
ANDRÉ
ESSENTIAL
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ANDRÉ ESSENTIAL



Realiza as seguintes funções: 

. Costas

. Pernas

. Elevação

. Trendelenburg

. Anti-trendelenburg

Isolamento de classe IPX6 preparado para lavagem e 
desinfeção hospitalar

CADEIRA CARDÍACA

Ativação através de um botão

TRENDELENBURG E ANTI-TRENDELENBURG

Ativação através de um botão.
Posição total de Trendelenburg.

2

COMANDOS

COMANDO PACIENTE

AUTOMATISMOS



CPR MANUAL

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

CABECEIRA E PESEIRA AMOVÍVEIS

Os painéis da cabeceira e da peseira são amovíveis 
verticalmente.

BLOQUEIO SELETIVO DE FUNÇÕES

As funções elétricas da cama podem ser 
bloqueadas uma a uma.
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SEGURANÇA REFORÇADA

LEITO AMOVÍVEL

Leito amovível para uma maior facilidade e eficácia 
na limpeza e desinfeção.



SUPORTE DE CABO DE ALIMENTAÇÃO

As nossas camas estão equipadas com um suporte portátil do cabo para encaixar na cabeceira.

BATERIA

Tem uma capacidade de cerca de 50 ciclos ou 24h 
em descanso.

PEDAIS DE TRAVAGEM

Travagem centralizada às 4 rodas em 3 posições:
. Bloqueio total (vermelho)
. Curso livre (neutral)
. Bloqueio direcional (verde)
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TRANSPORTE

PEGAS DE TRANSPORTE

As cabeceiras e peseiras têm um tipo de design que 
integra pegas para uma manobração e um transporte 
mais fácil.
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* perda RX Transparente

Suportes bilaterais de sacos de drenos/urina

STANDARD EXTRA

ESTRUTURA

LEITO

CARRO

CABECEIRAS E GUARDAS

MOTORES E COMANDOS

Estrutura metálica robusta com acabamento em epoxy

Estrado de 4 secções (3 articuladas + 1 fixa)

Acionamento elétrico da secção das pernas (0 - 38º)

Trendelenburg / Reverso elétrico +15º/-15º

Acionamento elétrico da secção das costas (0-70º)

Painéis modulares em HPL amovíveis para limpeza

Painéis modulares em ABS amovíveis para limpeza*

Anteparas do colchão metálicas

Manípulos bilaterais de CPR manual à secção das costas

Fixação nos 4 cantos da cama para suporte de soro

Leito extensível em 250mm

Leito rádio transparente

Rodas simples carenadas ABS de Ø150mm 

Rodas duplas carenadas ABS de Ø150mm

Sistema de travagem central e direcional

Cabeceira em HDPE

Motores de baixa voltagem

Bateria 9V para descida das articulações

Suporte de cabo de alimentação para transporte

Bateria recarregável de 80 ciclos.

Comando portátil com cabo extensível com bloqueador

Cabeceiras amovíveis verticalmente

Guardas laterais em HDPE

Medidores de ângulos de costas e Trendelenburg

Rebatimento suave ativado por manípulo vermelho

Guardas metálicas

Componentes móveis em aço zincado e/ou aço inox

Esquinas protegidas por batentes macios

Esquinas protegidas por carenagens plásticas

características



SUPORTE GARRAFA OXIGÉNIO SUPORTE DE URINA

HASTE DE SORO
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ACESSÓRIOS

COLUNA DE SUSPENSÃO

CABECEIRAS GUARDAS LATERAIS



cores disponíveis

desenho técnico

GRAFISMO
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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