
Excelente solução por razões econômicas
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— Ergoframe®  reduz a carga de 
pressão

— Fácil mobilização

— Disponível com 
vários controles

— Função soft drop das grades laterais

— Conceito de limpeza fácil

— Recurso de segurança como 
extensor ou protetor

— TCO baixo – custo total de aquisição

— Cama universal a um baixo custo

— Proteção de sobrecarga

Eleganza 1
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Melhor atendimento 
ao paciente

1
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CONFORTO PARA TODOS
A cama acomoda pacientes hospitalizados com excesso de peso ou 
mais altos. 

— Construção robusta.

— Carga de trabalho segura 180–250 kg.

— Largura da plataforma do colchão de 90 cm.

— Possível extensão da cama em 15 cm.

— Grades laterais de plástico bipartidas com função  
soft drop.

CONTROLES AO ALCANCE
Vários controles claros e fáceis de usar estão imediatamente 
à disposição do paciente.

Controle Portátil 
para controlar as posições da cama também pode vir 
com um teclado iluminado.

O painel de controle de satélite 
vem em um braço flexível e é de fácil  
acesso, os botões são gravados para pacientes com 
deficiência visual.

Controles nas grades 
são fáceis de usar e estão sempre à mão.
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Melhor atendimento 
ao paciente

MOBILIZAÇÃO MAIS FÁCIL
A plataforma do colchão é equipada com um suporte 
integrado que auxilia na mobilização do paciente.

O SISTEMA ERGOFRAME® 
estende a plataforma do colchão na região pélvica e 
reduz a carga de pressão nos tecidos dessa região 
quando o paciente é posicionado na cadeira cardíaca. 
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GRADES LATERAIS SEGURAS
A cama pode ser equipada com função soft drop das grades laterais 
de plástico bipartidas. A segurança das grades laterais de plástico 
bipartidas é garantida por um sistema de dois movimentos de 
destravamento independentes. 

— Os controles de grade lateral ¾ única são localizados 
ergonomicamente, pela primeira vez, na parte superior da grade lateral.

— As grades laterais são abaixadas através da função soft drop que 
aciona uma mola a gás para suavizar o efeito do movimento da grade.

O PROTETOR ÚNICO
O uso do Protetor possibilita proteção em todo o comprimento da 
plataforma do colchão. O Protetor está localizado na extremidade dos pés 
da cama e está ligado a uma única grade lateral desmontável tanto em 
termos de dimensões como de design.

Segurança em primeiro lugar
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Segurança em primeiro lugar

BOTÃO GO
o botão verde 'GO' aciona a unidade de controle da 

cama por um período de 3 minutos a partir da última vez 
que foi pressionado.

MELHOR PROTEÇÃO
Em alguns casos, é apropriado fornecer ao paciente 
um nível mais alto de proteção. Uma peça de extensão 
fácil de montar aumenta a altura da grade lateral em  
10 cm. O extensor é especialmente recomendado ao 
usar um colchão ativo - até 26,5 cm de altura.

SEGURO Plus
CONCEITO
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Conceito de limpeza fácil

PLATAFORMA DO 
COLCHÃO DE 
PLÁSTICO
A plataforma do colchão consiste em oito 
peças de plástico removíveis separadas 
e é feita para tornar a higiene da cama 
muito fácil e rápida.

TECNOLOGIA JOINT-
FREE
A tecnologia mais recente é usada 
durante a fabricação de peças individuais 
para minimizar o espaço onde infecções 
indesejadas podem se esconder. 

CONCEITO DE 
ESPAÇO SEGURO

  Prevenção de esmagamento.
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Conceito de limpeza fácil

PAINEL DE CONTROLE 
DO SUPERVISOR
O painel possui um cabo em espiral que 
proporciona flexibilidade de movimento 
e operação da cama a partir de uma 
posição ideal. 

5º RODÍZIO
O 5º rodízio acionado facilita a 
transferência por longos corredores. 
Ao criar um ponto de inflexão no meio 
da cama, permite curvas fechadas, 
proporcionando também uma redução 
significativa na força necessária para virar 
a cama.

PAINEL CENTRAL 
DE CONTROLE
O painel para o controle e 
desativação das funções está 
localizado sob a extremidade dos 
pés e está integrado na estrutura da 
cama. 

CONTROLES DOS 
PÉS
Os controles permitem o ajuste 
prático e fácil da altura e da posição 
de exame. Eles são equipados 
com um protetor mecânico contra 
acionamento acidental.

Equipe simpática
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Eleganza 1 Extra SEGURANÇA
ZONA SEGURA PARA PACIENTES
O Eleganza 1 Extra SEGURANÇA oferece um alto padrão de qualidade hospitalar. 
Graças às modificações, é adequado para departamentos específicos, como 
psiquiatria, hospital prisional, saúde mental, etc.

O sistema Ergoframe® estende 
a plataforma do colchão na região 
pélvica e reduz a carga de pressão nos 
tecidos dessa região quando o paciente 
é posicionado na cadeira cardíaca.

21

Equipamento básico de Eleganza 1 Extra SEGURANÇA* 
A plataforma do colchão fixa inclui Conector 'plug & play' do aparelho do paciente

Extremidades fixas do tubo Bateria reserva

Recursos fixos
Painel de supervisão com funções de cadeira cardíaca, TR e ATR 
pressionando um único botão

Painel de supervisão integrado na prateleira forrada Proteção do cabo de alimentação em uma caixa de bloqueio

 * Ao contrário da versão padrão do Eleganza 1

Cadeira cardíaca 
A posição pode ser 
definida pressionando um 
único botão.
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Eleganza 1 Extra SEGURANÇA
PEÇAS FIXAS
A cama inteira e seus painéis são 
firmemente instalados e as partes da 
plataforma do colchão também são 
fixas. Todas as partes menores da 
cama, como os ganchos da barra 
de acessórios, estão presas.

PROTEÇÃO DE 
CABOS
O cabo de alimentação está 
escondido em uma caixa com chave 
fácil e prática (chave Segufix).

CHAVE SEGUFIX
O Segufix é compatível e o operador 
não precisa de nenhuma chave 
adicional.

VERSÃO FIXA
Uma cama em versão sem rodízios 
pode ser fixada ao chão.
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Eleganza 1 LE
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VERSÃO ECONÔMICA
A construção da cama Eleganza 1 LE é a mesma 
do modelo clássico Eleganza 1: elevação, carga 
máxima, material rodante incluindo todas as versões 
de rodízios e freios, plataforma do colchão e 
extremidades. Também com grades laterais dobráveis 
simples ou grades laterais de plástico bipartidas.

A unidade de controle da cama é mais simples.



Eleganza 1 LE

CONTROLE DA 
CAMA
O Eleganza 1 LE está equipado 
com uma unidade de controle mais 
simples, de forma que a cama pode 
ser controlada por um único aparelho. 
Um simples aparelho controla o 
posicionamento elétrico  
e a configuração de altura. 

— Com travamento mecânico.

— 8 ou 10 botões (dois botões para 
inclinar para a posição TR/ATR).

A versão simplificada da cama Eleganza 1 LE oferece alta 
funcionalidade a um preço mais acessível.

— Caixa de controle universal 100–240 V.

— A cama pode ser equipada com um aparelho plug & play.

— 1 alavanca de CPR mecânico (possível atualização para 2 alavancas 
padrão).

Uma versão mais acessível da 
cama elétrica não inclinável.

econômico

$$
custo-benefício
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Detalhes práticas

Extremidades da cama 
removíveis
pode ser fixado à estrutura da plataforma do 
colchão com travas excêntricas simples.

Amortecedores 
de canto 
horizontais 
protegem a cama.

Plataforma do 
colchão 
é facilmente removível 
e lavável e é compatível 
com colchões de  
86 ou 90 cm. 

prateleira 
forrada 
também pode ser usado para 
armazenar o painel do supervisor.

RCP mecânica 
– opção adicional para uso urgente  
de RCP elétrica
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Detalhes práticas
OPÇÕES DE CORES
O design prático, modesto e muito atraente da 
cama Eleganza 1, juntamente com uma ampla gama 
de efeitos de cores, cria um ambiente hospitalar 
agradável e moderno. 
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Parâmetros técnicos

Rodízios

125 mm 150 mm

Dimensão externa 218 × 99 cm

Extensão da cama 15 cm

Plataforma do colchão 4 seções, elétrica ajustável

Dimensões da plataforma do 
colchão

200 × 90 × 14 cm

Ajuste elétrico da altura 37 – 73.5 cm  39,5 – 76 cm

Ajuste elétrico do apoio das 
costas

0 – 70°

Ajuste elétrico do descanso da 
coxa

0 – 35°

TR / ATR 15° – 15°

Ergoframe® 9 + 7 cm

Peso da cama (conforme 
especificado)

135 kg

Padrão IEC: 60601-2-52

Proteção contra 
água e poeira 

IPx4

Proteção de sobrecarga Sim

Espaço para servidor 16 cm 18,8 cm

Carga de trabalho segura

Rodízios Bateria

Dimensões Travamento Sem bateria Com bateria

125 mm

travado 
individualmente 185 kg 

Travado 
centralmente

200 kg 250 kg
150 mm Travado 

centralmente
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— TCO baixo – custo total de 
aquisição

— Cama universal a um baixo 
custo

— Proteção de sobrecarga
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— Ergoframe® reduz a carga 
de pressão

— Fácil mobilização 

— Disponível com vários 
controles

— Função soft drop das grades 
laterais

— Conceito de limpeza fácil

— Recurso de segurança como 
extensor ou protetor




