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Multicare®
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A cama para atendimento intensivo Multicare® representa o mais alto nível de cuidado para pacientes 
críticos. Ela é equipada com uma série de funções inteligentes automáticas que aumentam a segurança do 
paciente, auxiliam o tratamento e facilitam o trabalho exigente dos profissionais de atendimento intensivo.
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Terapia Lateral Automática (ALT)
Terapia lateral automática é uma plataforma 
que ajuda a melhorar a drenagem dos 
pulmões e evitar ARDS, VAP e atelectasia. ALT 

baseia-se na inclinação lateral programada 
individualmente em ciclos.

Inclinação lateral
A inclinação lateral pode minimizar o 
esforço exigido da equipe da UTI e melhora 
as condições de trabalho durante outras 
atividades como mobilização e transferência da 
cama para uma maca.

Prevenção de quedas
Um alarme de saída da cama multizonas 
ajuda a equipe a controlar o risco de queda 
continuamente e a reagir no momento certo. O 
i-Brake® assegura a prevenção automática de 
movimento descontrolado causado por uma 
cama sem freios.

Suporte para mobilização precoce
Um conjunto exclusivo de recursos de 
mobilização que ajuda a tirar os pacientes da 
cama de forma segura com menos esforço 
para a equipe. 

Cadeira ortopneica 
Essa posição ajuda a maximizar a função 
respiratória e melhora o conforto do paciente.

MULTICARE® LE
A cama Multicare® LE é projetada para 
pacientes críticos e oferece uma solução ideal 
para problemas durante a hospitalização.

REDUÇÃO DE CUSTOS GRAÇAS À PREVENÇÃO DE VAP,  
QUEDAS E LESÕES POR PRESSÃO 

MENOS COMPLICAÇÕES PULMONARES, 
RECUPERAÇÃO MAIS RÁPIDA
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Eleganza® 5
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A Eleganza® 5 é uma simbiose de tecnologias inovadoras de alto nível e abordagem humana usada para 
criar um ambiente de trabalho e recuperação ideal para os profissionais de saúde e pacientes na UTI.
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ECONOMIZA TEMPO VALIOSO

GARANTE O BEM-ESTAR DO PACIENTE

A arte de virar
Tecnologia de inclinação inovadora com colunas 
suaves ajuda a virar o paciente gentilmente 
com menos esforço físico. Isso significa mínimo 
esforço físico, lesões nas costas e estresse 
mental para a equipe de enfermagem.

A arte da segurança
O sistema de segurança é formado pelo 
SafetyMonitor inteligente, um sofisticado 
conceito de grade lateral, um alarme de saída 
da cama multizonas para monitoramento 
da atividade do paciente e um i-Brake® 
automático. 

A arte da mobilização
A simbiose de 3 elementos auxilia na 
mobilização precoce dos pacientes e reduz 
em 50% o esforço para sair da cama . Ao 
sair da cama, o paciente tem 3 assistentes 
importantes para colocá-lo novamente de pé.

A parte do posicionamento
A cama tem um posicionamento altamente 
variável, de modo que ela pode ser 
ajustada com precisão de acordo com as 
necessidades do paciente: Cadeira cardíaca, 
posição Fowler 30/30, posição inclinável, 
vascular ou totalmente vascular; tudo isso 
para o cuidado individual e eficiente.

A arte da comunicação
A revolucionária iBoard, o ponto a partir do qual 
a equipe de enfermagem controla toda a cama 
e seus acessórios, é o centro da comunicação. 
O SafetyMonitor melhora o gerenciamento de 
risco do paciente na enfermaria através do 
monitoramento das camas LINET® da presença 
do paciente na cama e da localização da cama.

MENOS ESFORÇO FÍSICO E TRATAMENTO MAIS FÁCIL DOS 
PACIENTES 
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Eleganza® 4
A abrangente plataforma da cama da Eleganza® 4 permite a customização da cama certa para as 
necessidades específicas de cada área de atendimento intensivo. Recursos diferentes da arquitetura 
aberta da Eleganza® 4 podem atender as exigências de seu ambiente clínico e a necessidade de controlar 
custos.
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Foco nas partes superiores 
do corpo
Com os elementos de controle 
integrados nas duas grades 
laterais superiores, o profissional 
de saúde tem acesso direto 
a todas as funções e opções 
de ajuste da cama. Tecnologia 
exclusiva Softdrop® permite o 
acesso totalmente irrestrito ao 
paciente. Essa oportunidade 
otimiza o trabalho altamente 
ergonômico e reduz o esforço 
físico e o tempo.

Mobilização ativa
Uma mobilização rápida e, 
acima de tudo, segura com 
participação ativa do paciente 
aumenta a independência e gera 
resultados melhores. O Mobi-
Lift® é um recurso exclusivo das 
camas LINET®. Ela é usada para 
apoiar firmemente o paciente 
ao sentar ou sair da cama. O 
paciente pode ajustar a cama 
da melhor maneira para sair da 
cama com facilidade usando o 
botão para cima e para baixo.

TRATAMENTO MAIS FÁCIL GRAÇAS AOS ELEMENTOS 
DE CONTROLE INTEGRADOS NAS GRADES LATERAIS 
SUPERIORES

FOCO NO CUIDADO E NA MOBILIZAÇÃO ATIVA

A filosofia de um botão
A placa de controle é de 
fácil acesso e muito fácil 
de gerenciar. A maioria das 
funções de posicionamento 
e emergência são ajustadas 
com o toque de um botão.  
A equipe de enfermagem 
pode lidar com qualquer 
situação de forma rápida, 
fácil e segura.
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Eleganza® 2
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A cama Eleganza® 2 tem parâmetros de segurança acima do padrão, controles intuitivos e ergonômicos e 
funções sofisticadas. Seu design reflete as necessidades diárias das operações do hospital.
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Grades laterais seguras com Mobi-Lift® integrado
As grades laterais 4SAFE protegem a cama por todo o comprimento da 
plataforma do colchão. Ela pode retrair muito silenciosamente e com 
suavidade graças à tecnologia Softdrop®. A função Mobi-Lift® é integrada às 
grades laterais para a mobilização regular e segura do paciente.

Sinalização de posição 
segura
A exclusiva plataforma do 
colchão e os indicadores de 
ângulo de inclinação fluido do 
apoio das costas podem contar 
também com o recurso de 
indicadores de posição segura.

Conforto e suporte durante a convalescênça
As funções automáticas aumentam o padrão de cuidados. A cama Eleganza® 
2 possui um ajuste automático do apoio das costas para a posição mais 
comum de 30°. O formato especial da grade permite o manuseio ergonômico 
da cama por toda equipe de enfermagem. 

DESIGN E FACILIDADE DE USO 

ACESSÓRIOS PRÁTICOS PARA MAIOR CONFORTO
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Eleganza® 1

vysoký tlak

komfortný tlak

B
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Os clientes apreciam o valor agregado da cama elétrica Eleganza® 1 totalmente ajustável devido aos seus 
parâmetros de segurança de última geração, excelente funcionalidade, equipamentos acessíveis e preços 
altamente atraentes. 
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Eleganza® 1

Cama variável
As grades laterais de plásticos com divisão oferecem um design moderno 
e alto nível de segurança. As grades laterais retráteis simples são simples 
de ajustar e podem ser estendidas até uma altura de 10 cm para uso com 
colchões muito ativos. Os dois sistemas de grade lateral atendem totalmente 
as regulamentações de segurança mais rigorosas (EN 60601-2-52). A cama 
pode ser equipada com uma função Softdrop® para as grades laterais de 
plástico com divisão ou grades laterais de ¾ simples. 

Eleganza® 1 Extra SAFE
A mais alta segurança possível 
para os pacientes com 
necessidades especiais com 
partes da cama fixas e um caixa 
de cabo travável.

Prevenção a ferimentos 
por pressão
O sistema Ergoframe® 
estende a plataforma do 
colchão na área pélvica e 
reduz a carga de pressão 
sobre os tecidos nessa região 
quando um paciente está na 
posição de cadeira cardíaca.

Grades laterais plásticas com divisãoGrades laterais retráteis simples

FÁCIL POSICIONAMENTO E MANOBRABILIDADE

ERGOFRAME® REDUZ A CARGA DE PRESSÃO

Eleganza® 1 LE
A versão básica da cama ajustável 
eletricamente com o custo 
mais baixo possível vem com 
componentes eletrônicos que 
auxiliam o controle manual. Também 
pode ser equipada com um chassis 
sem a opção de inclinação TR/ATR, 
sob encomenda.
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Praktika
A nova geração de camas Praktika inclui a cama Praktika 1 com uma altura de 
plataforma do colchão fixa. A próxima versão, Praktika 2, tem uma plataforma do 
colchão com altura ajustável, uma função TR/ATR opcional e pode ser travada 
centralmente. 

A plataforma do colchão comum

vysoký tlak

komfortný tlak

vysoký tlak

komfortný tlak

O exclusivo sistema Ergoframe® 

Posicionamento variável da cama com Ergoframe®

O sistema Ergoframe® estende a plataforma do colchão na 
área pélvica e reduz a carga de pressão sobre os tecidos 
nessa região quando um paciente está na posição de cadeira 
cardíaca.
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Praktika

Para a segurança do paciente
A solução abrangente em grade lateral oferece configurações 
individuais e garante a máxima segurança para o paciente. 

Detalhes Práticos

Trava da cabeceira e peseira

Protetores de quinas e protetores 
verticais adicionais

Trilho de acessórios

Suporte para acessórios.

A

B

C

O Protetor para a seção 
dos pés da cama pode ser 
usado com as gardes laterais 
erguidas ou rebaixadas.

A extensão para a grade 
lateral contínua e rebatível 
aumenta a altura máxima 
possível para o colchão.

Grade lateral 
contínua rebatível.

B

C

A
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TOM 2
A cama infantil ajustável eletricamente, Tom 2 , é caracterizada por seu conceito original de grades laterais 
telescópicas, a estrutura de seu mecanismo de coluna vai além dos padrões de segurança. Ela apresenta 
a fusão perfeita de funcionalidade, ergonomia e design, além de levar a categoria de camas infantis para 
uma nova dimensão.
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Espaço seguro 
A cama fornece um 
espaço totalmente 
seguro para pacientes 
pequenos – grades 
laterais telescópicas 
e extremidades 
transparentes removíveis. 
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Posicionamento elétrico
A altura da cama, a inclinação 
do apoio das costas e a posição 
TR/ATR podem ser ajustados 
usando o painel de controle. 
O botão IR e o botão PARAR 
garantem que a cama possa ser 
travada com segurança, o que 
evita movimentos acidentais. 

Design lúdico
Um recurso distinto da cama 
é sua estética. O conceito da 
cama transmite uma sensação 
lúdica e acolhedora. A cama 
está disponível em duas cores 
– azuis e verde. Ela é decorada 
na cabeceira transparente e na 
extremidade dos pés como um 
acessório opcional. 

ACESSO LIVRE AOS PACIENTES

SEGURA E ACOLHEDORA

ELEGANZA® 2 
JUNIOR KIT
Graças ao seu conceito 
de segurança, essa cama 
hospitalar exclusiva é adequada 
tanto para pacientes adultos 
quanto pediátricos. A cama 
pode ser usada com segurança 
por pacientes de 125 cm de 
altura. 
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AVE 2
As camas de parto AVE 2 são perfeitas para as fases de trabalho de parto, parto e pós-parto do 
nascimento. Para a equipe de atendimento, a cama é uma ferramenta confiável e prática que melhora a 
qualidade do cuidado e simplifica o cuidado com a mulher em trabalho de parto.
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Seção dos pés retrátil 
Mecanismo de giro simples para ocultar a seção 
dos pés, o que agiliza e facilita a fase de parto. 
Ela permanece conectada à cama.  
O acondicionamento fora do piso evita 
infecções e lesões dorsais resultantes da equipe 
manuseando o produto.
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Exclusivo conceito de apoio das pernas 
O conceito de apoio das pernas firme permite que a equipe de 

cuidados responda de forma muito rápida e eficiente à situações 
diferentes que podem ocorrer durante o parto. 

SEM COMPROMETER A HIGIENE

LIBERDADE PARA MUDAR A POSIÇÃO DE PARTO

Graciella
A cadeira ginecológica Graciella 
permite que médicos trabalhem 
ergonomicamente com o 
paciente e as características do 
design funcional são adaptadas 
para maior conforto e segurança 
para o paciente. Graciella 
permite exame básico, incluindo 
ultra-som, em um só lugar com 
um alto grau de ergonomia.

Construção da Coluna
O design exclusivo de 
duas colunas permite fácil 
posicionamento da cadeira em 
uma variedade de posições.

Cuidado simples em um local
A AVE 2 garante um ponto de cuidado desde a 
entrada no hospital até o parto. A cama permite 
exame ginecológico, ultrassom, monitoramento 
CTG ou reparo do períneo.
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Sprint® 100
A maca universal Sprint® é projetada para o transporte rápido e seguro do paciente. Ela atende as 
condições exigentes necessárias para a admissão urgente e permite o diagnóstico básico do paciente.
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FÁCIL DE CONTROLAR E MANUSEAR

TRANSPORTE RÁPIDO

Easybrake
Os freios da Sprint® 100 
estão facilmente acessíveis 
a partir da cabeceira e 
da extremidade dos pés 
da maca, eliminando a 
necessidade de mover as 
laterais da cama ao usar o 
freio.

IV&Drive 
IV&Drive foi projetado para 
melhorar a praticidade e a 
segurança da maca ao mesmo 
tempo em que reduz os custos 
de manutenção e o esforço 
físico exigido da equipe. 

Cadeira cardíaca
O sistema de ajuste da Sprint® 100 
permite a mudança da posição da maca 
de plana para a posição de cadeira 
cardíaca, ajudando os pacientes com 
vários problemas de saúde como 
problemas cardíacos ou insuficiência 
respiratória. 

FlexiDrive
O 5º rodízio retrátil permite o 
movimento suave da Sprint® 
100 em superfícies irregulares e 
obstáculos, como entradas de 
elevadores e soleiras. 

Softdrop®

Graças ao recurso SoftDrop® , as grades 
laterais são abaixadas lentamente, de 
forma gentil e silenciosa, resultando em 
menos risco de prender as mãos.
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Pura
Nossa missão é a segurança do paciente e sua autonomia, auxiliando as atividades de cuidados, as 
funções técnicas e os processos no ponto de cuidado. A cirurgia ambulatorial permite uma recuperação 
mais rápida com menos perturbação para o paciente e sua família. Nossa solução ajudará a melhorar a 
segurança dos paciente e a prevenir quedas.
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PURA  
CIRURGIA 
AMBULATORIAL
A cadeira é totalmente equipada 
para cirurgia ambulatorial, 
recuperação ou procedimentos 
diagnósticos.

TRATAMENTO PURA 
Confortável para diálise, tratamento 
oncológico e doação de sangue.
Oferecemos várias soluções para 
facilitar ao máximo o trabalho da 
equipe de enfermagem. A cadeira 
Pura introduz um conceito inovador 
de controle de infecção e um conjunto 
sofisticado de detalhes práticos.
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Colchão ativo
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O OPTICARE®

O colchão é otimizado individualmente para 
atender cada paciente com base no peso, altura 
e até mesmo a posição no colchão. O sistema 
detecta o corpo do paciente na cama. Isso 
inicia automaticamente o processo de 
otimização, evitando assim a 
necessidade de que a equipe 
de enfermagem ajuste 
os parâmetros do 
colchão. 

Sistema de detecção
Seis detectores no colchão detectam o nível 
de imersão do paciente e facilitam o ajuste 
automático da pressão por todo o colchão para 
o ajuste de acordo com o peso, altura e posição 
do paciente. 

Sistema totalmente integrado
O colchão terapêutico OptiCare® é 
totalmente compatível com as camas de 
UTI – Multicare® e Eleganza® 5.
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Colchão ativo

AIR2CARE
O sistema Air2Care combina prevenção 
eficiente de lesão por pressão com conforto, 
o que o torna uma solução versátil para 
pacientes hospitalizados por um longo 
período, pacientes em clínicas de repouso 
e clientes que moram em instalações de 
cuidados residenciais .

SYMBIOSO
A nova geração do sistema ativo 
Symbioso combina a gestão de 
Microclima (MCM) e a terapia de 
baixa pressão constante (CLP). 
Além disso, o sistema é equipado 
com uma função inteligente que 
recomenda uma determinada 
pressão específica para o paciente 
. Tudo isso permite a prevenção 
eficiente de lesões por pressão.

23LINET® | Portfólio de produtos



Colchões passivos
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CLINICARE® 30  
com GELTEX® na parte interna
O colchão CliniCare® 30 é projetado para 
cuidado intensivo, agudo e de longo 
prazo. A exclusiva tecnologia 
patenteada GELTEX® na 
parte interna garante 
a distribuição ideal da 
pressão bem como 
um nível excepcional de 
respirabilidade.

Construção do perfil
A base de espuma de suporte com 
cortes laterais no perfil ajudam no perfil 
da cama, bem como um design de perfil 
articulado para ajudar a acompanhar o perfil nos 
joelhos e sacro.

CLINICARE® 20
O CliniCare® 20 possui uma superfície de suporte de 
espuma com memória que se molda e maximiza a 
área de contato do corpo, o suporte e o conforto do 
paciente.

— Espuma firme reforça as extremidades laterais para 
ajudar nas transferências de paciente e aumenta a 
durabilidade do colchão.

— Camada de espuma de suporte firme oferece 
durabilidade.CLINICARE® 10

O CliniCare® 10 possui uma construção com três 
camadas de espuma que oferece uma combinação 
exclusiva de propriedades de suporte e redistribuição 
de pressão.

—Visco espuma nas áreas da cabeceira e calcanhar 
para maior conforto e contorno para redistribuição 
da pressão. 

— Espuma firme reforça as extremidades laterais.

GELTEX® é criado 
pela fusão de gel, 
espuma e células 
cheias de ar.
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A linha LINET® de colchões passivos é projetada para melhora a distribuição de pressão de acordo com 
a posição e o movimento do paciente. O fundo do colchão foi projetado especialmente para garantir a 
posição ideal do colchão durante o posicionamento.



MANUSEIO DO COLCHÃO SIMPLES E INTUITIVO

DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO IDEAL

PRIMACARE® 20
O PrimaCare® 20 possui uma cama superior de 
espuma modificada por combustão altamente resiliente 
(CMHR) combinada com uma maior densidade e 
base de espuma de suporte mais firme que oferece 
durabilidade adicional.

— Exclusivo design de perfil articulado na base para 
ajudar a acompanhar o perfil nos joelhos e sacro.

— O PrimaCare® 20 B é projetado especificamente 
para pacientes que exigem um maior limite de peso 
em ambientes hospitalares e de enfermagem.

PRIMACARE® 10
PrimaCare® 10 é feito com núcleo único em espuma. 
A superfície superior do colchão possui um perfil 
transversal e longitudinal distribuído uniformemente 
por toda a superfície.

— A cabeceira e a extremidade dos pés têm um 
perfil mais denso para garantir maior conforto e 
distribuição da pressão.

EFFECTACARE® 20
O colchão é formado por uma peça única de núcleo 
de espuma P10 e a parte superior tem perfil na área 
dos quadris do paciente.

— A pressão no paciente é otimizada durante o 
posicionamento devido aos recortes no fundo do 
núcleo de espuma .

EFFECTACARE® 10
O perfilamento é simétrico por toda a superfície do 
colchão. Isso significa que o colchão pode ser virado 
conforme necessário e a cabeceira e os pés podem 
ser rotacionados. Consequentemente, o colchão tem 
maior vida útil.
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Gabinetes criado-mudo
Mesmo itens menores como gabinetes criados-mudos e bandejas recebem atenção máxima. Gabinetes 
criados-mudos com bandeja integrada, alças práticas e espaço para armazenamento oferecem aos 
pacientes mais autonomia sem a assistência da equipe de enfermagem. Funções práticas e operação 
simples são os pontos fortes dos produtos da marca LINET®.
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Gabinetes criado-mudo

ELEGANZA® 
MANO E CLASSIC
Um gabinete criado-mudo 
hospitalar exclusivo que oferece 
várias funções práticas. Os 
rodízios podem ser travados 
simplesmente girando o freio 
localizado na parte superior do 
gabinete (Eleganza® Mano).

FÁCIL HIGIENE

ACESSO CONFORTÁVEL PARA ITENS PESSOAIS

Eleganza Mano

Eleganza Classic

SOLIDO 3
Essa bandeja pode ser usada em 
qualquer um dos lados da cama 
durante a refeição ou inclinada 
para ler ou escrever. 
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Safetyport
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Ser um profissional de saúde é ao mesmo tempo gratificante e desafiador devido à quantidade de tarefas 
múltiplas exigidas. Entendemos isso e estamos aqui para ajudar os profissionais de saúde com o fluxo de 
trabalho, oferecendo LINIS SafetyPort - uma solução para exportar automaticamente os dados das camas 
LINET (ex. posição segura da cama, alarme de saída da cama, peso do paciente)

C
O

N
E

C
TI

V
ID

A
D

E



— Visão geral dos dados 24/7 de todas as camas
— Avaliação dos dados de mobilização do paciente
— Dados para ajudar a reduzir e gerenciar úlcera de pressão

EQUIPE DE ENFERMAGEM

— Visão geral da utilização dos recursos da cama
— Dados acionáveis juntamente com gráficos e quadros
— Visão geral detalhada da prática clínica de sua instalação

GERENCIAMENTO

— Dados em tempo real sobre o uso da cama 
— Histórico completo de códigos de erro
— Localização da cama no hospital

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

16 pontos de dados:
— controle do peso e da presença do 

paciente 
— monitoramento da posição de se-

gurança da cama

SEGURANÇA DO 
PACIENTE

7 pontos de dados:
— monitoramento do local da cama e 

dados de manutenção importantes 
— visão geral do equipamento 

GERENCIAMENTO 
DA CAMA

4 pontos de dados:
— oferece ao hospital uma visão geral 

dos dados dos recursos da cama

UTILIZAÇÃO 

12 pontos de dados:
— melhora das práticas de mobiliza-

ção
— prevenção de lesões por pressão 

RESPIRATÓRIO E MO-
BILIZAÇÃO

ESTRATÉGIA QUE AJUDA A CONECTAR A 
PRÁTICA AO LADO DA CAMA À LIDERANÇA 
AJUDA A REDUZIR OS RISCOS DE 
PRÁTICAS DIFERENTES NA CLÍNICA
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Multicare® Eleganza® 5 Eleganza® 4 Eleganza® 2 Eleganza® 1 Praktika 
1 + 2

Posicionamento elétrico Sim Sim Sim Sim Sim Não

Dimensões externas da cama (largura × comprimento) [cm] 105 × 215 100 ×219 217,5 × 100 99,5 × 223,5 99 × 218 99,5 × 218

Extensão [cm] 0 – 22 0– 22 11, 22 32 15 Não

Peso [kg] 210–224 210 – 248 195 156 135 125 (80***)

SWL [kg] 250 250 250 250 185–250 200

Peso da plataforma 
do colchão

mínimo [cm] 44 43,5 41 39,5 39,5 (37*) 42 (55***)

máximo [cm] 82 81,5 79 77,5 76 (73,5*) 76 (55***)

Dimensões do colchão (largura × comprimento) [cm] 86 × 208 90 × 208 90 × 208 86 / 90 × 200 86 / 90 × 200 90 × 200

Altura máxima do colchão [cm] 23 23 23 14–24**** 16–27**** 16

TR/ATR [°] 13 / 16 14 / 14 14 / 14 16 / 16 15 / 15 12 / 12 (Não***)

Altura da grade 
lateral acima da 
plataforma do 
colchão

divisão [cm] 45 45 45 40 38

¾ retrátil simples [cm] 40 39

Ajuste do ângulo do apoio das coxas [°] 30 30 25 32 35 34

Ajuste do ângulo do apoio das costas [°] 70 65 65 64 70 70

Ângulo de inclinação lateral [°] 30 15

Balança Sim Sim

Espaço para bandeja [cm] 14 14,2 15 15 18,8 (16*)

Suporte de cassete de raio X [cm] 35 × 43 (35 × 43) 39 × 46,5 (35 × 43)

Especificações da cama
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Multicare® Eleganza® 5 Eleganza® 4 Eleganza® 2 Eleganza® 1 Praktika 
1 + 2

Posicionamento elétrico Sim Sim Sim Sim Sim Não

Dimensões externas da cama (largura × comprimento) [cm] 105 × 215 100 ×219 217,5 × 100 99,5 × 223,5 99 × 218 99,5 × 218

Extensão [cm] 0 – 22 0– 22 11, 22 32 15 Não

Peso [kg] 210–224 210 – 248 195 156 135 125 (80***)

SWL [kg] 250 250 250 250 185–250 200

Peso da plataforma 
do colchão

mínimo [cm] 44 43,5 41 39,5 39,5 (37*) 42 (55***)

máximo [cm] 82 81,5 79 77,5 76 (73,5*) 76 (55***)

Dimensões do colchão (largura × comprimento) [cm] 86 × 208 90 × 208 90 × 208 86 / 90 × 200 86 / 90 × 200 90 × 200

Altura máxima do colchão [cm] 23 23 23 14–24**** 16–27**** 16

TR/ATR [°] 13 / 16 14 / 14 14 / 14 16 / 16 15 / 15 12 / 12 (Não***)

Altura da grade 
lateral acima da 
plataforma do 
colchão

divisão [cm] 45 45 45 40 38

¾ retrátil simples [cm] 40 39

Ajuste do ângulo do apoio das coxas [°] 30 30 25 32 35 34

Ajuste do ângulo do apoio das costas [°] 70 65 65 64 70 70

Ângulo de inclinação lateral [°] 30 15

Balança Sim Sim

Espaço para bandeja [cm] 14 14,2 15 15 18,8 (16*)

Suporte de cassete de raio X [cm] 35 × 43 (35 × 43) 39 × 46,5 (35 × 43)

Especificações da cama
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Serviços LINET® Group
Ao escolher uma cama LINET®, você se beneficia dos serviços oferecidos pelo LINET® Group. Como parte 
de uma empresa grande e estável com seu próprio centro de desenvolvimento e fábricas de manufatura, 
garantimos esse serviço em qualquer parte do mundo.
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Serviços LINET® Group

Nossa equipe de serviço fornecerá: 
— Serviço na garantia

—   Serviço fora da garantia

— Reparos rápidos e profissionais

— Verificações de segurança e técnicas

— Limpeza e atualização do produto

— Peças sobressalentes genuínas

Somos o LINET® Group
O LINET® Group, que possui fábricas na Alemanha e na República Checa, 
fornece camas à hospitais e clínicas de repouso no mundo todo. Ele é o 
maior produtor e fornecedor de camas na Europa e, em escala global, é o 
número um entre os 3 PRINCIPAIS no segmento. O LINET® Group garante 
camas de alta qualidade e serviços relacionados.
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