
harmony

                             
                                       55 CM 3 HA RF EL                
                                                                                           
                                                                      

Harmony elet. 4 rodas  212cm                 99cm             50cm                199cm             89cm         70º/30º/150º
Harmony de elevar  
Harmony Trendelemburgo e Anti Trendelemburgo

elevador elétrico
58 CR 3 EL

elevador elétrico Trendelemburgo e Anti-Trendelemburgo
58 CR 3 EL TD

harmony elétrica, somier e cab/peseiro  em resina fenólica 
com carro de elevar elétrico

rodas duplas de 150mm 
(opção)

travão centralizado 
(opção)

grades em resina fenólica 
(opção)

grades em aço inox
(opção)

cab/pes. aço inox/resina fenólica 
(opção)cab/pes. resina fenólica 

212cm                 99cm          42-76cm              199cm             89cm         70º/30º/150º 
212cm                 99cm          42-76cm              199cm             89cm         70º/30º/150º 16º/-16º               
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 HARMONY 
somier e cabeceiro/peseiro em resina fenólica

CAMA HARMONY

  
SOMIER

CONTROLO ELÉTRICO (NO MODELO ELÉTRICO)

CARRO DE ELEVAR
CARRO DE ELEVAR COM TRENDELEMBURGO E ANTI-TRENDELEMBURGO

Harmony,  cama  hospitalar 
elevado. Com  componentes  adequados  ao  meio hospitalar, de fácil limpeza e higienização. Somier de 4 planos articulado, disponível 
com articulação manual e eléctrica, com pernas ou com carro de  elevar  ou  carro  trendelemburgo  e  anti-trendelemburgo.  Com baixo
nível de ruído,  excelente  resistência  ao  desgaste  e  boa protecção contra a oxidação.
Cama configuração standard: somier elétrico com 4 planos; cab/pes. em resina fenólica (2 modelos disponíveis); patas com rodas (2 c/
travão).  

Somier  com  quatro  planos  (secção  pélvica  fixa  e  3 secções articuladas) com estrutura em aço e leito em resina fenólica. Estética e 
funcionalmente prática, leve, forte e de fácil desinfecção e com orificios para melhor ventilação  do  colchão. Equipado com  protetor  de  
colchão arredondado, lavável e desinfectável, para manter o colchão no seu lugar. Com CPR mecânico de série. A  pintura em  poliester
é resistente aos raios ultravioletas e  apresenta um grau de resistência ao nível salino de 1000h. Estrutura preparada  para  acrescentar
diversos accesórios.

Comando eléctrico para accionamento das costas e dos pés com 2 motores. Bateria de emergência standard.
(Opção) CPR.
(Opção) Comando de enfermeira com bloqueio de movimentos. 

No modelo com elevação, ajuste em altura com motor independente (42-76cm).
No modelo com Trendelemburgo e Anti-trendelemburgo, regulação com 2 motores independentes (42-76cm e 16º/-16º), que permite 
posições  Fowler  e Semi-fowler e cadeira cardíaca.
(Opção) Rodas duplas de 100mm ou de 125mm.
(Opção) Travão centralizado com rodas simples e direccional a 1 roda (125mm ou 200mm) ou rodas duplas (125mm ou de 150mm). 
(Opção) 5ª roda.

 recomendada  para  uso  em  unidades  de  cuidados  intensivos e outros serviços com risco bacteriológico  

Dispositivo médico de classe 1 (CEE Directiva 93/42)  

Dimensões (sem grades)  

Dimensões somier 

Secção das costas - ângulo de inclinação  

Secção das coxas - ângulo de inclinação 

(Opção) Elevação elétrica

(Opção) Trendelemburgo e Anti-Trendelemburgo  

Carga máxima  de segurança admissível  

Carga estática

Peso máximo do paciente  

212x99cm

199x89cm

0º-70º

0º-30º

42-76cm

16º/-16º

185kg

400kg

150kg


