
Cama para terapia intensiva

Multicare



Multicare vire para o melhor

2 LINET | Multicare



100%
auxílio para funcionários 

e pacientes
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Benefícios da Multicare
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Benefícios da Multicare
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— Menos complicações pulmonares com 
a terapia lateral automática (ALT®)

— Recuperação rápida com o sistema 
Mobi-Lift®

— Redução de quedas com o conceito 
de grade lateral, o alarme de saída 
da cama e o sistema i-Brake
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— Menor esforço físico e facilitando 
o manuseio do paciente com o sistema
de inclinação lateral

— Transporte seguro e rápido com 
o sistema i-Drive Power

— Diminuição da necessidade de 
reposicionamento com o Ergoframe®
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to— Redução de custos adicionais por 
pneumonias associadas a ventilação (PAV), 
quedas, infecções e úlceras por pressão

— Poupando tempo dos funcionários para 
tarefas qualificadas

— Gastos de tratamento otimizados devido à 
redução do tempo de hospitalização
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A Multicare é intuitiva
INCLINAÇÃO LATERAL 
BASEADA NA 
PLATAFORMA

— Auxílio no manuseio do paciente com 
esforços mínimos 

— Simplificação e ergonomia em atividades 
cotidianas da enfermagem, tais como higie-
nização, reposicionamento, auxílio em ne-
cessidades fisiológicas e troca de curativos.

— Vire o paciente para o lado facilmente com 
a inclinação lateral.
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aos funcionários

A INCLINAÇÃO LATERAL
Ela pode minimizar os esforços despendidos pelos funcionários da UTI 
e otimizar as condições de trabalho durante outras atividades, tais como 
a mobilização e a transferência da cama para a maca..

LESÕES NAS COSTAS 

Cama Multicare com inclinação 
lateral.

Cama sem inclinação lateral. Grande risco 
de lesão na região lombar das costas.

MENOS LESÕES NAS COSTAS E ESFORÇO FÍSICO

RECUPERAÇÃO RÁPIDA E MAIOR CONFORTO

REDUÇÃO DE CUSTOS ADICIONAIS DEVIDO A LESÕES 
OCUPACIONAIS DE FUNCIONÁRIOS E EFEITOS DA SÍNDROME 
DA IMOBILIDADE

Ergonomicamente correto Ergonomicamente incorreto
52% dos enfermeiros queixam-se de 
dores crônicas nas costas.
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A Multicare é intuitiva
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MOBI-LIFT®

— Auxílio no levantamento seguro dos 
pacientes, com esforços mínimos.

— Solução única da LINET, combina uma 
manete de apoio com um ajuste de altura 
para a saída.

— Permite a participação ativa do paciente.
— Minimiza o risco de síndrome da imobilidade 

através da mobilização precoce.

I-DRIVE POWER
— Transporte motorizado de pacientes com 

esforços mínimos.

— O elemento exclusivo Safety Sense™ evita 
o risco de autoativação, ativação não
intencional ou uso indevido.

— O acelerador inteligente otimiza a 
velocidade de condução em diferentes 
situações de movimentação.

aos funcionários

9LINET | Multicare



Absolutamente segura
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GRADES LATERAIS 
MULTI PROTECT
As grades laterais progressivas com conceito 
de vãos seguros e sensores da grade 
detectores para posição abaixada, além de 
sua altura única, fornecem uma proteção 
superior contra quedas.

I-BRAKE
Travas automáticas impedem movimento 
descontrolado e quedas causadas por 
situações de pessoas apoiadas na cama 
destravada.

ALARME MULTIZONAL 
DE SAÍDA DA CAMA
O alarme sonoro adequado pode ser 
selecionado de acordo com o risco de queda 
de cada paciente. Este elemento permite 
que os funcionários limitem o risco de queda 
de forma permanente e reajam assim que 
necessário.

BOTÃO DE CHAMADA 
DE ENFERMAGEM
O botão de chamada de enfermagem 
está sempre ao alcance das mãos, para 
prevenção de situações perigosas ou para 
chamada de funcionários para assistência 
habitual.

SAFE Plus
CONCEPT
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A segurança é um elemento chave na Multicare. Todas as funções da 
cama são definidas para que o paciente não só se sinta, mas esteja tão 
seguro quanto possível.



Pronta para a prevenção
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Pronta para a prevenção
TERAPIA LATERAL AUTOMÁTICA (ALT®)
A terapia lateral automática é um sistema de inclinação da plataforma 
programado de forma individual em ciclos para otimizar a drenagem dos 
pulmões e prevenir a PAV 1,2.

CADEIRA ORTOPNEICA
A posição em cadeira ortopneica potencializa a função respiratória 
e o conforto do paciente.

MENOR INCIDÊNCIA DE COMPLICAÇÕES PULMONARES COM A 
TERAPIA LATERAL AUTOMÁTICA (ALT®) E A CADEIRA ORTOPNEICA 

DRENAGEM MAIS FÁCIL DOS PULMÕES E MENOR ESFORÇO 
FÍSICO NO MANUSEIO DE PACIENTES

DIMINUIÇÃO DE CUSTOS ADICIONAIS RELACIONADOS A PAV, 
SDRA OU DPOC E REDUÇÃO DO TEMPO DE HOSPITALIZAÇÃO
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Prevenção de úlceras

PREVENÇÃO DE 
ÚLCERAS POR 
PRESSÃO
A arquitetura aberta da Multicare permite 
a utilização de diversos sistemas de 
colchões para prevenção ou recuperação 
de úlceras de pressão, de acordo com as 
necessidades de cada paciente.
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OptiCare com design integrado.Virtuoso com pressão zero e tecnologia 
tricelular.



Prevenção de úlceras
O ERGOFRAME® 
Sistema que aumenta o conforto e ergonomia do paciente quando deitado na cama e 
minimiza a compressão dos pulmões e da área abdominal.

A INCLINAÇÃO 
LATERAL
Auxilia enfermeiros no 
reposicionamento rotineiro e preventivo 
do paciente. Este tratamento básico 
de prevenção pode ser realizado de 
forma eficaz com esforços e riscos 
mínimos de lesão nas costas.
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MULTIBOARD
O painel de controle de fácil 
acesso e com interface de 
usuário intuitiva está orientado 
para indicar a posição da 
cabeceira a 30º.

I-DRIVE
O 5º rodízio retrátil do sistema 
i-Drive permite a redução
do esforço exigido dos
funcionários para transporte
e condução da cama.

A Multicare é prática
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BANDEJA LATERAL 
PARA CASSETTES 
DE RAIOS X
O suporte lateral para cassettes de 
raios X permite a possibilidade de 
exames de imagens seguros do tó-
rax sem necessidade de reposiciona-
mento do paciente na cama.

BALANÇAS
O sistema avançado de pesagem in-
tegrado à cama Multicare é capaz de 
indicar o peso exato do paciente na 
maior parte das posições da cama. 
Isso fornece não só o valor atual do 
peso do paciente, mas também da-
dos importantes acerca de mudanças 
de peso ao longo do tempo. 

TECLAS 
ILUMINADAS PARA 
PACIENTES
Permitem melhor orientação do 
paciente à noite.

CONTROLES 
PARA OS PÉS 
Ajuste confortável da altura e da 
inclinação lateral com as mãos livres.
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Controle de infecções
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DESINFECÇÃO PERFEITA
A construção da coluna, com superfícies lisas e inteiriças, permite uma 
descontaminação simples e completa.

TRATAMENTO ANTIMICROBIANO 
COM SANITIZED®

O tratamento com Sanitized® das superfícies de contato mais comuns 
da Multicare reduz o crescimento e a atividade de diversos micróbios. 
A atividade de íons de prata naturais é segura para contato com 
o paciente e dura por toda vida útil da cama. Esse tratamento é um
complemento aos elementos de higiene padrão da cama Multicare
da LINET, sem custos adicionais.

Sanitized®

— Protege o polímero contra deterioração microbiana e fúngica.

— Seguro para contato com o paciente.

— Resistente à limpeza e de longa duração.

— Utiliza íons ativos de prata naturais.

— Adicional a outros elementos de higiene da cama.

— Elemento padrão da cama.
Este folheto contém informação sobre produtos que podem ou não estar disponíveis em determinado país, e que, se relevante, 
podem ter recebido aprovação ou autorização para comercialização por corpos regulatórios governamentais, com indicações 
ou restrições distintas em diferentes países. Cada país possui leis, regulamentos e práticas médicas específicas sobre a 
comunicação de informações médicas ou outras informações sobre produtos médicos na internet. Nada aqui contido deve ser 
interpretado como uma solicitação ou promoção de qualquer produto, ou como uma indicação de qualquer produto que não 
esteja aprovado pelas leis e regulamentos do país de residência do leitor.
Sanitized® não reduz nem protege o usuário deste artigo contra bactérias causadoras de doenças.
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Cama inteligente
A cama inteligente Multicare LINET pode ser equipada para fornecimento de informação 
acerca da segurança do paciente, do estado da cama e de suas necessidades de 
manutenção sem necessidade de treinamento complexo – sua utilização é simples.

SafetyMonitor
O sistema inteligente SafetyMonitor melhora o gerenciamento do risco, 
especificamente no cenário de assistência a pacientes de ambiente hospitalar 
de cuidados intensivos. O sistema automaticamente coleta informação sobre 
elementos de segurança da cama e os apresenta para a enfermagem de forma 
intuitiva.
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Informações sobre 
o SafetyMonitor
podem ser visualizadas onde necessário: iPad, 
smartphone, PC.

BedMonitor
O conforto do paciente é mantido com o uso 
de tecnologia sem necessidade de contato, 
que monitora continuamente os elementos de 
segurança da cama (altura da cama, posição das 
grades laterais, ângulo do encosto, ativação das 
travas).
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Parâmetros básicos
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da cama

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensões externas 215×105 cm (posição mais curta da 

plataforma do colchão)

237×105 cm (posição mais longa da 
plataforma do colchão)

Dimensões do colchão 208 × 86 cm

Altura máx. do colchão 23 cm

Ajuste da altura 44–82 cm

Inclinação lateral ±30° 

Inclinação TR/ATR 13°/16°

Peso (equipamento base) 224 kg

Carga máxima de 
segurança

250 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

Clase I

Nível de proteção contra lesões por 
corrente elétrica

Peça aplicada tipo B

Modo de funcionamento do motor 
elétrico (fator de carga) 

máx. 2 mín ON/ 
18 mín OFF

CERTIFICADOS
A LINET é uma empresa certificada segundo as normas e os sistemas 
de qualidade europeus: EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003. 

Os produtos são fabricados de acordo com as normas europeias 
para tecnologia médica e camas hospitalares: 
EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-4, EN 60601-2-52, 
EN ISO 14971, 93/42/CEE, 90/384/CEE.

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
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Multicare
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— Menos complicações pulmonares 
com o ALT®

— Recuperação mais rápida com 
o Mobi-Lift®

— Redução de quedas com 
o conceito de grade lateral,
o alarme de saída do leito
e o sistema i-Brake

— Menor esforço físico e manuseio 
facilitado do paciente com 
o sistema de inclinação lateral

— Transporte seguro e rápido com 
o sistema i-Drive Power

— Diminuição da necessidade 
de reposicionamento com 
o Ergoframe®
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n — Redução de custos adicionais por 
pneumonias associadas a ventilação 
(PAV), quedas, infecções e úlceras 
por pressão

— Poupando tempo dos 
funcionários para tarefas 
qualificadas

— Gastos de tratamento otimizados 
devido à redução do tempo de 
hospitalização
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