eleve o encosto até a sua posição de máxima inclinação e, a seguir, 
baixe-o até à posição de mínima inclinação (plano).

 Eleve o segmento pernas até a sua posição de máxima inclinação e, a 
seguir, baixe-o até à posição de mínima inclinação (plano).

 
não se ouve nenhum sinal de sobrecarga durante o movimento.

Leve a cabo todas as reparações necessárias e substitua os componentes em caso 
necessário.

B ATERIA

 Se for necessário recarregue a bateria.

 Desconecte a cama da alimentação elétrica.

 Prove a realizar as distintas funções da cama e comprove que funcionam 
corretamente e que não há sinais de disfunção.

 Comprove que a data da bateria não supere os três o quatro anos. Se o 
superou, recomenda-se substituí-la.

Leve a cabo todas as reparações necessárias e substitua os componentes em caso 
necessário.

ALARME  ACÚSTICO  DE  DESTRAVA DO

 Conectar a cama à corrente elétrica.

 Desactivar o travão para escutar o alarme.

 

 Comprove que o cabo esteja em correto estado.

Leve a cabo todas as reparações necessárias e substitua os componentes em caso 
necessário.
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R ESOLUÇÃO  RÁPI DA DE  PROBLEMAS

PROBLEMA RESOLUÇÃO

A cama apita cada vez que se 
pulsa um botão.

É possível que não chegue corrente à cama e o apito nos 
avisa que a bateria se está descarregando.

A cama tem funções bloquea -
das.

Estão bloqueadas todas ou parte das funções da cama. Para 
desbloquear atue da seguinte maneira:
Desde o comando paciente: introduzir a chave de bloqueio 
na função que esteja bloqueada e girar em sentido contrário 
às ponteiros do relógio até que o indicador (K) se ponha de 
cor verde.
Desde o comando de bloqueio do enfermeiro: Pressionar o 
botão de bloqueio indicado com uma chave (P) e a seguir 
pressionar à vez o botão do segmento que esteja bloqueada 
(Q, R, S). A luz do indicador (K) se apagará.
Desde o comando do enfermeiro: O desbloqueio das diferen -
tes secções ou funções se realizará pressionando o botão de 
bloqueio indicado com uma chave (P) e a seguir pressionar 
à vez o botão do segmento desejado (Q, R, S, T, O). A luz do 
indicador (K) que se pressione em cada ocasião se apagará.

Os leds piscam e não funciona 
a cama.

-
queios igual que no capítulo anterior.

A cama está bloqueada e não 
funciona nada.

Desligar a cama da rede e a bateria.
Esperar 30 seg. e voltar a ligar a corrente.
Uma vez reconhecidos os comandos, voltar a ligar a bateria.

La cama continúa estando blo -
queada y el procedimiento ante -
rior no funciona.

Neste caso há que limpar o sistema, o modo de proceder é 
o seguinte:
Desde o comando paciente: Manter pulsadas as teclas C 
e D durante uns segundos até que desaparece o apito do 
comando. O sistema se reinicia e volta a funcionar correta -
mente.
Desde o comando de bloqueio do enfermeiro: Manter pul -
sadas as teclas de subir e descer (V) simultâneamente para 
reset.
Desde o comando do enfermeiro: Manter pulsadas simultâ -
neamente as teclas I e J durante uns segundos para limpar 
o sistema.

Depois de limpar o sistema 
acama funciona mas ao pulsar 
algum dos botões volta-se a 
bloquear.

Se depois de limpar a cama ou pressionar os comandos a cama 
volta-se a bloquear, é possível que exista um problema nos ca -
bos de conexão e que produza um curto-circuito na caixa de 
controle e faça que a cama não funcione.

Substitua o cabo ou avise o Serviço Técnico.
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Para evitar que a bateria se descarregue, enviar-se-á desconectada ao destino, pelo que 
uma vez conectada a cama à rede e terminado o reconhecimento dos comandos (os leds 
do comando do enfermeiro deixam de funcionar), deve-se conectar a bateria à caixa de 
controle.

As baterias têm uma vida limitada que depende do uso que se faça delas. O valor a partir 
do qual é impossível recarregar-las é de 17 voltes. Por baixo deste valor, a bateria é irrecu -
perável e deve substituir-se. Por baixo de 20 voltes é um valor já baixo e é recomendável 
não o baixar mais.

As baterias devem permanecer na cama quando está ligada à rede. Em caso de armaze -
nar a cama, recomenda-se desligar a bateria e, se o tempo de armazenagem é superior a 
2-3 meses, é melhor retirar a bateria e deixá-la num carregador ou numa cama que esteja 
ligada à rede, para que não se descarregue.

A embraiagem da cama serve só para descer a cama, não para a subir. O mau uso deste 
sistema, anula a garantia do motor e da embraiagem.

Não se deve reutilizar as membranas uma vez coladas, já que o descolá-las podem-se 

A caixa de conexões dispõe de um protetor de sobre-uso (aprox. uns 2 minutos) que se 
acrescenta aos térmicos reversível e não reversível (80 e 95º) que tem na caixa de controle 
como elementos de segurança.

Se os conectores vão muito duros, não se deve tirar a junta tórica (já que se perderia a pro -
teção IP66). Deve-se aplicar um pouco de gordura ou vaselina para facilitar a sua conexão.

Sempre que se desconecte a rede, deve-se deixar um par de minutos antes de voltar a co -
nectar-la e pulsar os botões dos comandos para que se descarreguem os condensadores 
da PCB de controle.
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L ISTA  DE  CONTROLE  DE  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA

Data FUNÇÕES

Fabricante:

Estado geral

Cabeceira e pés da cama

Cabo de alimentação CA

Resistência de terra

N
úm

ero de m
odelo:

Saída de corrente

Ud. Alimentação elétrica

Ud. Alimentação com bateria

N
úm

ero de série:

Ud. de controle (comandos)

Custo total para esta página:
Mão de obra:

Custo reparação:

Revisado por:

N
A

=

O
=

R= A
=

M
= L=

LegendaN
ão aplicável

Sem
 problem

as

Substituição

Reparação

A
juste

Lim
peza
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Data FUNÇÕES

Fabricante:

Estado geral

Cabeceira e pés da cama

Cabo de alimentação CA

Resistência de terra

N
úm

ero de m
odelo:

Saída de corrente

Ud. Alimentação elétrica

Ud. Alimentação com bateria

N
úm

ero de série:

Ud. de controle (comandos)

Custo total para esta página:

Mão de obra:

Custo reparação:

Revisado por:

N
A

=

O
=

R= A
=

M
= L=

LegendaN
ão aplicável

Sem
 problem

as

Substituição

Reparação

A
juste

Lim
peza
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Camas TechnoPlus y HiTech

OPÇÕES  T ECHNO P LUS

LOW POSITION

Standard

Co
m

an
do

 
pa

ci
en

te

Basic

Basic Plus

Full lenght

HPL

150 proteção duplo

Luz

Porta-soros

Advance

Tubo

Porta-placas

5ª roda

Mesa

Pendural Arco balcânico

Pesagem

Mesa auxiliar

Basic Plus/Advance Advance memoria

Advance memoria Pedal elevación

Membranas Satélite

Co
m

an
do

 
en

fe
rm

ei
ro

G
ua

rd
as

 
la

te
ra

is
O

ut
ro

s 
A

ce
ss

ór
io

s 
Le

ito
s 

Ro
da

s 
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OPÇÕES  HIT ECH

LOW POSITION

Standard

Co
m

an
do

 
pa

ci
en

te
Co

m
an

do
 

en
fe

rm
ei

ro
G

ua
rd

as
 la

te
ra

is
O

ut
ro

s 
A

ce
ss

ór
io

s 
Le

ito
s 

Ro
da

s 

HiTech

HiTech

Full lenght

HPL

150 proteção duplo

Luz

Porta-soros

Porta-placas

5ª roda

Pendural

Pesagem

Mesa auxiliar

Membranas Satélite
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Camas TechnoPlus y HiTech

NOTAS



102



103

Camas TechnoPlus y HiTech
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