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QDC-303 (GIMA 28564)

P4000IIE (B) (GIMA 28565) 

QDC-303+P4000IIE (B) (GIMA 28566)

Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd. 
Rongsheng Science and Technology Zone,  
Daxue Road, Shantou, Guangdong, China
Made in China
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Gima S.p.A
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
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Schema elettrico
Circuit diagram
Schéma électrique
Stromlaufplan
Esquema eléctrico
Esquema elétrico
Ηλεκτρικό διάγραμμα
Schemat elektryczny
Elektromos kapcsolási rajz
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Indicações
O COLCHÃO DE BOLHAS é composto de duas partes: o  colchão e a bomba.  A bomba usa um pequeno 
compressor, com funcionamento silencioso e de alta eficiência energética.  O painel de contrôle é simples 
e fácil de usar.  O colchão alivia a pressão em sequência de enchimento e esvaziamento alternado das 
celas de ar em intervalos de aproximadamente 6 minutos cronometrados.  É amplamente reconhecido 
que a pressão constante de uma prominência óssea é a principal causa de lesões cutâneas. O movimento 
contínuo da unidade reduz as áreas de pressão constante e aumenta a circulação.

Uso
1. Apoia o colchão sobre o estrado da cama com a extremidade do tubo flexível do lado dos pés da cama.
2. Usando os ganchos integrados, pendurar de forma segura a bomba aos pés da cama ou apoiá-la
sobre uma superfície horizontal e lisa.
3. Unir os tubos do ari do colchão com a bomba.
4. Ligar o fio de alimentação da bomba numa tomada elétrica. Verificar que o fio fique longe e protegido
de possíveis perigos.
5. Ligar a bomba apertando o botão de ligação posto no painel de controle da bomba. A bomba começará
a anche o colchão.
6. Depois do enchimento, regular o colchão usando a rosca da bomba.

Atenção
1. Não fumar em cima ou perto da bomba.
2. Manter a bomba longe de superfícies aquecidas.
3. Risco de explosão se usado em presença de anestésicos inflamáveis.

Características do produto
Medidas
COLCHÃO (comprimento x largura x altura) 200cm×90cm×7cm
Comprimento flaps 50cm em ambos lados
BOMBA (comprimento x largura x altura) 25cm×12cm×10cm 
PÊSO DO PRODUTO
PÊSO COLCHÃO: PÊSO BOMBA 2.3kg
CAPACIDADE 1.4kg
PÊSO MÁXIMO DO PACIENTE
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS 135kg
ALIMENTAÇÃO EM FUNCIONAMENTO
FUSÍVEIS
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Temperatura ambiental
Humidade relativa 10°C - 40°C (50°F - 104°F)
CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E DESPACHO 10% - 75%
Temperatura ambiental
Humidade relativa -18°C - +43°C (0°F - 110°F)
Umidità relativa 10% - 95%

      
    

~ 220V 50Hz, 0.1A MAX
T1A 250V

4. Trocar o fusível como indicado: T1A
250V. Alimentação: ~ 220V 50Hz, 0.1A
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Instruções de limpeza

Colchão
Limpe o colchão regularmente com detergente neutro ou álcool. O aquecimento ou a esterilização a 
vapor não estão disponíveis.

Bomba
Limpe a bomba regularmente com detergente neutro ou álcool. Não abra o alojamento da bomba - 
risco de choque elétrico. Não molhe a bomba nem a mergulhe em nenhum líquido.

Armazenar em local 
fresco e seco

Guardar ao abrigo da 
luz solar Limite de temperatura

Disposição REEE Fabricante Limite de umidade

Siga as instruções 
de uso Aparelho de tipo BF Consulte as  

instruções de uso

Código produto Número de lote Número de série

Cuidado: leia as 
instruções (avisos) 
cuidadosamente

Dispositivo médico 
em conformidade com 
a regulamento (UE) 
2017/745

Dispositivo médico

Aparelho de classe II
Representante  
autorizado na União 
Europeia

Data de fabrico

Importador

Eliminação: O produto não deve ser eliminado junto com outros detritos domésticos. Os utiliza-
dores devem levar os aparelhos a serem eliminados junto do pontos de recolha inicados para a 
re-ciclagem dos aparelhos elétricos e eletrônicos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA
Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.




