MATRIX E40

COMANDOS MULTIPLATAFORMA
Dispositivos Amigos do Cuidador
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Altamente resistente ao
choque.
Alimentado por cabo
helicoidal extensível.

Realiza as seguintes funções:
• Costas e Pernas
• Elevação
• Reverso de Trendelenburg
• Cadeira Cardíaca
• Posição de Exame
• Posição de Repouso

Localizado em gaveta aos pés Realiza as seguintes funções:
da cama e de encaixe no
• Costas e Pernas
painel dos pés da cama.
• Auto Contour
Com bloqueios seletivos
• Elevação
como proteção contra usos
• Trendelenburg e Reverso
acidentais ou indevidos.
• Cadeira Cardíaca
Alimentado por cabo
• Posição de Exame
helicoidal extensível.
• Posições de Choque e RCP
Equipado com LED a indicar:
• Estado da bateria
• Bloqueio seletivo de funções
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Comandos
de Pé

4

Comandos
Integrados

4

De uso bilateral, possibilita o
Realiza as seguintes funções:
posicionamento da cama com • Elevação
as mãos livre para tratamentos • Cadeira Cardíaca
mais eﬁcazes.
• RCP

Dois comandos de cuidador e
dois de paciente, integrados
nas guardas laterais
superiores.
Ativados por botão GO e com
bloqueios seletivos como
proteção contra usos
indevidos.
Equipado com LED a indicar:
• Estado da bateria
• Bloqueio seletivo de funções
• Botão GO

Realiza as seguintes funções:
• Costas e Pernas
• Elevação
• Trendelenburg e Reverso
• Cadeira Cardíaca
• Posição de Exame
• Posições de Choque e RCP
• Costas a 30º
• Luz noturna

PROCEDIMENTOS EFICAZES
Automatismos 1 Tecla

Cadeira
Cardíaca

Exame

Choque

RCP

Realiza de forma automática,
pela ativação de um só botão,
a posição de sentado para
melhoria da função respiratória
e facilitar a administração de
medicação e a prática de
atividades autónomas.

Realiza de forma automática,
pela ativação de um só botão,
a posição de máxima altura e
nivela a plataforma do colchão.
Assegura uma postura
ergonomicamente correta aos
cuidadores na realização de
exames e tratamentos.

Realiza de forma automática,
pela ativação de um só botão,
a posição de Trendelenburg e
nivela a plataforma do colchão.
Usada para reverter episódios
de hipóxia em orgãos vitais.

Realiza de forma automática,
pela ativação de um só botão, a
posição de mínima altura e nivela
a plataforma do colchão.
Assegura uma postura correta a
paciente e cuidadores durante as
manobras de reanimação
cardiopulmunar.

3 PASSOS DA
MOBILIZAÇÃO PRECOCE

Função Costas a 30º
Respirar Bem

1 Estabilização

Medidor de Ângulos
Posições Médicas Precisas

Posição de Sentado
Costas Altas

2 Verticalização

Reverso de Trendelenburg
Preparar o Levante

Pegas das Guardas
Movimentos Seguros

3 Mobilização

Altura Mínima Reduzida
Entrada/Saída Facilitada

3 PASSOS DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE
Hospitalizações Breves

Dupla Autoregressão
A articulação da plataforma do colchão (costas + pernas) provoca uma pressão
muscular perniciosa nas áreas abdominal e lombar. Ao elevar as costas e pernas,
estas realizam simultaneamente um deslizamento horizontal sincronizado.

Prevenção de Úlceras por Pressão
A dupla autoregressão das articulações de costas e pernas provoca uma
descompressão e alívio da zona sacroilíaca, habitualmente um ponto crítico no
desenvolvimento de úlceras por pressão.
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Hospi
Risco Elevado

Visco
Risco Moderado

Fluxair
Risco Baixo

Actipress
Sem Risco

SEGURANÇA REFORÇADA
Risco de Quedas

Luz Noturna
O modelo Matrix E40 possui uma opção
de luz de presença facilitadora na
orientação do paciente em ambientes de
pouca luz. Luz bicolor, altera a sua cor
quando na altura mínima, permitindo
assim a rápida veriﬁcação se a cama se
encontra na posição segura de sono.

SEGURANÇA REFORÇADA

SEGURANÇA REFORÇADA

Risco de Quedas

Procedimentos Urgentes

Norma EN 60601-2-52

Intubação Endotraqueal

As guardas laterais cumprem a
norma EN 60601-2-52.

Os painéis de cabeça e de pés são
amovíveis verticalmente. No entanto,
a estrutura de suporte da cabeceira é
ﬁxa à base, permitindo a intubação
livre de obstáculos. Ao subir a
plataforma do colchão até à posição
de Exame com apenas um botão, a
remoção do painel torna-se
desnecessária.

Reduzem o risco de lesões
provocadas por quedas acidentais,
através de uma alta cobertura lateral.

Bloqueio Seletivo de Funções

Auto-Conﬁança

As funções elétricas da cama podem
ser desativadas seletivamente, por
razões de comodidade funcional ou
salvaguarda da saúde do paciente,
sendo exceção as funções de
emergência, que não são afetadas
pelo bloqueio seletivo.

A cama tem funcionalidades
pensadas em ajudar com o design
das guardas laterais bipartido, para
que se desça apenas uma guarda
auxiliando na saída da cama, ou a
paragem automática de elevação do
leito na altura de saída do paciente.

Gap Zero
As guardas laterais, quando rebatidas,
escamoteiam-se sob o leito da cama.
Isto permite encostar uma maca e
fazer a transferência segura do
paciente, além de facilitar a entrada e
saída de paciente e não perturbar as
intervenções médicas.

RCP Manual
A cama dispõe de manípulos
bilaterais de rebatimento rápido da
secção das costas para manobras de
reanimação cardiopulmonar.
Estão localizados nos vértices da
secção de costas para facilitar o
acesso e utilização.

CONTROLO DE INFEÇÕES

MOVIMENTAÇÃO
LEVE

Hospitalidade

Procedimentos Urgentes

Plataforma do Colchão
O estrado é composto por 11
elementos modulares em plástico
(PPC) ou por 4 painéis fenólicos (HPL).
Todos os elementos são extraíveis
para limpeza por sistema de
encaixe rápido.

Porta-Cassetes de Raio-X
A Matrix E40 contempla uma opção de incorporar
um porta-cassetes de raio-x na secção das costas.
O porta-cassetes é telescópico e de extração total
para fora da área das costas da cama, coberta por
painel em fenólico (HPL). Possui réguas de ajuste
para várias dimensões, marcas e modelos de
cassetes.

Gaveta de Apoio
O painel dos pés dispõe de uma
opção de suporte de roupa,
escamoteável de abertura telescópica
para apoio ao serviço de muda de
roupa da cama.

Extensão 1 Mão
Painel dos pés ajustável com apenas
uma mão, permitindo de forma fácil e
rápida a extensão do leito.
Grade telescópica de suporte do
colchão, permitindo manter a
extensão com a secção dos
pés articulada.

MOVIMENTAÇÃO LEVE
Transporte Fácil

Proteção de Cabo
de Alimentação
Cabos de alimentação daniﬁcados
pelo transporte é uma das avarias
mais frequentes em camas
hospitalares elétricas.
A Matrix E40 está equipada com um
conveniente suporte portátil do cabo
para encaixar no topo do painel da
cabeça em adição ao enrolador ﬁxo
da estrutura.

Baterias
Sistema de baterias para manter a
operacionalidade da cama quando
desligada da fonte de alimentação.
Para larga autonomia, contamos com
opção de bateria de Lithium de
alto desempenho.
Quando ligada à corrente, faz uma
gestão electrónica do carregamento,
sendo desnecessário desligar a
tomada de alimentação uma vez
carregadas as baterias. Certiﬁcada
com proteção elétrica contra picos de
corrente e opção de roda antiestática.

Desinfeção Total
O design da cama foi idealizado sem
esquinas vivas e com componentes
de fácil acesso, reduzindo ao máximo
os pontos de acumulação de sujidade
de forma a facilitar os processos de
limpeza.

MOVIMENTAÇÃO LEVE
Transporte Fácil

Pegas de Transporte

Barra de Travagem

Os painéis de cabeça e pés têm um
desenho que incorpora pegas para
um transporte prático e confortável
para os cuidadores.

Opção de barra metálica, colocada
aos pés da cama.
Travagem centralizada às 4 rodas e
bloqueio direcional numa.

Bloqueadores de Transporte
Os painéis de cabeça e pés dispõem
de botões para bloquear a sua
remoção, garantindo um transporte
mais seguro a pacientes
e cuidadores.

Pedais de Travagem
Bilaterais, colocados nos vértices
posteriores da cama.
Travagem centralizada às 4 rodas e
bloqueio direcional numa.

Quinta Roda
Sistema que permite melhorar a
manobrabilidade da cama em
espaços apertados ao fazer rotações
360º sobre um eixo vertical.
Para deslocação em linha reta, o
acionamento é efetuado nos pedais
de travagem.

MOVIMENTAÇÃO LEVE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Opção - escolha entre várias opções.
Extra - característica não incluída de série

Estrutura

Cama com isolamento IPx4
Estrutura metálica robusta com acabamento epóxi
Componentes móveis em aço zincado e/ou aço inox
Estrutura da cabeceira ﬁxa à base
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Esquinas protegidas por batentes macios
Suportes bilaterais de sacos de drenos/urina

Dupla ABS Ø150mm Integral
Simples ABS Ø150mm Integral
Simples Metal Zincado Ø150mm
Rodas ABS disponíveis em versão antiestática

Plataforma
do Colchão

Estrado de 4 secções (3 articuladas + 1 ﬁxa)
Painéis modulares em PPC extraíveis para limpeza

Alarme de Travão

Painéis em HPL extraíveis para limpeza

Disponível como opcional, é acionado quando se destrava a cama sem previamente
retirar a ﬁcha da tomada de alimentação do edifício.

Dupla regressão dos elementos articulados

Esta função reduz consideravelmente os custos de manutenção da cama.

Anteparas do colchão ﬂexíveis
Manípulos bilaterais de RCP manual à secção das costas

Decoração Barreiras

Secção de pés articulada manualmente por cremalheira

Disponibilidade das decorações não-standard sob consulta.

STANDARD

Turquesa
461

Pombo
484

Gentiana
838

Citrino
861

Encarnado
431

Porta-cassetes de raio-x e costas em HPL radiotransparente

Extra

Standard - característica incluída de série.

Opção

Modelo 944.E4

Standard

Transporte Fácil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base

Base de desenho aberto para evitar acumulação de sujidade

Extra - característica não incluída de série

Guardas
Laterais

Bipartidas em HDPE medical (Polietileno de alta densidade)

Esquinas da base protegidas por carenagens plásticas

Medidores de ângulos de costas e Trendelenburg

Rodas duplas integrais ABS de Ø150mm

Sistema rebatível e colapsável (Gap Zero)

Rodas simples integrais ABS de Ø150mm

Rebatimento suave ativado por manípulo vermelho

Rodas simples metal zincado de Ø150mm
Sistema de travagem central e direcional ativado por pedais
Sistema de travagem central e direcional ativado por barra

Esquema
Elétrico

Gestão movimentos controlada por unidade microprocessada

Quinta roda ajustável

Motores de baixa voltagem DC24V (4 atuadores)

Roda antiestática

Baterias de gel com alarme descarga

Alarme de travão

Baterias de Lithium com alarme descarga
Suporte de cabo de alimentação para transporte

Cabeceira
/Peseira

Em HDPE medical (Polietileno de alta densidade)
Extraíveis verticalmente

Controlo

Comandos integrados nas guardas (2 exteriores + 2 interiores)

Bloqueadores (removidos a pedido)

Comando de mão com cabo extensível helicoidal

Extensão do leito com 1 só mão

Comando supervisor com cabo extensível helicoidal

Suporte de comando supervisor aos pés da cama

Comandos de pé bilaterais

Gaveta de apoio à de muda de roupa da cama

Luz noturna de 2 cores (posição de repouso)

Extra

Opção - escolha entre várias opções.

Opção

Standard - característica incluída de série.

Standard

Extra - característica não incluída de série

Extra

Opção - escolha entre várias opções.

Opção

Standard - característica incluída de série.

Standard

Modelo 944.E4

ACESSÓRIOS DE CAMAS
Suporte IV
Suporte de soro integral em aço inox
Vareta ajustável com 4 ganchos

910.104i

Suporte de soro
Coluna pintada a epoxy
Vareta ajustável em aço inox com 4 ganchos

910.104

Suporte de Muletas
Suporte para 2 muletas
Encaixe em borracha
Estrutura metálica pintada a epoxy
Amovível e ajustável

Trapézio de Elevação
Suspensão do doente
Coluna de aço inox
Trapézio com cinto ajustável

910.200

Suspensão do doente
Coluna de aço inox
Trapézio com cinto auto-ajustável

910.201

Escrivaninha
Escrivaninha rebatível
Estrutura metálica e tampo em compacto HPL

Suporte Garrafas O2
Suporte de garrafa de oxigénio
De encaixe nas esquinas da cama
Integral em aço inox

910.530

Suporte de urinol
Construção em varão calibrado de aço inox
Amovível e ajustável

Suporte de Monitor
910.810

910.806

Suporte de Urinol

Barra DIN bilateral para acessórios
Com 4 ganchos deslizantes

Suporte de monitor com cintas
Estrutura metálica
Tampo em compacto HPL

910.570

910.530

Opcional

Quadro de Tração
Quadro de tração simples
Encaixe aos pés da cama
Pesos e cabos não incluídos

910.423

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MATRIX E40

* Roda simples Ø150mm integral, leito PPC

Dimensões

Dimensões recomendadas do colchão

1970 x 860 x 120/150 mm

Medidas exteriores

2195 x 1000 mm

Largura com guardas levantadas

1020 mm

Altura mínima/máxima

390/763 mm*

Articulações
Inclinação máxima da secção das costas

70º

Cadeira cardíaca

90º

Inclinação máxima da secção das pernas

40º

Abatimento máximo da secção dos pés

25º

Inclinação máxima

Trendelenburg

17º

Trendelenburg invertida

17º

Capacidades

Conformidade e Registo
• Marcação CE
• Registado como Dispositivo Médico Classe I, nº 125/DM/2017/01/217 - Infarmed
• Segue o preceituado no regulamento do Parlamento Europeu 2017/745/EU e Decreto-Lei 145/2009
• Certiﬁcados segundo a norma EN ISO 9001 - Sistema de Gestão da Qualidade
• Certiﬁcados segundo a norma EN ISO 13485 - Concepção e fabricação de Dispositivos Médicos

+/- 5%

Carga máxima de paciente

250 Kg

Tensão elétrica

100-240 VAC, 50/60 Hz

Potência máxima

390 VA

Carga das baterias

18 W

Proteção elétrica

Classe 1
Partes aplicadas tipo B

+/- 5%

+/- 5%
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