ENTERPRISE 8000
LINHA E8X

...with people in mind

DESENVOLVIDA PARA VOCÊ
E SEU PACIENTE
A nova cama hospitalar Enterprise® 8000 da ArjoHuntleigh oferece
benefícios significativos a pacientes, cuidadores e unidades de saúde.
Os desafios diários enfrentados pelas equipes de enfermagem das
alas hospitalares inspiraram a ArjoHuntleigh a melhorar uma solução
já estabelecida, na qual hospitais de todo o mundo confiam. No
desenvolvimento da nova cama hospitalar Enterprise 8000, a ArjoHuntleigh
se concentrou nas principais necessidades dos clientes, comuns a todos
os ambientes de cuidados com a saúde, a saber:
• Segurança tanto para o paciente quanto para o cuidador.
• Conformidade com as novas normas internacionais.
• Equipamentos robustos, intuitivos e fáceis de usar.
• Soluções focadas na qualidade do cuidado com os pacientes.

SEGURANÇA
Um ambiente de trabalho seguro é fundamental
para o bem-estar de pacientes e cuidadores.
As quedas afetam até 10% de adultos mais
velhos durante internação para cuidados de
emergência1, podendo resultar em lesões graves e
potencialmente letais.
Os cuidadores também estão em risco, com mais
de 80% do pessoal de enfermagem dos EUA
sofrendo lesões diretamente relacionadas à
movimentação de pacientes em algum momento
em suas carreiras2.
A nova cama Enterprise 8000 tem por objetivo
reduzir o risco de lesões nas equipes e proporcionar
ao paciente um ambiente mais seguro.

• Os controles do ACP (Painel de Comando do
Cuidador) são retroiluminados, o que garante
operações seguras e consistentes durante a noite
ou quando há níveis reduzidos de iluminação.
• Altura extra baixa uma das principais vantagens
na redução do risco de lesões causadas por
quedas.
• Iluminação sob a cama em ambos os lados, a
área de saída da cama é iluminada, o que ajuda a
melhorar a segurança e proteção do paciente.

NOVA NORMA PARA CAMAS
Desenvolvida pela IEC (Comissão Eletrotécnica Internacional), a norma IEC60601-2-52:2009 é a nova referência em
desempenho e segurança de camas hospitalares. Embora a norma cubra muitos aspectos que incluem segurança
elétrica, suporte de carga, estabilidade e durabilidade, um dos principais requisitos concentra-se na redução do risco
de retenção do paciente na estrutura da cama ou ao redor desta.
A utilização de uma grande quantidade de dados de incidentes e riscos possibilitou à IEC identificar inúmeras áreas
ao redor da cama (ilustradas abaixo), em que a retenção da cabeça, pescoço ou peito do paciente poderia resultar
em situações graves ou potencialmente letais. Ao prescrever parâmetros rígidos de teste para tais áreas, o objetivo é
reduzir, ao mínimo, o risco de retenção durante a operação e utilização da cama.
A nova Enterprise 8000 foi testada, por uma organização independente reconhecida internacionalmente, a fim de
certificar sua conformidade com os requisitos mais recentes de estabilidade, dimensão e segurança da norma
IEC60601-2-52.

Espaço entre a base do colchão e a
parte inferior da grade lateral quando
erguida < 60mm

Espaço entre a borda do colchão e a grade
lateral de segurança quando erguida < 120mm
(acrescido de teste de compressão do colchão)

Espaço entre as laterais de segurança
e a lateral de segurança e a extremidade
para os pés/cabeceira < 60mm ou
> 318mm

OPERAÇÃO INTUITIVA E FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO
Nossos controles com botão de pressão são
intuitivos e de fácil utilização, graças a ícones simples
e bem definidos. Funções de apenas um toque
podem ser utilizadas para principais recursos como:
• Auto-RCP
• Respaldo com inclinação de 30 graus
• Autocontorno
• Posição de cadeira cardíaca
• Altura baixa e altura extra baixa
• Trendelenburg / Trendelenburg reverso
Todas estas funções ou algumas delas podem ser
bloqueadas pelo cuidador, se necessário. Controles
convenientemente posicionados proporcionam
ajustes para conforto do paciente e controle clínico
para o cuidador.

Controles do cuidador na
extremidade da cabeceira

Painel de comando do
cuidador

Controles do paciente
ergonomicamente posicionados

EXTENSÃO DA CAMA EM TRÊS POSIÇÕES
Diferentes comprimentos de cama são agora
facilmente configuráveis em uma única subestrutura,
proporcionando maior flexibilidade e mais opções:
• Curta		
• Padrão		
• Estendida

224 cm
235 cm
247 cm

Este novo design também integra
uma placa extensível da plataforma
que garante apoio integral do colchão
a cada comprimento.

MELHORANDO A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA

O respaldo para quando é levantado a um ângulo
de 30 graus, assegurando um ajuste fácil e positivo
do respaldo, a cada utilização. Estudos mostram
que a inclinação de 30 graus do respaldo é o
requisito mínimo para proporcionar reconhecidas
vantagens físicas, posturais e clínicas3.

O cuidador pode ajustar facilmente a cama em
posição de cadeira cardíaca com o nosso painel
de comando de simples utilização, bastando
selecionar o ícone adequado.

Os indicadores de inclinação do respaldo proporcionam
informações de fácil leitura para medições fundamentais
da elevação da cabeça.

Úlceras de pressão são um dos ferimentos mais
comuns e evitáveis em instalações de saúde, com
maior incidência em hospitais europeus de até 23%4.
Úlceras de pressão tendem a se desenvolver quando
a pessoa fica imóvel e passa um longo período sobre
superfícies que não oferecem uma redistribuição de
pressão adequada.
O Bio-Contour, nosso design patenteado, combina de
maneira exclusiva os movimentos de seção de cama
com uma plataforma de colchão curva, desenvolvida
para auxiliar no controle da pressão e da força cortante
a principal causa de úlceras de pressão.

LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A cama Enterprise 8000 foi desenvolvida com
arquitetura aberta e sem cobertura na base,
a fim de permitir facilidade de acesso para
limpeza e descontaminação.

As placas de plataforma moldadas por sopro
e os apoios para os pés/cabeceiras são de
peso reduzido, lisos e de fácil remoção para
facilidade de limpeza. A opção de prateleira
para lençóis auxilia na redução de risco de
infecção cruzada.

A manutenção “Pit Stop” é obtida por meio de
design de acessibilidade aberta e componentes
do tipo “plug and play”. Trocas de atuador, caixa
de comando e bateria podem ser realizadas
no local, em poucos minutos, por uma pessoa
treinada.

O equipamento foi desenvolvido para facilitar a
assistência técnica e manutenção, reduzindo o
tempo com atividades de limpeza, assistência
técnica e manutenção.

OPÇÕES

Prateleira para lençóis

Bloqueios dos painéis da
cabeceira/extremidade
dos pés

Comandos do paciente

Barra DIN

Luz debaixo da cama

Pedal da extremidade da
cabeceira

Barra de freio

Rodízios

As cores de preenchimento dos painéis
disponíveis para a cabeceira / extremidade
dos pés são:
• Azul claro
• Lilás
• Azul escuro.

ACESSÓRIOS

Pedestais de
elevação

Suporte do cilindro
de oxigênio

Pedestal IV
resistente

Suporte para
coletor de urina

Pedestal IV padrão

Tração completa da estrutura

Suporte da
bomba de infusão

Montagem do
transdutor

Ampla prateleira dobrável
para monitor

PEDESTAIS DE ELEVAÇÃO PEDESTAIS IV E
E PRATELEIRA DOBRÁVEL GANCHOS
PARA MONITOR

BOMBA DE INFUSÃO,
TRAÇÃO E PEDESTAIS DO ALÇAS DE PUXAR,
SUPORTE DE O2, SUPORTE
ACOLCHOAMENTO DAS
TRANSDUTOR
GRADES LATERAIS, OUTROS DO COLETOR DE URINA

Pedestal de elevação fixo com correia
e alça
ENT-ACC01

Pedestal IV padrão
ENT-ACC02

Conjunto de tração pequeno
ENT-ACC10

Painel de extremidade da cabeceira
da UTI
ENT-ACC34

Suporte da bomba de infusão
ENT-ACC07

Pedestal de elevação giratório com
correia e alça
ENT-ACC03

Pedestal IV com ângulo
ENT-ACC04

Tração completa da estrutura
ENT-ACC05

Acolchoamentos para grades laterais
ENT-ACC06

Suporte do cilindro de oxigênio
ENT-ACC08

Suporte para saco de IV montado no
pedestal de elevação
ENT-ACC13

Pedestal IV resistente
ENT-ACC24

Conjunto de tração da extremidade
da cabeceira
ENT-ACC32

Suporte de Painel de Comando do
Cuidador
ENT-ACC11

Suporte do cilindro de oxigênio
(cilindro B5)
ENT-ACC18

Prateleira dobrável para monitor
ENT-ACC64

Ganchos adicionais para pedestal IV
ENT-ACC14

Pedestal de montagem do transdutor
ENT-ACC26

Prendedor do cabo de alimentação
ENT-ACC15

Suporte para coletor de urina
ENT-ACC19
Suporte duplo de cilindro
ENTACC12

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

Ajuste elétrico do encosto, apoio de joelhos e altura

•

Comprimento total padrão

2350 mm

Posição de Trendelenburg / Trendelenburg reverso
operada eletricamente
Inclinação Trendelenburg

±12°

Largura total

1030 mm

Comprimento padrão do colchão

2020 mm

Barras laterais divididas com comandos integrados

•

Largura do colchão

880 mm

Botão de Auto-RCP e Autocontorno

•

Comprimento total estendida

2470 mm

Bateria de apoio

•

Comprimento do colchão estendido

2140 mm

Sistema de perfilagem Bio-Contour

•

Comprimento total curto

2240 mm

Posição de cadeira com um botão

•

Comprimento do colchão curto

1910 mm

Alavancas de RCP bilaterais

•

Altura máxima (com rodízios de 125 mm)

760 mm

Iluminação sob a cama

•

Altura mínima (com rodízios de 125 mm)

320 mm

Pausa do encosto a um ângulo de 30°

•

Comprimento do encosto

850 mm

Indicadores de ângulo para o encosto

•

Comprimento do assento

215 mm

Extensão de cama incorporada com extensão da
plataforma do colchão

Comprimento da barriga da perna

560 mm

•

Comprimento da coxa

365 mm

Painéis de cabeceira e dos pés removíveis com
possibilidade de escolha de cor do bloco central

•

Barras para cesto de coleta

•

Estrados para o colchão em plástico removíveis

•

Sistema de freio / condução interligado com quatro
rodízios com freio

Carga máxima segura/Peso máximo do paciente 250 kg/185 kg

Inclinação de cabeça para baixo

12°

Inclinação de pés para baixo

12°

•

Ângulo do encosto

62°

Rodízios simples de 125 mm

(•)

Pausa do encosto

30°

Rodízios simples de 150 mm

(•)

Ângulo da coxa

20°

Rodízios duplos de 150 mm

(•)

Ângulo da pantorrilha

16°

Pedais de freio adicionais na extremidade da cabeceira

(•)

Proteção contra entrada

IPX4

Barra de freio a toda a largura (apenas na extremidade
dos pés)

(•)

Proteção contra choques

Classe 1, Tipo B

Alimentação elétrica

Trilhos DIN

(•)

1,25A a 230V
CA 50 / 60Hz

Prateleira-gaveta para lençóis

(•)

Alimentação elétrica

2 A a 120 V
CA 50 / 60Hz

Norma de segurança

IEC60601-2-52

• Padrão (•) Opcional

ArjoHuntleigh é uma divisão do Grupo Getinge. AB. Apenas peças com design ArjoHuntleigh concebidas especificamente para o fim a que se destinam devem ser utilizadas no
equipamento e produtos fornecidos pela ArjoHuntleigh. Temos uma política de desenvolvimento contínuo, pelo que reservamos o direito de modificar desenhos e especificações
sem aviso prévio.
® e ™ são marcas comerciais do grupo de empresas ArjoHuntleigh. © ArjoHuntleigh, 2014
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Hans Michelsensgatan 10
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SUÉCIA
Telefone: +46 10 335 45 00

O GRUPO GETINGE é líder em produtos e sistemas que contribuem para
melhorar a qualidade e a eficiência de custos em cuidados de saúde e ciências
da natureza. As três marcas com que operamos são ArjoHuntleigh, GETINGE
e MAQUET. O foco da ArjoHuntleigh é a mobilidade do paciente e soluções
para o tratamento de feridas. A GETINGE oferece soluções para controle de
infecção em cuidados de saúde e prevenção de contaminação em ciências da
natureza. A MAQUET é especializada em soluções, terapias e produtos para
intervenções cirúrgicas e cuidados intensivos.
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Painel de cabeceira da configuração básica

