WALLY

MESAS DE ENFERMARIA
Auxiliares de Cuidados

Combi
Estrutura metálica pintada a epóxi,
com opções de acabamento para
tampos e portas de qualidade
duradoura.
Mesa de leito com opção de elevação
por mola a gás, com curso de
elevação de 960-1200 mm.

Adapta
Estrutura metálica pintada a epóxi,
com tampos e portas em
fenólico (HPL).
Mesa de leito com elevação por mola
a gás, com curso de elevação de
855-1115 mm.

Wally
Estrutura e portas metálicas pintadas
a epóxi, com tampos em plástico.
Mesa de leito com elevação por mola
a gás, com curso de elevação de
775-1025 mm.

Harmonia Hospitalar
As mesas de cabeceira e mesas de leito IMO foram concebidas com um propósito
fundamental: compatibilidade com as camas hospitalares, seja de enfermaria, UCI
ou outras unidades de saúde.
Com diversas características pensadas para complementar as necessidades dos
pacientes acamados, a conjugação das mesas e camas IMO criam ambientes
hospitalares onde pacientes querem estar e proﬁssionais gostam de cuidar.

ERGONOMIA E CONFORTO
Formas Suaves

Regulação com Uma Mão
Os mesmos parâmetros de qualidade aplicados às camas IMO são universalmente utilizados na construção de todos os outros produtos e componentes.

Elevar

Isto torna-se visível no manuseamento da mesa de leito Wally, com uma
deslocação suave e um tabuleiro facilmente regulável com apenas uma mão.

Reclinar
Rebater

Gama Alta
Entre as versões com e sem tabuleiro de refeições, as mesas Wally primam pela
elevada robustez de construção e funcionalidade. Com estrutura em metal e três
tampos em ABS, é criada uma mesa sem esquinas, ideal para evitar lesões e
melhorar a limpeza.
A Wally como um todo, é pensada para satisfazer as necessidades de pacientes e
cuidadores em qualquer situação hospitalar

POSICIONAMENTOS
Mesa de Leito

Rebater

Elevar

Reclinar

Tabuleiro rebate na vertical com
apenas uma mão.
Usado para guardar quando não
está a ser utilizado.

Tabuleiro com curso de elevação
de 775-1025 mm e manípulo de
bloqueio na altura pretendida.
Usado pelo cuidador para
melhorar conforto do paciente.

Tabuleiro inclina bilateralmente
40º, com travamento horizontal.
Usado pelo paciente para facilitar
a leitura na cama ou outras
atividades.

PROTEÇÃO CONTÍNUA
Ambiente Hospitalar

Mobilidade Precoce
De construção simples e leve, o paciente pode por si só ajustar a mesa de
cabeceira junto à cama facilmente. A abertura suave da porta e gaveta para
ambos os lados ajuda no acesso aos objetos guardados.

Controlo de Infeções
Sem cantos de difícil acesso para evitar a acumulação de sujidade e o interior
com uma prateleira e uma cuvete plástica ambas amovíveis, torna-se possível
uma limpeza profunda de toda a mesa.

Proteção
Contra Danos
Rodas de
Qualidade
Rodas duplas em
nylon de Ø65 mm
com travão local.

Esquinas arredondadas
suavizam choques e
mitigam danos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura

Corpo metálico robusto com acabamento epóxi

Base

Rodas duplas em nylon de Ø65 mm, 2 com travão local
Forquilha estabilizadora

Todas as esquinas arredondadas
Portas e gavetas em melamina
Portas e gavetas de abertura bilateral
Puxadores inox de baixo perﬁl

Acabamento

Alumínio branco (corpo da estrutura)

Gaveta com cuvete amovível em ABS

Branco sinal (tampos, portas e base)

Portas com fecho magnético

Turquesa hortelã

Prateleira amovível em fenólico (HPL)

Azul gentiana
Azul pombo
Vermelho oriental

Superfícies

Duplo tampo em ABS com rebordo

Laranja pastel

Porta-garrafas interior
Tabuleiro em ABS com rebordo
Tabuleiro rebatível para arrumo
Tabuleiro com elevação hidráulica
Tabuleiro com pistão para reclinação

Conformidade e Registo
• Certiﬁcados segundo a norma EN ISO 9001 - Sistema de Gestão da Qualidade

Opção

Standard - característica incluída de série
Opção - escolha entre várias opções

Standard

Opção

Standard - característica incluída de série
Opção - escolha entre várias opções

Standard

Modelos 906.4

WALLY

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MESA DE
CABECEIRA E LEITO

Dimensões
Comprimento

420 mm

Largura

580 mm

Altura

920 mm

Mesa de Cabeceira

Dimensões

Comprimento

420 mm

Largura

420 mm

Altura

920 mm

Tabuleiro

Dimensões

Comprimento

600 mm

Largura

375 mm

Altura min/max

775 / 1025 mm

Inclinação

40º

+/- 5%

+/- 5%

+/- 5%
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