Projetada para
melhorar a vida
das pessoas

PLATAFORMA UNIVERSAL DE CAMAS HOSPITALARES ARJO

A base essencial para o
bem-estar do paciente

Segurança e
facilidade no uso
em ambientes de
cuidados
Seja para uma estadia de curta duração
ou recuperação prolongada, a cama é
fundamental para o atendimento diário ao
paciente. Ela é projetada para fornecer
um ambiente seguro para o atendimento
ao paciente, onde o descanso e a
recuperação devem ser ambos seguros e
terapêuticos.

Nenhum paciente é igual e entender as necessidades clínicas
individuais podem ser desafiadoras. Na Arjo, oferecemos
um gama abrangente de camas hospitalares ergonômicas,
concebidas para fornecer o melhor ambiente para seus pacientes
em toda as necessidades clínicas e cuidados, desde intensivos
até enfermaria geral.
Nossa plataforma de camas universal é projetada para
proporcionar um ambiente seguro para o cuidado do paciente e
recuperá-lo enquanto ajuda a reduzir o risco de lesões por parte
do cuidador/enfermeiro.

Projetada
para a vida
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Cuidados diários essenciais
Nossas camas médicas são projetadas para otimizar seu fluxo de
trabalho, promover a qualidade de vida e ajudar a reduzir riscos
comuns, como quedas, aprisionamento e lesões do cuidador.
Com recursos ergonômicos que garantem que você possa
trabalhar com segurança e eficiência, nossas camas ajudam
você na entrega de cuidados diários essenciais e pode ajudá-lo a
alcançar seus objetivos clínicos.

EFICIÊNCIA CLÍNICA

SEGURANÇA DO PACIENTE

Nossa gama de leitos médicos oferece extensos
recursos clínicos incorporados e opções
exclusivas de perfilagem para atendimento
avançado ao paciente.

Todas as camas hospitalares da Arjo oferecem
um conjunto de características de segurança:

UM SISTEMA INTEGRADO PARA
PREVENIR A ÚLCERA DE PRESSÃO

•
•
•
•
•
•

Pausa automática do encosto em 30°
Posição cadeira cardíaca
Indicador de ângulo do respaldo
Controles em um toque
Perfilagem Bio-Contour
Pesagem na cama

• Altura extra baixa
• Em conformidade com a IEC 60601-2-52,
para redução de retenção e imobilização
dos pacientes
• Luz noturna sob a cama
• Alarme de saída de leito Varizone
• Sistema anti-esmagamento
• Painel de controle com iluminação de fundo
• Sistema de alerta visual SafeSet
• Sistema de chamada e alto-falante para
enfermeiros

Nossas camas hospitalares são suportadas
por um portfólio de superfícies terapêuticas
para pacientes com ou com risco de lesão por
pressão.
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Uma plataforma
universal de camas
hospitalares para
um alto e consistente
padrão de cuidados

Projetada
para a
escolha

Cobrindo todos os níveis de necessidade do paciente,
da mais alta até a mais baixa, e também em várias
configurações de cuidados, de baixa complexidade aos
cuidados intensivos, a plataforma universal de camas
auxilia na evolução de escolha para as necessidades
hospitalares. Nossas camas são projetadas com
design central que permanece consistente em todas
os modelos, entregando uma manobrabilidade muito
boa, recursos de segurança padronizados e controles

Pausa automática do
encosto em 30°

Posição cadeira
cardíaca em um
botão

Extensão da cama
em três comprimentos

Luz noturna sob a
cama

Pedal para controle
de altura da cama

Balança

Alarme de saída do
leito Varizone

Sensor anti-esmagamento

BioContour

250 kg

2 controles
remotos por
fio

√

√

√

√*

√*

–

–

–

Grades
duplas de
polipropileno

BioContour

250 kg

2 controles
remotos por
fio

√

√

√

√*

√*

–

–

–

Grades
duplas de
polipropileno

BioContour

250 kg

controles de
paciente e
enfermeiro
integrados na
cama

√

√

√

√

√*

–

–

–

Grades
duplas de
polipropileno

BioContour

250 kg

controles de
televisão e
iluminação
do ambiente
integrados

√

√

√

√

√*

√

√

√*

Grades
duplas de
polipropileno

ProContour

270 kg

controles de
televisão e
iluminação
do ambiente
integrados

√

√

√

√

√*

√

√

√

522 kg

chamada de
enfermagem,
controles de
televisão e
iluminação
do ambiente
integrados

√

√

√

√

√*

√

√

√

Controle

Perfilagem

Grades
de aço
dobráveis

Carga segura do
paciente

Grades de segurança

ALTA COMPLEXIDADE NO MÉDIA COMPLEXIDADE BAIXA COMPLEXIDADE
CUIDADO
NO CUIDADO
NO CUIDADO

extremamente intuitivos.

Enterprise® 5000X

Enterprise® 5000X

Enterprise® 8000X

Enterprise® 9000X

Citadel™

Citadel™ Plus

Grades
duplas de
polipropileno
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ProContour

√ Padrão

√* Opcional

– Indisponível

Agora com
alta tecnologia
para auxiliar no
transporte

Auto LogicTM

Superfícies terapêuticas para todas as
necessidades clínicas

IndiGo™ é a quinta roda motorizada que
torna o transporte mais leve disponível
para qualquer cuidador com apenas um
toque - para segurança e simplicidade.
IndiGo está disponível e é instalada
diretamente na sua cama Citadel ou
Enterprise. Com isto, apenas uma coisa
muda para o cuidador: a diminuição da
quantidade de trabalho necessário para
mover a cama.

Uma gama de superfícies terapêuticas não motorizadas e
disponível para todos os quadros para fornecer suporte a
pacientes com ou em risco de desenvolver lesões por pressão.
Superfícies integradas fornecendo uma solução flexível para
pacientes de alta dependência, estão disponíveis para as camas
Citadel e Citadel Plus.
O nosso design "Bio-Contour" une uma combinação única
de cama com movimentos de seção com uma plataforma de
colchão curvo, projetada para ajudar o colchão na gestão de
pressão e cisalhamento.

Até

2 Chamadas de
Enfermagem

Portal de dados
RS232

Alertas visuais
SafeSet

Superfícies de terapia integradas

Tomada para Skin IQ

Tomada para
acessórios

Extensão da largura
da cama

Power drive

5ª Roda Inteligente
IndiGo para
assistência no
transporte

60%

–

–

–

–

–

–

–

–

√*

–

–

–

–

–

–

–

–

√*

–

–

–

–

–

–

–

–

√*

de redução no
trabalho

quando está
numa subida1

Até

70%

de redução no
trabalho

quando está
numa descida1

Possibilidade
de giro 360° de
qualquer posição
360O

√*

√*

√*

–

–

–

–

–

√*

√*

√*

√*

√*

√

√*

–

–

√*

√

√*

√*

–

√

√*

√

√*

–
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Projetada
para
valorizar

CAMAS HOSPITAL ARES ARJO

Uma solução flexível
com eficiência no custo

Todos que compram camas da Arjo
terão total apoio da equipe de serviços e
manutenção que podem ser customizados
de acordo com os requisitos do hospital
para instalação e pós-venda.

Fácil manutenção e serviços
O estrado é confeccionado através da tecnologia de injeção de ar
quente, é leve, liso e de fácil remoção, além da estrutura aberta
ser projetada para ser fácil de limpar, fornecendo uma solução
sustentável para limpeza e descontaminação como parte dos
requisitos de controle de infecção.
Acessibilidade aberta e componentes facilmente removíveis
significam que trabalhar em itens como atuadores, caixa de
controle, aparelhos, bateria e rodízios podem ser realizados
in loco e dentro de alguns minutos por uma pessoa treinada:
facilitando o trabalho de engenheiros e técnicos que atenderão
os clientes.

Custos de manutenção baixos
Projetada e construída para ser forte, durável e duradoura, todas
as camas hospitalares da Arjo são testadas para durar pela vida
útil prevista e certificadas pela UL para ter padrões de força e
estabilidade da IEC. Baixos custos de manutenção são ajudados
por uma arquitetura aberta com componentes plug & play e
juntas de auto lubrificação. Componentes comuns em toda linha
de produto ajuda a reduzir os requisitos de estoque para peças
de reposição.
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As camas hospitalares da Arjo
são projetadas para valorizar as
suas escolhas e a vida.
Escaneie o QR code para assistir o vídeo de demonstração
Somente aponte a câmera de seu smartphone para o QR code.
(celulares Android podem precisar ter um aplicativo de leitura de QR code).

Vídeo Linha Enterprise

Vídeo Citadel

Camas de baixa e média complexidade

Camas de alta complexidade

Vídeo Citadel Plus

Vídeo Indigo

Cama bariátrica

Assistente inteligente para manobrabilidade

A nossa gama de camas hospitalares foi testada de forma
independente pela organização globalmente renomada UL, para
certificar que é compatível com os mais recentes requisitos de
estabilidade, dimensões e segurança do padrão IEC60601-2-52.

Para mais informações ligue +55 11 3588-5088 ou envie um e-mail para arjo.brasil@arjo.com
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