
Solução de terapia intensiva personalizada

Eleganza 4
CAMA PARA TERAPIA INTENSIVA
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100% 
de acesso livre ao paciente

Eleganza 4: Solução de tera  pia intensiva personalizada
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o paciente em mente 

com foco na demanda 

Eleganza 4: Solução de tera  pia intensiva personalizada
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Solução personalizada
Eleganza 4 é uma cama de posicionamento elétrico – criada especialmente 
para Unidades de Terapia intensiva. A plataforma da cama oferece soluções 
flexíveis e personalizadas para reunir todas as atividades de terapia e todas 
as necessidades especiais do paciente com uma arquitetura aberta de 
diferentes recursos técnicos. Você pode escolher o lado certo da cama para 
cada aplicação terapêutica e de acordo com a condição do paciente.
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UMA CAMA

 = 
várias possibilidades

Verze 01

Verze 01B

Verze 02

Verze 03

Stroke Unit / Neurology 
Unit

Weaning Unit

Weaning Unit

Intermediate Care Post Surgical UnitStroke Unit

Post Surgical UnitIntermediate Care

Návrhy ikon 2 pro E4

Unidades 
Respiratórias

Verze 01

Verze 01B

Verze 02

Verze 03

Stroke Unit / Neurology 
Unit

Weaning Unit

Weaning Unit

Intermediate Care Post Surgical UnitStroke Unit

Post Surgical UnitIntermediate Care

Návrhy ikon 2 pro E4

Unidades 
Neurológicas

Verze 01

Verze 01B

Verze 02

Verze 03

Stroke Unit / Neurology 
Unit

Weaning Unit

Weaning Unit

Intermediate Care Post Surgical UnitStroke Unit

Post Surgical UnitIntermediate Care

Návrhy ikon 2 pro E4

Unidades  
Semi-intensivas 

Verze 01

Verze 01B

Verze 02

Verze 03

Stroke Unit / Neurology 
Unit

Weaning Unit

Weaning Unit

Intermediate Care Post Surgical UnitStroke Unit

Post Surgical UnitIntermediate Care

Návrhy ikon 2 pro E4

Unidades  
pós-cirúrgica
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Durante todo o tratamento 
A maioria dos tratamentos e terapias na unidade intensiva se concentram 
na cabeça e no tórax do paciente. A Eleganza 4 permite acesso completo à 
parte superior do corpo do paciente. O conceito único das grades ajuda a 
equipe nas atividades de rotina bem como em situações críticas – precisão, 
conveniência e ergonomia em todos os momentos.

Um só botão
O painel de controle é fácil de acessar e muito simples 
de operar. A maioria das funções de posicionamento e 
emergência são configuradas com o toque de um só 
botão. Um enfermeiro pode resolver qualquer situação 
de forma rápida, fácil e segura.



função 
cerebral

função 
respiratória

função car-
diovascular

atividades 
de rotina

medicação 
e nutrição

Estratégia Free-hands 
O ajuste de altura da cama e a posição de 
procedimento podem ser configurados pelos 
pedais. As mãos do enfermeiro ficam livres 
para cuidar ou lidar com o paciente.

— Simples de alcançar

— Simples de usar
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Foco na parte superior do 
corpo 
Com os controle integrados em ambas as grades 
superiores, o cuidador tem acesso direto a todas 
as funções e opções de ajuste da cama. Projetada 
com a tecnologia SoftDrop, que permite uma 
abordagem do paciente totalmente irrestrita. 
Essa oportunidade proporciona o trabalho mais 
ergonômico e economiza esforço físico e tempo.

simplification360 

care360 

with patient in mind360 

demand-oriented360 

sustainability360 

around you



Alarme de saída da cama 
O sistema monitora o movimento do paciente 
na cama e na saída da cama. Ele pode ser 
configurado em dois modos dependendo da 
demanda e mobilidade do paciente.
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Melhor segurança 
do paciente
A segurança do paciente é 
prioridade. A cama Eleganza 4 é 
equipada com funções sofisticadas 
que protegem o paciente em 
diferentes circunstâncias.

i-Brake
O freio automático previne quedas causadas 
por uma cama instável, especialmente durante o 
movimento de saída da cama.

Entre  
50% – 70% 

das quedas hospitalares 
envolvem a cama. Use LINET 

e evite esse risco.*

* Oliver D, Healey F, Haines TP. (2010). Falls and fall-related injuries in hospitals. Clinics in Geriatric Medicine. 



O conceito de grades 
laterais
O conceito e a altura das grades otimizam as 
necessidades do paciente:

— Risco de esmagamento

— Uso de sistemas de colchões passivos e ativos 
diferentes

— Prevenção de quedas

Luz noturna
A função de luz dá suporte a uma melhor 
orientação do paciente à noite e oferece uma 
sensação de segurança.

Parada de 30° e 45°
O dorso para automaticamente em uma inclinação 
de 30 e 45 graus.Além disso, o Ergoframe dá 
suporte a uma posição confortável e segura em 
relação à prevenção de úlcera por pressão, além 
de uma ventilação adequada dos pulmões.

Parada segura
A cama para automaticamente ao posicionar-se na 
posição mais baixa.

EMR integrado
A Eleganza 4 é equipada tecnologicamente para 
enviar dados para o sistema 
de informações do hospital. As 
informações selecionadas sobre 
o status da cama e o paciente 
estão disponíveis e podem ser 
exibidas no painel de controle e 
no SafetyMonitor.
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Melhor segurança  
do paciente

simplification360 

care360 

with patient in mind360 

demand-oriented360 

sustainability360 

around you



10 LINET | Eleganza 4

Melhora do conforto  
do paciente
A Eleganza 4 foi criada para ajudar o paciente e dar suporte ao resultado 
clínico. Toda a linha de recursos específicos da cama ajuda o paciente a 
tornar-se mais autoconfiante e fornece maior conforto. 

Cadeira cardíaca 
Essa posição ajuda os pacientes que sofrem de 
disfunções respiratórias e auxilia as funções do sistema 
cardiovascular. Além disso, proporciona conforto aos 
pacientes quando estão lendo e comendo.
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Melhora do conforto  
do paciente

Para uma maior independência 
O paciente possui acesso imediato a dois controles separados para posicionamento básico da 
cama. Esse é um controle integrado nas grades e um controle separado do paciente que pode 
ser suspenso nas grades.

Balança 
A balança possibilita que decisões rápidas e seguras sejam tomadas no tratamento do 
paciente. A medida do peso do paciente pode ser realizada confortavelmente e sem 
estresse para o paciente e para a equipe de enfermeiros, e sem os riscos adicionais da 
movimentação do paciente.

Raios X 
Com a plataforma de colchão radiotransparente 
e a composição especial da cama, imagens de 
raios X dos pulmões podem ser obtidas sem a 
necessidade de manuseio físico do paciente. 

i-Drive Power 
A 5ª roda integrada e motorizada e o sistema de transporte do paciente minimizam 
a intervenção da equipe ao empurrar a cama e reduzem lesões nas costas e 
outras doenças musculoesqueléticas que afetam a equipe. Os riscos do transporte 
de pacientes na cama são reduzidos para garantir segurança e conveniência 
máximas. 

Para obter um fluxo de trabalho otimizado

simplification360 
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90%
das úlceras por pressão podem ser evitadas*

Melhor gerenciamento 
de feridas
O amplo portfólio de colchões LINET passivos, 
ativos e híbridos dá suporte às necessidades 
individuais do paciente em relação à 
prevenção e terapia de úlceraTecnologias 
inovadoras dão suporte a um melhor 
resultado no ponto de tratamento com 
recomendações baseadas em evidências.



Pressão zero

Pressão zero
O Virtuoso, com tecnologia 
de 3 células, oferece os 
benefícios de Pressão 
zero para obter prevenção 
máxima, aplicação regular 
e remoção da pressão para 
a máxima terapia.

Tecnologia moderna
Função dos colchões LINET 
com base nas melhores 
tecnologias que usam 
resultados clínicos.
* Efeito de pressão zero do colchão 
Virtuoso

A
B
C

Ciclo de pressão zero de 3 células (A, B, C)

O Ergoframe 
Esse recurso aumenta o 
conforto e a ergonomia 
do paciente quando 
está deitado na cama e 
minimiza a compressão 
dos pulmões e da área 
abdominal.
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Melhor gerenciamento  
de feridas

Eleganza 4 + Virtuoso

Eleganza 4 + Clinicare 100HF

Eleganza 4 + Clinicare 20 

Eleganza 4 + Clinicare 30
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sustainability360 
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Mobilização ativa passo a  passo
Devido a suas funções especiais, a Eleganza 4 ajuda a lidar com o problema 
da mobilização, que é uma das questões essenciais, especialmente em 
unidades de tratamento crítico e intensivo. Uma mobilização rápida e, acima 
de tudo, segura com participação ativa do paciente aumenta a independência 
e cria um melhor resultado.

Grades 
laterais 

– suporte
ativo

Espaço 
suficiente 
para os 

pés

Mobi-Lift® 
– suporte
individual

Altura da 
saída – 

segura e 
confortável

Redução de 

50%
no esforço ao 
sair da cama*

* CENTRE OF EXCELLENCE IN POSTURE, MOVEMENT & HANDLING;
Postural risk reduction and the electric profiling bed; Birmingham City University



Trendelenburg

Posição mais baixa

Trendelenburg reverso

Posição de tratamento

Posição vascular

Posição cardíaca Trava para dorso em 30º

Ergoframe com dorso levantado em 30°
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Mobilização ativa passo a  passo 
Etapa 1: O paciente se 
senta na posição ereta sobre a 
cama usando as grades laterais 
ergonômicas e o Mobi-Lift®.

Etapa 2: O paciente se 
senta na posição ereta, inclinada 
para frente, com o “nariz alinhado 
aos dedos dos pés”, com os pés 
no chão. O corrimão ergonômico 
das grades laterais e o Mobi-Lift® 
oferecem estabilidade 
e segurança ao 
paciente.

Etapa 3: Graças ao botão 
no Mobi-Lift®, o paciente pode 
definir a altura da cama, o que o 
ajuda o levantar-se suavemente. 
O enfermeiro auxilia com menos 
esforço.

Alça Mobi-Lift® 
O Mobi-Lift® é um recurso 
exclusivo das camas LINET. É 
usado para dar um suporte firme 
para o paciente se sentar ou 
sair do leito. O paciente pode 
configurar a cama para a saída 
de forma fácil, usando o botão 
para cima ou para baixo.

Posicionamento

CLÍNICO 
Em média, verifica-se uma 
perda diária de massa 
muscular de 2 a 3% nos 
primeiros 10 dias.* Oferece 
ao paciente suporte 
adequado para uma rápida 
mobilização.

simplification360 
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with patient in mind360 

demand-oriented360 

sustainability360 

around you

* Davis, K. G., & Kotowski, S. E. (2015). Prevalence of Musculoskeletal Disorders for Nurses in Hospitals, Long-Term Care Facilities, 
and Home Health Care: A Comprehensive Review. Human Factors, 57(5), 754–792. https://doi.org/10.1177/0018720815581933



Verze 01

Verze 01B

Verze 02

Verze 03

Stroke Unit / Neurology 
Unit

Weaning Unit

Weaning Unit

Intermediate Care Post Surgical UnitStroke Unit

Post Surgical UnitIntermediate Care

Návrhy ikon 2 pro E4

Verze 01

Verze 01B

Verze 02

Verze 03

Stroke Unit / Neurology 
Unit

Weaning Unit

Weaning Unit

Intermediate Care Post Surgical UnitStroke Unit

Post Surgical UnitIntermediate Care

Návrhy ikon 2 pro E4

Verze 01

Verze 01B

Verze 02

Verze 03

Stroke Unit / Neurology 
Unit

Weaning Unit

Weaning Unit

Intermediate Care Post Surgical UnitStroke Unit

Post Surgical UnitIntermediate Care

Návrhy ikon 2 pro E4

Verze 01

Verze 01B

Verze 02

Verze 03

Stroke Unit / Neurology 
Unit

Weaning Unit

Weaning Unit

Intermediate Care Post Surgical UnitStroke Unit

Post Surgical UnitIntermediate Care

Návrhy ikon 2 pro E4

Unidade  
pós-cirúrgica

Unidade  
semi-intensiva

Unidade  
neurológica

Unidade  
respiratória
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Eleganza 4  
Cuidado BÁSICO

Sua escolha:

— Opções de painel 
diferentes

— Suporte integrado

— Mobi-Lift®

Eleganza 4 
SEGURANÇA

Sua escolha e foco na 
segurança:

— Luz noturna

— Alarme i-Brake

— Alarme de saída da 
cama

Eleganza 4 
MOBILIZAÇÃO

Sua escolha com foco 
na mobilidade:

— i-Brake

— Controle para pés

— 5a roda

— EMR integrado

Eleganza 4 
Cuidado 
PROFISSIONAL

Sua escolha com foco 
adicional em uma cama 
de tratamento intensivo 
profissionalmente 
equipada:

— 5ª roda motorizada 
com i-Drive

— Cobertura de todo o 
chassi

— Radio-transparente

— EMR incorporado e 
SafetyMonitor

Soluções que melhoram de 
acordo com suas necessidades
Uma plataforma. Muitas soluções. 
Cada investimento no hospital deve retornar de várias formas: melhora dos resultados, otimização do fluxo 
de trabalho, melhora do tratamento do paciente e diminuição de custos. 

A abrangente plataforma da Eleganza 4 permite que você personalize a cama certa de acordo com as 
necessidades específicas de cada área de tratamento. Recursos diferentes da arquitetura aberta da 
Eleganza 4 podem atender ao seu ambiente hospitalar e à necessidade de controlar custos.

Selecione as opções corretas para as necessidades específicas dos seus pacientes!

Eleganza 4 – Cama de tratamento intensivo para requisitos diferentes
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Soluções que melhoram de 
acordo com suas necessidades

Manutenção
O conceito modular da cama oferece uma variedade de 
benefícios econômicos. 

A plataforma de uma cama consiste das mesmas peças 
sobressalentes, resultando em uma manutenção efetiva e 
economicamente mais conveniente.

— Mesmas peças para todos os modelos

— Rápida resposta em caso de defeito

— Manutenção em qualquer lugar do mundo

Contratos de assistência técnica
A LINET oferece assistência técnica com regularidade e 
um serviço de qualidade dentro do âmbito de diversos 
tipos de acordos. O Contrato de assistência técnica 
garante 100% do desempenho da cama e do colchão.

Treinamento
— Instalação profissional e treinamento de equipe para 

funcionamento adequado e uso das funções

— Workshops e cursos de treinamento profissional

— Técnicos autorizados e experientes periodicamente 
treinados

— Possibilidade de treinamento diretamente em seu 
hospital

Simples reprocessamento 
de higiene da cama
A construção da coluna, superfícies lisas 
e uniformes, bem como peças de plástico 
removíveis facilitam limpeza e desinfecção mais 
fáceis e completas.
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EN 60601-2-52

COMPLIANT
EN 60601-2-52

COMPLIANT

projekt: Logo SB
zákazník: Linet
datum: 29. 9. 2011

Varianta: 06

SAFE BED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFE BED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFE BED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFEBED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFEBED SAFEBED

Flexibilidade
Opções de painel

Opções de chassi
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Parâmetros técnicos
Dimensões externas 217,5×100 cm

Extensão da cama 0 –22 cm

Dimensões do colchão 208 × 90 cm

Altura das grades laterais 
acima da plataforma do 
colchão

45 cm

Ajuste da altura 41–79 cm

Inclinação TR/ATR 14°/14°

Ângulo do dorso 65°

Ângulo do assento 25°

Carga máxima de segurança 250 kg

Peso máximo do paciente 185 kg

Características elétricas
Alimentação 230 V AC, 50/60 Hz

Potência máxima de entrada 370 VA 

Proteção contra água e pó IP X4

Tipo de proteção contra corrente elétrica Classe I

Nível de proteção contra lesões por 
corrente elétrica

Peça aplicada tipo B

Modo de funcionamento do motor elétrico 
(fator de carga)

máx. 2 min. ON /18 min. OFF

Certificados
A LINET é uma empresa certificada segundo as normas e os sistemas de 
qualidade europeus: EN ISO 9001, EN ISO 13485.

Os produtos são fabricados de acordo com as normas europeias para 
tecnologia médica e camas hospitalares: EN 60601-1, EN 60601-1-2, 
EN 60601-1-6, EN 60601-2-52, EN ISO 14971, EN 45501, 93/42/EEC, 
2014/31/EU, 2011/65/EU.
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tel: +55 11 3284 8404 | e-mail: info_brasil@linet.com | www.linetbrasil.com/pt-BR

LINET | Edição 08/ 2019 | Eventuais diferenças em tonalidades de cores. Direitos reservados de alteração dos parâmetros técnicos.

— Melhorar a segurança e o 
conforto do tratamento dos 
pacientes

— Foco no tratamento e 
mobilização ativa

— Prevenção de lesões por 
pressão

— Auxilia os resultados clínicos 
do paciente.

— Atividades diárias de 
enfermagem simplificadas

— Manipulação mais fácil 
graças aos elementos de 
controle integrados nas 
grades laterais superiores

— Solução personalizada para 
tratamento intensivo

— Solução sustentável que 
melhora de acordo com as 
necessidades

— A oferta complexa da LINET 
inclui serviços e treinamento 
avançados




