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SSíímmbboollooss

Instruções de funcionamento/Consultar as
instruções de utilização

Advertência geral

Afaste as mãos

Não empurrar

Número de catálogo

Fabricante

Marcação CE

Representante autorizado na Comunidade
Europeia

Carga de trabalho segura

Peso do equipamento com carga de
trabalho segura

Peso máximo do doente

Manter seco

Não usar objetos cortantes para abrir a
embalagem

RReessuummoo ddaass pprreeccaauuççõõeess ddee sseegguurraannççaa

AADDVVEERRTTÊÊNNCCIIAA

A segurança pessoal do doente ou do utilizador pode
estar envolvida. O desrespeito por esta informação pode
resultar em lesão do doente ou do utilizador.

PPRREECCAAUUÇÇÃÃOO

Estas instruções destacam procedimentos especiais ou
precauções que têm de ser seguidas para evitar danos
no equipamento.

AADDVVEERRTTÊÊNNCCIIAA
• Não se sente diretamente nas extremidades da cama.

O peso excessivo irá fazer com que a estrutura da
cama se eleve, provocando possivelmente lesões no
doente.

• Ative sempre os travões dos rodízios quando um
doente sobre para a cama ou desce desta. Empurre a
cama para se certificar de que os travões estão
ativados de forma segura. Ative sempre os travões a
não ser que a cama esteja a ser movida. Podem
ocorrer lesões se a cama se mover enquanto um
doente estiver a subir para a cama ou a descer desta.

• O limite máximo do peso do doente do dispositivo é
de 160 kg. A carga de trabalho segura é de 180 kg.
Um peso acima deste limite pode provocar a ruptura
do dispositivo ou o colapso resultando em lesões no
doente.

• Empurre a cama com barra de pés quando o doente é
propenso a evitar lesões ao utilizador final. Pode
também empurrar a cama a partir da extremidade do
lado da cabeça quando a cabeceira de Fowler
(extremidade do lado da cabeça do superfície de
apoio do doente) está elevada.

• Tenha precaução ao mover a cama quando esta
estiver ocupada já que não existem meios de
contenção ou grades laterais.

• Não utilize a haste do suporte de soros para puxar/
/empurrar o produto. Poderão ocorrer danos no
produto.

DDeessccrriiççããoo ddoo pprroodduuttoo

A EEmmeerrggeennccyy RReelliieeff BBeedd é uma cama hospitalar não
elétrica, ajustavel manualmente que é utilizada em
combinação com uma superfície de apoio do doente e
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inclui uma haste do suporte de soros. A superfície de
apoio do doente não elétrica adequa-se às dimensões da
estrutura. A cama básica e a superfície foram
desenvolvidas como resposta à falta de camas
hospitalares durante a pandemia de COVID-19.

IInnddiiccaaççõõeess ddee uuttiilliizzaaççããoo

A EEmmeerrggeennccyy RReelliieeff BBeedd destina-se a assistir com o
posicionamento, terapia, recuperação, apoio, e
transporte de doentes num hospital geral ou num
ambiente temporário de emergência durante uma
situação local, estadual ou federal declarada. O produto
destina-se a ser utilizado apenas pela duração da
pandemia COVID-19. A superfície de apoio não elétrica
destina-se a fornecer uma superfície de apoio para
tratamento e exame de um doente.

IIlluussttrraaççããoo ddoo pprroodduuttoo

D

B

A

C

A Barra de pés
B Cabeceira de Fowler
C Haste do suporte de soros
D Rodízio travão

IInnsseerriirr aa hhaassttee ddoo ssuuppoorrttee ddee ssoorrooss

1. Remover o contrapino rue ring e o pino de união no
encaixe da haste do suporte de soros.

2. Insira a haste do suporte de soros (C) no encaixe da
haste do suporte de soros.

3. Reinstale o contrapino rue ring e o pino de união para
fixar o suporte de soros no encaixe da haste do
suporte de soros.

LLiimmppeezzaa

Método de limpeza recomendado:

1. Lave todas as superfícies expostas do produto à mão
com um detergente suave utilizando spray ou
toalhetes previamente humedecidos.

2. Siga as instruções do fabricante da solução de
limpeza relativas ao tempo de contacto adequado e
aos requisitos de enxaguamento.

3. Permita que o produto seque antes de o devolver
para utilização.

NNoottaa -- Evite a saturação excessiva. Não deixe o produto
ficar molhado.

DDeessiinnffeeccççããoo

Os desinfetantes recomendados para as superfícies
deste produto incluem os seguintes:

• Produtos de limpeza quaternários (ingrediente ativo -
cloreto de amónio) que contenham < 3% de éter de
glicol

• Fenólicos (princípio ativo — o-fenilfenol)

• Solução à base de cloro (lixívia) (5,25% – diluição de
menos de 1 parte de lixívia para 100 partes de água)

• Álcool (princípio ativo — álcool isopropílico a 70%)

Método de desinfeção recomendado:

1. Cumpra as recomendações de diluição do fabricante
da solução desinfetante.

2. Aplique a solução desinfetante recomendada, em
spray ou com toalhetes pré-impregnados.

3. Lave à mão todas as superfícies expostas do produto
com o desinfetante recomendado.

4. Permita que o produto seque antes de o devolver
para utilização.

NNoottaa
• Evite a saturação excessiva. Não deixe o produto ficar

molhado.
• Siga as recomendações de diluição do fabricante

relativas ao tempo de contacto adequado e aos
requisitos de enxaguamento. Siga as diretrizes do
fabricante do produto químico para uma desinfeção
adequada.
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