
â m b a r
cama elétrica cota zero

u lt r a  b a i x a



Rodas
4 rodas duplas sintéticas de Ø75mm com 
travão. 

Leito
Leito articulado por motor elétrico através de 
comando de mão, permitindo as posições de: 
Fowler, Vascular, Trendelenburg, Anti-Trende-
lenburg e Cadeira cardíaca.

ultra baixa
Altura regulável entre os 70mm e os 650mm.

secção dos pés
Articulada através de motor elétrico e ajustá-
vel através de 2 cremalheiras. 

copos para acessórios 
A cama incorpora dois copos para suporte 
da haste de soro e coluna de suspensão
(acessórios não incluídos). 

limpeza
Leito em chapa metálica para facilitar
na limpeza. 

transporte
Cama desmontável para facilitar o 
transporte e arrumação da mesma atra-
vés de um kit próprio.

KIT DE TRANSPORTE

-  A cama é fornecida desmontada com um kit de transporte. 

-  As melaminas da cabeceira e peseira vão embaladas separadamente para evitar que 
se danifiquem durante o transporte.  

-  Guarde as peças do kit, utilize as mesmas sempre que for necessário o transporte 
ou arrumação da cama.

-  Dimensão da caixa de transporte: 1310x395x1010mm.



â m b a r
A cama Âmbar oferece conforto ao paciente e ao seu cuidador nas várias situações. 

POSIÇÃO ULTRA BAIXA

A cama permite uma posição ultra baixa de 70mm do suporte de colchão ao solo, 
reduzindo consideravelmente o risco de lesão em caso de queda.

POSIÇÃO ALTA POSIÇÃO ANTI-TRENDELENBURG

POSIÇÃO TRENDELENBURG POSIÇÃO CADEIRA CARDÍACA



COMPLEMENTOS

4 Rodas duplas sintéticas de Ø75mm com travão. Realiza as seguintes funções: Costas, Pernas, Elevação, Trende-
lenburg, Anti-trendelenburg e Cardeira Cardíaca.

RODAS COMANDO

* Para bloqueio do comando deve retirar a chave.

DADOS TÉCNICOS

Comprimento total da cama

Dimensões
Valor

(mm, kg, °)

2250

Largura total da cama 920

Comprimento do leito 2000
Largura do leito 900

Secção costas 700x790

Secção fixa 250x790

Secção pernas 350x790

Secção pés 590x790
Altura regulável do suporte de estrado 70-650
Ângulo da secção das costas ajustável 0°-70°

Ângulo da secção das coxas ajustável

Ângulo da posição de trendelenburg

Ângulo da posição de anti-trendelenburg

Peso máximo do paciente

Peso máximo da cama

Carga de segurança (SWL)

0°-38°
15°

15°

135 kg

67 kg

170 kg

* Cama composta por estrutura metálica da cabeceira, peseira e estrado, 

fabricados essencialmente em aço pintado a tinta epoxy.

* Cabeceira e Peseira em melamina de faia.

* Leito em chapa metálica.

* Cor standard: estrutura cinza.
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