Acessível,
essencial para o
cuidado diário
LINHA PARA CUIDADOS INTENSIVOS

Prioma™ Camas Hospitalares
Projetado para proporcionar qualidade no cuidado

Segurança e qualidade
no cuidado deve ser um
compromisso
Na Arjo, entendemos que dentro de qualquer estabelecimento de
saúde, a cama desempenha um papel importante para o paciente. É
um local de conforto e segurança, onde o descanso e a recuperação
devem ser seguros e terapêuticos. Tão importante quanto isso é a
segurança dos cuidadores.
Acessível e confiável
É por isso que garantimos que todos os nossos equipamentos
sejam projetados pensando tanto no paciente quanto no
cuidador. Segurança e facilidade de uso não devem ser
comprometidas por conta de serem mais acessíveis

O produto certo, para o mercado certo.
Nem todos os mercados são iguais. Ambientes e práticas de
cuidados mudam, assim como as necessidades funcionais de um
produto dentro de um ambiente de saúde.
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A linha de camas Prioma é o mais recente acréscimo ao já
extenso portfólio de camas hospitalares e de cuidados de
longo prazo da Arjo e foi desenvolvido para atender às diversas
necessidades das unidades de saúde em todo o mundo.

A linha de camas Prioma foi concebida para responder às necessidades
essenciais das rotinas de cuidados diários, é completa com controles
totalmente elétricos e uma variedade de funções e movimentos
posicionais.
Facilidade de utilização, funcionalidade e facilidade de manutenção são
características chave em toda a linha e com uma seleção de opcionais
disponíveis, a gama de camas médicas Prioma oferece flexibilidade para
se adaptar às diferentes necessidades do seu ambiente de saúde.

Uma gama de opções para se adaptar às suas necessidades

Grades laterais

Rodízios

Controles

Com uma variedade de grades laterais
de segurança disponíveis, você pode
personalizar a funcionalidade e o
controle da cama para garantir conforto
e segurança tanto para o paciente quanto
para o cuidador.

Com rodas de alta qualidade, você
pode selecionar a melhor opção
para o seu ambiente de cuidados,
oferecendo uma variedade de
tamanhos e funções de travamento.

Selecione a opção de controle mais
apropriada, variando de totalmente integrada,
até separar os controles do paciente e do
cuidador. Funcionalidade flexível e controlada
entre enfermeiro e paciente.
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Características Padrão

• Carga de Trabalho Segura (SWL) 250 Kg
• Rodízios de 125mm com travamento central único
• Atuadores Linak
• Painéis do estrado em ABS removíveis
• Grades laterais com comprimento total
• Controles incorporados para enfermeira e paciente
• Encosto retrátil
• Liberação rápida do encosto manual de CPR
• Elevação de pé / panturrilha operada manualmente
• Pedal com freio central na peseira
• Ganchos para bolsas de urina e trilho para cinta em ambos os
lados da cama
• Quatro soquetes para acessórios
• Retentor de colchão com contornos suaves
• Cabeceira e peseira leves e removíveis
• Amortecedores de parede giratórios na cabeceira e na peseira

Características opcionais

• Grades laterais com comprimento de 3/4
• Rodízios simples de 125mm com travamento independente
• Rodízios duplos de 125mm com travamento central
• Rodízios simples de 150mm com travamento central
• Rodízios duplos de 150mm com travamento central
• Pedal de freio central localizado na peseira
• Backup da bateria
• Painel de Controle ACP - fixado na peseira
• ACOM por fio com gancho sobre painel de controle do
atendente
• Luz noturna sob a cama - defina em modo permanente
• Controle de enfermeira HB70
• Controle do paciente HB70
• Extensão integral do leito - extensão de 195 mm
• Rack de roupa de cama integral - extensão de 300 mm
(disponível apenas com extensão de cama embutida)
Uma gama de acessórios disponíveis
Modelo retratado com grades laterais de 3/4 de comprimento
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Prioma 600
A Prioma 600 é a cama premium da linha. Ela tem
controles de enfermeira e paciente embutidos nas
grades laterais as quais possuem comprimento total
e rodízios com travamento central único de 125 mm
como padrão.

Prioma 500
A Prioma 500 é uma plataforma de cama altamente
funcional com grades laterais divididas em todo o
comprimento e rodízios com travamento central único
de 125 mm como padrão. Projetado para proporcionar
flexibilidade com uma variedade de opções disponíveis.

Características padrão
• Carga de Trabalho Segura (SWL) 250 Kg
• Rodízios de 125mm com travamento central único
• Atuadores Linak
• Painéis do estrado em ABS removíveis
• Grades laterais com comprimento total
• ACOM por fio com gancho sobre painel de controle do
atendente
• Encosto retrátil
• Liberação rápida do encosto manual de CPR
• Elevação de pé / panturrilha operada manualmente
• Pedal com freio central na peseira
• Ganchos para bolsas de urina e trilho para cinta em ambos os
lados da cama
• Quatro soquetes para acessórios
• Retentor de colchão com contornos suaves
• Cabeceira e peseira leves e removíveis
• Amortecedores de parede giratórios na cabeceira e na peseira
Uma gama de acessórios disponíveis
Modelo retratado com grades laterais de 3/4 de comprimento

Prioma 400
A Prioma 400 é uma plataforma de leito eficiente e
eficaz, com uma gama de opções que permitem melhorar
a funcionalidade para atender às necessidades de suas
instalações.

Características padrão
• Carga de Trabalho Segura (SWL) 250 Kg
• Rodízios de 125mm com travamento central único
• Atuadores Linak
• Painéis do estrado em ABS removíveis
• Grades laterais com 3/4 do comprimento
• ACOM por fio com gancho sobre painel de controle do
atendente
• Encosto retrátil
• Liberação rápida do encosto manual de CPR
• Elevação de pé / panturrilha operada manualmente
• Pedal com freio central na peseira
• Ganchos para bolsas de urina e trilho para cinta em
ambos os lados da cama
• Quatro soquetes para acessórios
• Retentor de colchão com contornos suaves
• Cabeceira e peseira leves e removíveis
• Amortecedores de parede giratórios na cabeceira e na
peseira
Uma gama de opcionais e acessórios estão disponíveis
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Padrão
Opcional

Controles
Carga de trabalho segura
Grades laterais de segurança

Prioma 600

Prioma 500

Prioma 400

Controles de enfermeira e
pacientes integrados

ACOM por fio com gancho sobre
painel de controle do atendente

ACOM por fio com gancho sobre
painel de controle do atendente

250 Kg

250 Kg

Grades laterais com comprimento total

Grades laterais com ¾ de
comprimento

250 Kg
Grades laterais com comprimento total

Atuadores Linak
Grades laterais com ¾ do comprimento

N/A

Trendelemburg & Trendelemburg reverso de 14°
Encosto retrátil
CPR manual
Painéis do estrado em ABS removíveis
Ganchos para bolsas de urina e trilho para cinta
Quatro soquetes para acessórios
Retentor de colchão com contornos suaves
Cabeceira e peseira leves e removíveis
Extensão completa da cama – 195mm de
extensão
Amortecedores de parede giratórios na
cabeceira e na peseira
Controles incorporados para enfermeira e
paciente

N/A

N/A

HB70 controle para enfermeira
HB70 controle para o paciente
Controle ACP para o cuidador
ACOM por fio com gancho sobre painel de
controle do atendente

1

1

1

2

2
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3
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Luz noturna embaixo da cama
Complemento das grades laterais na peseira
Backup da bateria
Rack de roupa de cama integral
Elevação de pé / panturrilha operada
manualmente
Rodízios de 125mm com travamento
independente
Rodízios de 125mm com travamento central
único
Rodízios duplos de 125mm com travamento
central único
Rodízios simples de 150mm com travamento
central único
Rodízios duplos de 150mm com travamento
central único
Pedais de freio centrais localizados na peseira
da cama
Pedais de freio centrais localizados na cabeceira
da cama

Painel de controle do atendente ACP disponível apenas como uma alternativa ao gancho de cabos ACOM sobre o painel de controle.
Disponível somente com a extensão da cama já acoplada.
3
Característica disponível somente se os rodízios tiverem freios centrais
1

2

Flexibilidade para
adaptar-se às suas
necessidades

At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges.
With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective
prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise the
standard of safe and dignified care. Everything we do, we do with people in mind. www.arjo.com
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