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Cama Hospitalar de Coluna 

 
 
 
Dimensões: 

Comprimento total da cama: 2300mm 
Largura total da cama: 980mm 
Extensao do comprimento da cama e do colchao +100mm 
Dimensões das secções: 
Costas 775x825mm * Fixa 200x825mm * Pernas 330x825mm * Pés 545x825mm 

o Dimensao do leito: 2090x840mm 
Dimensao recomendada para o colchao 2000 × 840 x 120mm 
Altura regulavel do suporte de estrado 430 – 830mm 
Ângulo maximo da secçao das costas 70°* Ângulo ma x imo da secçao das pernas 45° 
Altura da grade acima do suporte do estrado (sem o colchao) 36,5 cm 
Peso maximo do paciente 270 kg 
Carga maxima (incluindo o colchao e os acessórios) 340 kg 

 
Funções: 

Posiçao de Trendelenburg e anti-Trendelenburg +16°1-16° 
Permite as posições Flowler, Vascular e Cadeira CardIaca 
CPR - ressuscitaçao cardiopulmonar (através de alavanca colocada nos dois lados da cama na secçao 
das costas ou pressionando o botao N do supervisor) 

 
 
Parâmetros eléctricos da cama: 

 
    Fonte de alimentaçao: 220 V, +1- 10%, 50-60 Hz, 
    Tensao de operaçao: 24 V DC 
    Protecçao contra agua e poeiras: IP 66 
    Tipo de protecçao contra corrente eléctrica: classe III 
    NIvel de ruIdo  65 dB 
    Motor eléctrico em funcionamento: 10%, max. 2 min 1  18 min 

 
 
Descrição da Estrutura: 

Cabeceiras em tubo redondo com painéis em Compacto Fenólico 
Painéis do estrado em Termo moldado ABS 
Suporte p1 Coluna de Suspensao (carga maxima 75 kg, Haste p1 Soro (carga maxima 8 kg) ou 
sistemas de infusao nos 4 cantos do estrado 
Batentes para protecçao nos 4 cantos do estrado 
Suporte extensIvel para roupa e supervisor 
Extensao do comprimento da cama e do colchao 
Alongamento da Secçao Fixa p1 evitar a pressao na cintura pélvica e o aparecimento de escaras 
Barras para fixaçao de acessórios diversos 
Preparada p1 receber grades bipartidas ou inteiras 

 
 
Sistema elevação e articulação: 

2 Motores de coluna DEWERT 
2 Motores de Leito DEWERT 
2 Comandos eléctricos (carro e estrado) 
Sistema de Bateria de emergência 

 

Base: 
 
 
4 Rodas de 150mm com sistema de travao central de 3 funções. 
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CAMA HOSPITALAR CM.6100 
 

 

 

Modelo Andreia 
 

 

 

 

 

 

 


