TENOR

SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO SEGURA
PARA CUIDADOS BARIÁTRICOS

...with people in mind
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VENCENDO OS DESAFIOS
NOS CUIDADOS BARIÁTRICOS
O número de pessoas classificadas como obesas e
o número de pacientes bariátricos estão aumentando
rapidamente em todo o mundo. Esta tendência está
lançando novos desafios para os ambientes de tratamento.
O paciente bariátrico tem o direito de ser tratado com
o mesmo conforto e dignidade de outros pacientes e
isto exige que sejam tomadas providências especiais.
Cuidadores e enfermeiros devem estar aptos a trabalhar
de forma segura e ergonômica usando equipamentos
de auxílio mecânico e métodos de trabalho que sejam
otimizados para os cuidados bariátricos.
Um bom cuidado bariátrico exige não apenas
equipamentos de movimentação especiais com
classificação apropriada de peso, mas também soluções
que levem em consideração os problemas de tratamento
associados a diferentes formas corpóreas. A distribuição
de peso de pacientes bariátricos é melhor definida em três
categorias:
• Proporcional (peso corpóreo uniformemente distribuído)
• Formato de pera (peso não uniformemente distribuído,
com parte inferior do corpo mais pesada)
• Formato de maçã (peso distribuído ao redor do centro
ou dorso do corpo)
Fica claro que há uma crescente necessidade de
produtos que sejam projetados tendo-se em mente os
pacientes bariátricos. Quando a ArjoHuntleigh começou
a projetar um elevador móvel provido de cestas para os
cuidados de pacientes bariátricos, esta ouviu pessoas
envolvidas no uso diário deste elevador: os pacientes e
cuidadores.
Design do Tenor baseado em feedback
Um dos pacientes mais envolvidos no desenvolvimento

Pesos

IMC para 5 pés, 4 pol.
(1,60 m)

IMC para 5 pés, 10 pol.
(1,75 m)

150 lbs (68 kg)

27

22

200 lbs (91 kg)

36

30

250 lbs (114 kg)

43

36

300 lbs (136 kg)

52

43
58

400 lbs (182 kg)

69

500 lbs (227 kg)

86

72

600 lbs (273 kg)

103

86

800 lbs (363 kg)

142

119

1000 lbs (454 kg)

177

148

Peso normal

Acima do peso

do Tenor foi Barry, o homem mais pesado do Reino
Unido. Barry trabalhou com a ArjoHuntleigh por dois anos
no projeto Tenor, nos ajudando a projetar um sistema
de elevador móvel com cestas que, verdadeiramente,
atendessem às necessidades dos pacientes bariátricos.
As experiências de Barry durante os frequentes
períodos no hospital nos fizeram perceber completamente
a dor e o desconforto que muitos pacientes bariátricos
sentem quando são erguidos com cestas. O problema, que
afeta principalmente os ombros e as pernas, baseia-se em
cestas mal projetadas e barras de elevação inadequadas.
Enfermeiros e cuidadores também nos forneceram
valiosas informações sobre o problema encontrado
durante a movimentação de pacientes bariátricos.
Muitos problemas eram relacionados às cestas, incluindo
dificuldades de aplicação e remoção, assim como
problemas para se encontrar o tamanho certo da cesta
para se movimentar um determinado paciente de forma
segura.
Uma importante preocupação demonstrada tanto
pelos pacientes quanto pela equipe de enfermagem foi a
confiança nos equipamentos de elevação - preocupações
que tinham como ponto central a capacidade ou não
do elevador erguer de forma segura o peso do paciente
bariátrico.
A combinação do feedback apresentado por pacientes,
enfermeiros e cuidadores permitiu que identificássemos e
tratássemos os problemas relacionados à confiabilidade
de equipamentos e às cestas e fornecêssemos melhores
soluções para o design do Tenor e da nova linha de cestas
bariátricas.

Obeso

Bariátrico

Tabela 1. Classificação dos índices de massa corporal
O índice de massa corporal (IMC), baseado na relação entre o peso e a altura de uma
pessoa, é o padrão mais comumente usado para avaliar a condição do peso em todo
o mundo. Pessoas com um IMC acima de 25 estão acima do peso, acima de 30,
obesas e acima de 40, bariátricas. A tabela de IMC acima apresenta exemplos de
pacientes bariátricos com base na altura média da população.
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ERGUENDO COM CONFIANÇA
Uma questão fundamental para pacientes bariátricos e seus cuidadores
é poder ter confiança de que um elevador móvel é capaz de lidar com os
pesos envolvidos de forma segura. O Tenor inspira a confiança de pacientes
e equipe no sistema por uma série de razões.
• Projetado especificamente para cuidados bariátricos
Criar o melhor elevador bariátrico móvel disponível não é uma questão de
acrescentar capacidade de elevação a um design já existente. O Tenor foi
projetado desde o início com a cooperação de pacientes e cuidadores, de
forma a atender as necessidades específicas de segurança e conforto nos
cuidados bariátricos.
• Capacidade de elevação que você pode confiar
A leve estrutura de alumínio oferece uma carga máxima segura de 320
kg / 704 lbs. Antes de ser entregue, todo Tenor é submetido a testes,
nos quais sua capacidade de erguer pesos acima de sua carga máxima
segura é verificada.
• Familiaridade
Os cuidadores irão reconhecer muitos aspectos do Tenor que estão
presentes em outros elevadores móveis da ArjoHuntleigh - cestas de
fácil aplicação, comando simples e procedimentos completamente
ergonômicos.
• Cestas com conforto garantido
A nova linha de cestas bariátricas oferece um ótimo suporte para formas
específicas de corpo. Os códigos de cores das cestas facilitam o processo
de seleção do tamanho correto das cestas.
• Uma solução integrada
Com uma ótima solução de cestas, o elevador móvel Tenor cria um
sistema integrado de elevação para uma movimentação mais segura,
delicada e digna, de acordo com as necessidades específicas do paciente
bariátrico.
• Design com características que aumentam a força
O design do Tenor incorpora características especiais que garantem força
e estabilidade excepcionais.

A combinação dos pontos de ligação do ombro amplamente espaçados da
barra de elevação de quatro pontos e da barra de comprimento estendido
garantem que os pacientes possam ser transferidos com conforto e
reposicionados, se necessário, com giro de 360º para acesso à cama, cadeira
ou cadeira de rodas.
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PROJETADO PENSANDO
NOS PACIENTES BARIÁTRICOS
1

Projetado para ser forte
O design curvo desta lança tem um formato ótimo para oferecer força máxima, garantindo desempenho confiável durante o uso deste elevador com capacidade de 320 kg / 704 lbs. O design
curvo da lança maximiza o espaço livre sobre a cabeça; importante para o giro de 360 graus do
paciente para elevação em áreas com pouco espaço ou com determinadas cadeiras.

2

Material leve, desempenho de peso
A estrutura de alumínio é leve e de fácil manobra, mas extremamente forte. Seções aparafusadas
são usadas ao invés de juntas soldadas de forma a melhorar a força.

3

Melhor posicionamento
A lança estendida permite melhor alcance sobre as camas, permitindo que os pacientes fiquem
centralizados na cama, minimizando o reposicionamento manual e, assim, reduzindo o estresse
do cuidador.

4

Distribuindo o peso
Usar a nova barra de elevação bariátrica de 4 pontos permite um espaço maior entre os ganchos
dos ombros e das pernas. Isto aumenta o conforto do paciente ao distribuir o peso de forma mais
uniforme e reduzir as forças compressoras da cesta.

5

Barra da alça curvada ergonomicamente
A alça curva ergonomicamente projetada minimiza o esforço do cuidador, facilitando curvas e
manobras em locais de pouco espaço.

6

Controle duplo
Além do comando, os recursos elétricos do Tenor também podem ser operador a partir do painel
de controle na coluna.

7

Carregada e pronta
O pacote de baterias inclui duas baterias recarregáveis para trabalhos pesados e um carregador.
Assim, o Tenor está sempre pronto para uso. O BDI (Indicador de Descarga da Bateria) mostra a
situação da bateria, enquanto o medidor de minutos monitora e mede a atividade do Tenor.

8

Espaço para manobra
O design oferece espaço para que o enfermeiro ou cuidador posicione seus pés corretamente
possibilitando rotinas de trabalho ergonômicas, uma consideração de saúde e segurança vital
ao se manobrar equipamentos e pacientes bariátricos. Por este motivo, o atuador do chassi é
colocado fora do caminho, sob o chassi.

9

Chassi com design rebaixado e rodas duplas
O rodízio duplo frontal oferece estabilidade exigida para
suportar 320 kg / 704 lbs, além de fornecer espaço
máximo de 100 mm / 4 pol. para acesso do chassi no
caso de camas muito baixas.

Operação do Tenor usando
o comando possibilita ao
cuidador um controle sem
esforço.
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USO DE CESTAS EM SOLUÇÕES
BARIÁTRICAS
A linha deluxe oferece material e
costura reforçados nas áreas de
maior esforço da cesta, incluindo
os ombros, pernas e coluna. O
acolchoamento extra oferece
maior conforto e menor pressão
sobre peles delicadas, sendo que
o reforço na região das pernas
impede o estrangulamento das
pernas, melhorando o conforto do
paciente.

A linha básica oferece o mesmo
formato e design com preço mais
baixo. Possui acolchoamento
padrão nas pernas sem costura
ou material reforçado. O conforto
e a segurança permanecem sendo
prioridade máxima.

A linha deluxe de rede dividida
para perna é, às vezes, preferível
para pacientes com corpo em
formato de pera. Seus estômagos
são mais proeminentes e exigem
maior apoio. Toda a cesta é
acolchoada com tecido do tipo
Spacer, que é mais macio e
dispersa o calor. Isto impede o
acúmulo de calor e suor no corpo,
para maior conforto e proteção
da pele.

A linha de cestas básica possui
o mesmo design que a linha
Deluxe, mas sem a facilidade da
divisão da perna. Materiais de
custo mais baixo oferecem
uma solução mais econômica.

Há dois elementos igualmente importantes no sistema
Tenor - o elevador móvel e a cesta. As diferentes formas
do corpo dos pacientes bariátricos exigem diferentes
soluções de cesta e, desta forma, a ArjoHuntleigh
desenvolveu uma linha com tipos de cestas que se
adaptam a estas várias necessidades.
Toda cesta bariátrica é testada com base nos mais
rígidos padrões de qualidade da ArjoHuntleigh, sendo que
todos os tipos encontram-se disponíveis em tamanhos
bariátricos: Médio, Grande, Extra Grande e Super Extra
Grande. Todos os tipos de cestas bariátricas possuem
um código de cor para facilitar ao máximo a seleção dos
tamanhos.
É importante realizar uma avaliação individual
do paciente, abrangendo peso, formato do corpo e
necessidades individuais a fim de selecionar uma solução
otimizada de cesta que garanta segurança e máximo
conforto.
Deluxe
A ArjoHuntleigh ouviu pacientes bariátricos e incorporou
características de cestas sugeridas de forma a aumentar o
conforto durante a elevação. O resultado é a cesta Deluxe
com reforço que aumenta o conforto acrescentado às
principais áreas de pressão, como pernas e ombros.
As cestas Deluxe aplicam-se a pessoas com formato
de corpo de maçã, pera e proporcional. A parte mais
ampla da cesta oferece mais espaço para um abdômen
maior e para os ombros mais largos, sendo que o
espaço entre as pernas é uma exigência típica tanto para

pacientes cujo corpo possui forma proporcional quanto
para aqueles com corpo em forma de maçã.
Tecido especial - um acolchoamento forte, de alta
qualidade e com boa respirabilidade - foi usado para
dispersar o calor e a transpiração, aumentando o
conforto.
Básico
O Básico também foi projetado tendo em mente a
qualidade, sendo aprovado em todos os padrões
definidos pela ArjoHuntleigh. Submetido a um teste com
1,5 vezes a CMT (carga máxima de trabalho) de 409 kg /
900 lbs., este tipo de cesta oferece qualidade com baixo
custo.
Cesta com divisão de perna
Esta cesta pode suportar a maioria das formas de
corpo bariátrico, mas foi projetada especificamente para
aumentar o apoio ao redor da área das pernas - cada
perna é sustentada individualmente para evitar abdução
e adução das pernas - e para oferecer mais espaço ao
redor da área do abdômen.
Redes
A cesta de Rede foi projetada para erguer pacientes com
formato de corpo em pera, que exigem mais espaço ao
redor do abdômen. Este design de cesta garante que as
pernas do paciente fiquem juntas durante a elevação, o
que é uma solução mais confortável para esta categoria
de paciente.

A cesta bariátrica Deluxe
foi projetada para oferecer
conforto extra nas principais
áreas. Tiras com reforço
para as pernas e debrum
mais largo ajudam a
eliminar o efeito de
estrangulamento
nas pernas, o que
geralmente ocorre com
a elevação por cesta.

O suporte para a cabeça
acolchoado e embutido
apresenta código de cores,
tornando mais fácil a identificação dos quatro tamanhos
de cestas bariátricas.
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MAIS OPÇÕES PARA OS CUIDADOS
BARIÁTRICOS
O sistema Tenor, composto de elevador bariátrico
móvel e solução otimizada de cestas, cobre uma
variedade de tarefas executadas na movimentação de
pacientes bariátricos, como, por exemplo: transferências,
reposicionamento e elevação de emergência do solo.
Entretanto, as necessidades das instalações de
tratamento são diferentes e a ArjoHuntleigh oferece
uma gama de soluções de movimentação para
pacientes bariátricos para atender todas as exigências.
Transferências assistidas seguras podem ser realizadas
por meio de um dispositivo mecânico de auxílio, ou seja,
um elevador de piso ou um elevador de teto e, em alguma
situações de transferência lateral, por dispositivos de
reposicionamento.
Maxislides bariátricos
Os dispositivos de reposicionamento Maxislide são
fabricados com um material semelhante ao dos
paraquedas, que minimiza a fricção. Esta solução tem
sido muito usada em casos de cuidados de longo período
ou em cuidados com pessoas idosas, sendo que os
mesmos procedimentos comprovados podem agora
ser aplicados nos cuidados bariátricos. Os Maxislides
encontram-se disponíveis
no tamanho Extra Grande e Super Extra Grande, com
alças que ajudam no reposicionamento dos pacientes
bariátricos.

Os Maxislides bariátricos levam até o tratamento bariátrico um
comprovado método de posicionamento de pacientes.

Elevador bariátrico de teto
O elevador de teto é outra solução definitiva na
movimentação de pacientes que pode, agora, ser
aplicada com sucesso e segurança nos ambientes de
tratamento bariátrico.
O Maxi Sky1000 foi desenvolvido especificamente
para ser usado em rotinas de transferência de pacientes
bariátricos. Com uma capacidade de elevação de 455
kg/1000 lb, o Maxi Sky1000 permite transferências seguras,
confortáveis e dignas. Os cuidadores podem realizar
transferências usando o comando sem estresse
ou esforço e sem levantamento manual.
O Maxi Sky1000 pode ser facilmente operado. O
ajuste da velocidade de elevação e da altura da barra de
elevação é programável através do comando. Uma linha
completa de cestas de fixação pode ser afixada à barra
de elevação de quatro pontos.
O sistema Tenor é móvel - oferece uma boa cobertura
para uma instalação hospitalar, podendo ser facilmente
movida para qualquer lugar necessário. O Maxi Sky1000
oferece boas soluções para transferências recorrentes
em um único local, pois o cassete de elevação pode
ser instalado tanto em um pórtico como em um trilho
reto. Um pórtico semipermanente oferece maior grau de
flexibilidade, uma vez que o sistema pode ser movido
quando necessário e montado em outro local. O sistema
de trilhos é rápido e fácil de instalar, oferecendo uma
solução mais permanente.

O Maxi Sky1000, aqui instalado em um pórtico, oferece uma boa solução
para rotinas recorrentes, como transferências da cama para a cadeira.
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ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Requisitos de espaço

Informação sobre o produto
Carga máxima segura

320 kg (704 lbs)

Peso do Tenor incluindo bateria

62,8 kg (138 lbs)

Altura máxima
118"
3000(3000
mm mm)
(118 pol.)

Altura mín.

800
31" mm
(800 (31pol.)
mm)

8" (200
200
mmmm)
(8 pol.)

2010 mm (79 pol.)

Comprimento

1440 mm (56 ¾ pol.)

Largura máx.

1120 mm (44 ¼ pol.)

Largura máx.

620 mm (24 ½ pol.)

Raio de giro

1650 mm (65 pol.)

Tipo de bateria
90036"
mm
(36mm)
pol.) 800
(900
31"mm
(800(31pol.)
mm)

720 mm (28 ½ pol.)

Recarregável-selada de chumbo ácido

Capacidade da bateria

67"mm
(1700
mm)
1700
(67
pol.)

4 Ah

138"
(3500
3500
mm
(138mm)
pol.)

O IDB (Indicador de Descarga da Bateria) mostra a
situação da bateria, enquanto o medidor de minutos
monitora e mede a atividade do Tenor.

Galeria da Mobilidade para pacientes bariátricos

Elevador - Classe de proteção

IPX4

Adequado para Doris e Emma.

Comando - Classe de proteção

IP67

A

B

C

D

Tensão nominal do elevador

E

24V CC

Fusível de sobrecarga

15 A

Balança
Fonte de alimentação

9V CC

D	 Doris, que não tem capacidade de sustentar o corpo.

Tempo de duração da bateria
leituras

E Emma, que permanece quase sempre na cama e é totalmente
dependente.

Controles duplos de operação no comando e coluna

Entre em contato com a ArjoHuntleigh para maiores informações sobre a Mobility Gallery™.

Aproximadamente 3000

Mecanismo anti-esmagamento
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.
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www.ArjoHuntleigh.com

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
SWEDEN
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 especializa-se em soluções, terapias e produtos para
intervenções cirúrgicas e cuidados intensivos.

ArjoHuntleigh
Rua Tenente Alberto Spicciati, 200
Barra Funda, 01140-130
São Paulo, SP
BRASIL
Fone: + 55 11 2608-7400
www.ArjoHuntleigh.pt

ArjoHuntleigh
World Trade Center
Montecito 38, piso 10, Of 33
Napoles, 03810
MÉXICO, D.F.
Fone: +52 55 9000 8970

ArjoHuntleigh
Calle 93 Nº 12 – 54 Of 405
Bogotá, D.C.
COLOMBIA
Fone: + 57 (1) 6212796

