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Família Medley ® Ergo

Ergonómica e completa

Em conformidade com a norma
de segurança 60601-2-52
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A gama de camas Medley Ergo da Invacare, agora com função de
trendenlenburg e anti-trendelenburg de série, oferece excelente relação, preço, funcionalidade e qualidade. O comprimento das secções
de estrado aumenta o conforto dos utilizadores quando estão nas
posições semi deitada e / ou sentada. O comprimento otimizado do
estrado também foi estudado por forma a reduzir os efeitos de corte
e fricção aquando da articulação do estrado e previne o deslize do
utilizador na cama. A cama Invacare Medley Ergo Low oferece as
mesmas vantagens da Medley Ergo, mas apresenta níveis de altura
de estrado/chão extra-baixos, maximizando assim a segurança de
indivíduos suscetíveis de cair da cama.
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Redução dos efeitos de corte e
fricção
As diferentes secções do estrado
possuem dimensões ideais definidas
em conformidade com estatísticas
antropométricas e estudos elaborados
com mapas de pressão. É garantido :
■ 
Maior conforto na posição sentada
■ Redução de efeito de corte e fricção.
Minimizado aparecimento de úlceras.
■ 
Risco minimizado de deslizar para
baixo aquando da articulação do
estrado
■ 
M elhor
posicionamento
para
pacientes de estatura mais baixa e
instáveis
Poupança de tempo e de dinheiro
A Família Invacare Medley Ergo foi
especialmente projetada para facilitar
o transporte em casa do utilizador,
lares, ou instituições. Como opção,
a cama pode ser equipada de um
kit de transporte especial por forma
a encartar o estrado, transportálo, ou arrumá-lo. Além disso, a
montagem pode ser realizada sem a
utilização de ferramentas ou técnicos
especializados,
economizando
tempo, dinheiro e esforço.
A altura do estrado ao chão, e outras medidas já não são um problema
O design flexível da Família Medley
Ergo permite que a cama seja
montada a uma altura extra baixa,
ou mais elevada, dependendo
da necessidade e preferência,
oferecendo um leque variado de
níveis de trabalho para o cuidador e
níveis de altura para a transferência
do paciente. Isto é possível graças à
característica única existente nestas

camas que permite que o estrado
seja fixado às cabeceiras aquando
da montagem a um nível inferior
ou superior. De salientar ainda que
todas as guardas laterais cumprem
com as novas medidas de segurança
dos novos standards da norma IEC
60601-2-52 para garantir segurança
do utilizador na cama.

Características e Opções

Guardas com facilidade de
fixação
Guardas laterais de madeira.
Facilidade de montagem, sem
utilização de ferramentas.
Ainda
disponível
com
extensão.

Guardas com facilidade de
fixação
Guardas laterais de metal.
Fáceis de montar, sem
utilização de ferramentas.
Disponíveis também com
extensão.

Pendural
De série. Leve e
facilmente regulável.

muito
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Opções e Características
Medley Ergo Low
A possibilidade de posicionar o estrado a um nível inferior
significa um aumento de segurança para os utilizadores e
uma verdadeira paz de espírito na hora de dormir. Quando
necessário, os cuidadores podem elevar a cama para uma
posição mais subida.
A Medley Ergo Low facilita a entrada e saída da cama dos
utilizadores proporcionando ainda maior autonomia.
A Medley Ergo Low oferece uma possibilidade de ajustar a
cama em várias alturas de 22 a 62 cm e de 29 a 69 cm.

Design acolhedor
A Medley Ergo Select oferece um design mais discreto, mais
apropriado para ambientes domiciliários graças aos painéis
de madeira fornecidos para cobrir os atuadores em ambas as
cabeceiras da cama. Estes painéis são muito fácil de colocação
e remoção, poderão ser solicitados a posterior para serem
adaptados às camas Medley Ergo e Medley Ergo Low para que
estas sejam transformadas em versão Select.
A Medley Ergo Select possui um design atraente e acolhedor. A
secção das pernas é fornecida com um rastofix para que os pés
possam ser elevados. A Medley Ergo Select pode facilmente
ser desmontada e arrumada utilizando o kit transporte com o
qual ela poderá ser fornecida.

Extensão em altura
A altura das guardas laterais pode ser aumentada em 150 mm.

Transporte e Arrumação
As camas Medley Ergo são
mais fáceis de arrumar e
transportar
quando
são
fornecidas
com
kit
de
transporte.
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4 níveis de altura
estrado/chão disponíveis
dependendo do modelo
Medley Ergo
Posição mais abaixo 33 - 73 cm
Posição mais acima 40 - 80 cm
Medley Ergo Low
Posição mais abaixo 21 - 61 cm
Posição mais acima 28 - 68 cm

Design acolhedor
A Medley Ergo pode ser
facilmente
transformada
numa Medley Ergo Select.

Dimensões do estrado otimizadas
Em conformidade com as recomendações de profissionais
especializados em medições antropométricas e mapas de
pressão para a redução de efeitos de fricção e cisalhamento
assim como para aumentar o conforto do utilizador.
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Opções e Características

Extensões de estrado
Disponíveis para aumentar o
comprimento do estrado em
15 cm.

Encaixes para transporte
Para facilitar o transporte e
arrumação. A cama poderá
ser fornecida na posição
vertical graças a este kit
transporte.

Comando
Muito intuitivo.

Características técnicas

Medley Ergo

Largura total : Comprimento total :Altura ajustável 1: Dimensões das
1020 mm
2240 mm
400 - 800 mm/
secções do
Largura interior : Comprimento
330 - 730 mm
estrado :
900 mm
interior :
800-2302080 mm
300-670 mm

Ângulo de
encosto :
0-70º

Dobra dos
joelhos
0 - 24º

Medley Ergo
Low

Largura total :
Comprimento Altura ajustável 1: Dimensões das
1020 mm
total : 2240 mm 280 - 680 mm/
secções do
210 - 610 mm
Largura interior : Comprimento
estrado :
900 mm
interior : 2080 mm
800-230300-670 mm

Ângulo de
encosto :
0-70º

Dobra dos
joelhos
0 - 24º

kg
g
Medley Ergo

0-11º
Elevação dos pés

11º
Função de
trendelenburg 2

64 kg

Medley Ergo
0-11º
Low
Elevação dos pés

11º
Função de
trendelenburg 2

64 kg

1/ com ripas metálicas
2/ A opção de tredellenburg só
pode ser activada sob supervisão
médica

Cor de chassi e tipo de madeira

Cinza claro

SWL 180 Kg
Parte mais pesada
Peso máximo
da cama
utilizador : 145 kg
17 kg
SWL 180 Kg
Peso máximo
utilizador : 145 kg

Parte mais pesada
da cama
17 kg

NB/ A cama não pode ser
utilizada por utilizadores
com idade igual ou inferior
a 12 anos ou por utilizadores
com estatura equivalente a
pessoas com idade igual ou
inferior a 12 anos.

Em conformidade com a norma
de segurança 60601-2-52

Faia
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