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Norma IEC60601-2-52 para camas
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Compreendendo a 2-52
O que é a IEC60601-2-52?
A IEC (Comissão Eletrotécnica Internacional ) é um grupo
internacional de especialistas reconhecidos que estabelecem
normas internacionais de segurança para equipamentos
elétricos hospitalares. A IEC60601-2-52 é a mais recente
publicação de normas de requisitos particulares de segurança
básica e desempenho essencial de camas hospitalares.
A última atualização da EN60601-2-38 foi concluída em 1999,
sendo que a IEC60601-2-52 combina a EN60601-2-38 (camas
operadas eletricamente) e a EN1970 (requisitos e métodos de
teste de camas ajustáveis para pessoas com deficiência).

A norma IEC60601-2-52 inclui requisitos adicionais que
superam as normas anteriores que precisamos observar
a fim de maximizar a segurança, além de outros requisitos
identificados por outros órgãos ao redor do mundo (p.e x.
HBSW).
Os produtos podem obter certificação de conformidade com
a IEC60601-2-52 fornecida por um laboratório de testes
independente e terão um certificado de confirmação.

Normas de segurança
As dimensões constantes da norma levam em consideração o tamanho de pacientes adultos ao redor do mundo,
utilizando como limites o 5º. percentil para a menor dimensão e o 95º. percentil para a maior dimensão.

Cabeça e pescoço
O padrão estabelecido para a menor
largura craniana é de 12 cm e 6 cm
para o menor diâmetro de pescoço.
Tais medidas tomaram como base o 5º.
percentil de mulheres adultas.

Tronco
É utilizada a medida de 31,8 cm, que
representa o 95º percentil do tórax de
homens adultos.

Altura
Tendo-se levado em consideração as
menores e maiores alturas de homens e
mulheres em todo o mundo, esta faixa foi
definida entre 146 cm e 215 cm.

Como isso me afeta?

A partir de 1º de abril de 2013, todas as camas hospitalares
adquiridas deverão atender à IEC60601-2-52, onde esta
norma for aplicada. Os fabricantes deverão fornecer a você
uma certificação que demonstre esta conformidade. Os
regulamentos levam em consideração diversos elementos
de segurança, incluindo ambiente de aplicação, ciclo de vida
do produto, dimensões para reduzir o risco de retenções,
estabilidade lateral e altura da grade lateral.

Garantir que o produto de sua preferência atenda a tais
regulamentos lhe proporcionará tranquilidade e um renovado
nível de segurança.

Quais as principais mudanças?
Reposição de colchões
A norma destaca verificações de compatibilidade para colchões
de espuma não imersivos e estáveis. Outras superfícies
de apoio como colchões ativos deverão ser submetidas a
avaliação de riscos com respeito à sua compatibilidade.

Marcações em camas hospitalares

Peso máximo do paciente e carga máxima de trabalho

Todos os fabricantes deverão incluir marcações especiais
para comunicar importantes recursos da cama. As marcações
podem ser tanto frases quanto símbolos.

O valor mínimo da carga máxima de trabalho para a
configuração de cuidados de emergência e cuidados
intensivos é agora de 203 kg. Para cuidados mais
prolongados é de 173 kg. O limite máximo de peso do
paciente leva em consideração todos os equipamentos
colocados sobre a cama, como bomba de colchão, etc.

O que há de novo nesta norma é que deverão estar afixadas
à cama etiquetas com recomendações de carga máxima de
trabalho, e pesos e alturas mínimos e máximos do paciente. As
etiquetas deverão também indicar claramente as dimensões do
colchão.

As camas hospitalares devem obedecer a medições precisas
As distâncias entre quaisquer partes móveis devem evitar
retenções e pontos de pinçamento.

Novos requisitos para estabilidade longitudinal e lateral

Comunicar importantes recursos da cama

As camas hospitalares devem ser capazes de receber uma
carga de 225 kg, sem inclinar, em todos os quatro cantos,
a menos que o painel dos pés seja fixo. Neste caso, estas
deverão ser capazes de receber uma carga de 112 kg nos
dois cantos da extremidade dos pés.

Os fabricantes precisam detalhar importantes recursos,
como a funcionalidade de bloqueio, instalações de freio
e rastreamento para auxiliar na prática segura de trabalho.

Áreas de maior atenção

Retenção da cabeça

Retenção do tórax

Se o espaço for maior que 12 cm, existe o risco da cabeça
passar pelo espaço e, desta forma, ficar retida. Este risco
está presente em quaisquer vãos ou espaços laterais entre
as grades laterais e a cabeceira da cama. As grades laterais
também devem ser suficientemente resistentes para não
cederem mais do que 12 cm.

Vãos menores que 31,8 cm entre as grades laterais e o apoio
para os pés ou entre as grades laterais propriamente ditas
podem representar risco de retenção do tórax do paciente.

>31,8 cm
<12 cm
<12 cm

Retenção do pescoço

Queda por sobre a grade lateral

Um espaço de 6 cm ou mais na área da grade lateral pode
representar risco de retenção de tecido mole da área do
pescoço, o que, em circunstâncias extremas, poderá resultar
na asfixia do paciente.

Deve haver uma medida mínima de 22 cm entre a parte
superior do colchão de espuma básico e a grade lateral ao
longo de, no mínimo, 50% de seu comprimento, reduzindo,
assim, as quedas de pacientes.

>22 cm

<6 cm

Deve haver um vão de no mínimo 12 cm sob a cama nas
bordas externas a fim de eliminar o risco de retenção de pés/
dedos dos pés. Além desse vão sob a cama, é necessário, no
mínimo, 5 cm referentes ao bico dos sapatos.

A cama deverá ser capaz de suportar uma carga de 225 kg em
todos os quatro cantos sem inclinar.

5 cm

12 cm

Estabilidade lateral da cama

5 cm

Retenção de pés/dedos dos pés sob a cama

13 cm

Pinçamento de dedos

Compressão da área abdominal

Distâncias entre uma parte móvel da cama, como grades
laterais ou cabeceira, que sejam menores que 0,8 cm para
os espaços de rotação ou maiores que 2,5 cm para espaços
de fechamento devem ser evitadas para eliminar o risco do
paciente ou cuidador prender o dedo. A ilustração abaixo
mostra o requisito do espaço de fechamento necessário para
dobrar as grades laterais.

O ângulo entre a seção do encosto e a seção da coxa deve ser
maior que 90 graus durante todos os ajustes de perfilagem.

> 2,5 cm
>90°

Enterprise 9000X

Enterprise 8000X

Enterprise 5000X

Enterprise 5000 laterais de segurança divididas

Observação: A brochura descreve elementos das Normas IEC relacionados às camas
hospitalares Enterprise, sendo destinada apenas a informações de fins comerciais, não tendo
por objetivo ser um documento técnico de referência.
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A nova linha de camas hospitalares Enterprise foi testada pela UL, renomada organização
internacional independente, a fim de certificar sua conformidade com os mais recentes
requisitos de estabilidade, dimensão e segurança da Norma IEC60601-2-52.

