
LUNA G



Saúde Inclusiva
Com funções elétricas simples, a cama geriátrica Luna G insere-se como uma 
alternativa económica com o intuito de proporcionar saúde de qualidade acessível.

A robustez e fiablidade de todo sistema proporcionam a tranquilidade necessária à 
eficaz prestação de cuidados. 

Arquitetura Robusta 
 
Sistema de elevação por braços trapezoidais articulados eletricamente por motor 
linear. 

Curso de elevação de 420-820 mm e carga máxima do paciente de 220 Kg.

CUIDADOS CONTINUADOS
Controlo  Elétrico

1 Comando
de Mão

A estrutura metálica com 
acabamento por pintura 
eletrostática a epóxi com prévio 
tratamento anti-corrosão permite 
que o produto seja adequado à 
limpeza e desinfeção hospitalar 
com detergentes à base de álcool e 
panos húmidos de água tépida.

Comando portátil com cabo em 
espiral.

Realiza as seguintes funções:
 • Costas
 • Pernas
 • Auto Contour
 • Elevação

2 Estrutura
Metálica



Auto
Contour

Elevação

Choque

Regula a altura da plataforma do 
leito através de braços trapezoi-
dais articulados eletricamente.
Com curso de elevação de 420 
mm, permite posicionar o paci-
ente para intervenções médicas 
ergonómicas para o profissional 
de saúde.

Realiza, pela ativação de um só 
botão, a posição de Choque ao 
elevar a secção dos pés em 
conjunto com a das pernas. 
Usada para reverter episódios de 
hipóxia em orgãos vitais.

Regula de forma automática, pe-
la ativação de um só botão, a po-
sição de Auto Contour, elevando 
as secções de pernas e costas 
em sincronia. 
Assegura a estabilização do 
paciente na cama quando 
elevadas as costas.

PROCEDIMENTOS EFICAZES
Movimentos Elétricos



Bloqueios Preventivos Auxiliares de Cuidados

Disponíveis junto ao painel da cabeça 
estão dois encaixe para acessórios 
amovíveis que poderão facilitar os 
procedimentos em diversos quadros 
terapêuticos. 

Ambas as opções de guardas estão 
dotadas de manípulos de segurança. 
Estes estão em local de difícil acesso 
para o paciente, mas são muito 
ergonómicos para os profissionais de 
saúde.
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Actipress
Sem Risco

Colchões Anti-Escaras

Leito Seguro Estrado do Colchão 

Leito articulado de 4 secções, 
constituído por réguas flexíveis em 
madeira de faia vaporizada com 
terminais em PVC.

Os estrados das camas Luna G 
estão equipados com anteparas 
ergonómicas em poliamida para 
sujeição do colchão durante os 
movimentos de articulação.

CONFORTO E RECOBRO
Sistema Fidedigno



As partes móveis da cama, nomeadamente as articulações, são dotadas de 
casquilhos em plástico especial que dispensam lubrificação.

Este sistema garante o bom funcionamento da cama ao longo do tempo.

Funcionamento Duradouro

SEGURANÇA
Intervenções em Ambulatório



Norma EN 60601-2-52

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

Reduzem o risco de lesões 
provocadas por quedas acidentais, 

através de uma alta cobertura lateral.

Guardas Inteiras

Opção de guardas metálicas em tubo 
de aço pintado a epóxi e extensão 

com orelha plástica. 

Rebatíveis, com fecho de segurança e 
pega ergonómica para movimentação

SEGURANÇA
Opções de Guardas Laterais

TRANSPORTE

Opções de Rodas

Opção de cama com 4 rodas 
carenadas a ABS de Ø125mm.
Efeito giratório e equipadas com 
rolamentos de esferas.

Escolha entre 2 ou 3 rodas de 
travão local.

Rodas
Carenadas

Rodas
Metálicas
Opção de cama com 4 rodas em 
metal zincado de Ø100mm. 
Efeito giratório e equipadas com 
rolamentos de esferas.

Escolha entre 2 ou 3 rodas de 
travão local.



Estrutura metálica robusta com acabamento epóxi

Componentes móveis em aço zincado e/ou aço inox

Estrado de 4 secções (3 articuladas + 1 fixa)

Réguas em madeira de faia vaporizada

Anteparas do colchão flexíveis

Estrutura

Plataforma
do Colchão

Comando de mão com cabo extensível helicoidalControlo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo 954R

Base

Rodas em ABS de Ø125mm com travão local

Base de desenho aberto para evitar acumulação de sujidade

Rodas em metal zincado de Ø100 mm com travão local

Em madeira de faia natural com rebatimento bifásico por 2 botões

Em metal pintado a epóxi com rebatimento suave por manípulo 

Guardas
Laterais

Esquema
Elétrico

Motores de baixa voltagem DC24V (3 atuadores)
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Standard - característica incluída de série.

Opção - escolha entre várias opções.

ACESSÓRIOS DE CAMAS

Suporte IV

Trapézio de Elevação

Suporte de soro integral em aço inox
Vareta ajustável com 4 ganchos

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

910.104i

910.104

Suspensão do doente
Coluna de aço inox
Trapézio com cinto ajustável

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

910.200

910.201

Suporte de Muletas

Suporte de Muletas
Encaixe nos painéis
Apertos em borracha

910.570



LUNA G

Conformidade e Registo

 • Marcação CE
 • 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

Dimensões recomendadas do colchão

Medidas exteriores (Guardas madeira)

1970 x 860 x 120-150 mm

2110 x 1040 mm*

Inclinação máxima da secção das costas 70º

Inclinação máxima da secção das pernas 35º

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões +/- 5%

Articulações +/- 5%

Medidas exteriores (Guardas metálicas) 2100 x 1000 mm*

Carga máxima de paciente

Tensão elétrica *

220 Kg

Potência máxima

220-230 VAC, 50 Hz

140 VA

Capacidades +/- 5%

Inclinação máxima de Auto Contour 82º

Altura mínima/máxima 420 - 820 mm*

* Rodas aço zincado Ø100 mm
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