
BARELLA MULTIPOSIZIONE A SOLLEVAMENTO 
AUTOMATICO 
AUTOMATIC MULTI-POSITION STRETCHER 
BRANCARDS MULTIPOSITIONS À LEVAGE 
AUTOMATIQUE 
KRANKENBETT MIT MEHRFACHSTELLUNG 
UND AUTOMATISCHER HEBEVORRICHTUNG 
CAMILLA MULTIPOSICIÓN DE ELEVACIÓN 
AUTOMÁTICA 
AMACA MULTI-POSIÇÃO DE ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA 
ΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΠΟΑΑΑΠΑΕΣ ʘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
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CARACTERÍSTICAS
O uso previsto da amaca de rodas é aquele de facilitar o transporte de pacientes dentro ou fora sobre superfícies 
regulare e com pouca inclinação (máx. 5%). Em caso de grave urgência a amaca de rodas deve ser sustentada e 
acompanhada por vários operadores.
As amacas de rodas possuem um sistema semi-automático para o fechamento das pernas de suporte, para facilitar 
as operações para carregar e descarregar a amaca de rodas dos meios de socôrro adequadamente equipados (am-
bulâncias). Para a segurança do paciente é aconselhável usar as cinturas e os laterais rebatíveis C.A capacidade 
máxima é de 159 kg., calculada com o encôsto abaixado e com a amaca de rodas parada sobre o piso. O produto, ou 
partes deste, não pode ser usado com finalidades diferentes daquelas especificadas no presente manual.

PRESCRIÇÕES
O encôsto, os laterais rebatíveis C e todas as partes que se podem fechar podem provocar esmagamentos; 
prestar muita atenção e verificar que mãos, pés e qualquer objecto não seja esmagado por estas. Se esta 
prescrição não for observada poderiam verificar-se danos à pessoas ou aos equipamentos.

Não usar o produto se se observam danos e entrar em contacto com o vosso revendedor.
Evitar qualquer conserto precário. Os consertos devem ser feitos exclusivamente com peças sobressalentes 
originais que devem ser instaladas conforme o uso previsto.
Atenção a eventuais arestas sobre os tubos e conexões, se existentes removê-las com utensílios específicos, 
pois podem ferir durante o uso do produto.

Não bater contra paredes ou calçadas, pois há o perigo de fechamento repentino ou capotamento por cho-
ques violentos.

O produto é realizado com materiais resistentes ao corroimento e às condições ambientais previstas com um uso nor-
mal, portanto não precisa de operações particulares; todavia é necessário guardá-lo num ambiente fechado, evitando 
de expô-lo à luz e aos agentes atmosféricos, protegendo-o da poeira para poder garantir as condições de higiene. Re-
comenda-se também de conservar o produto num lugar de fácil acesso para os operadores em caso de necessidade.

DESEMBALAGEM
Lembramos que os elementos da embaagem (papel, celofane, pontos metálicos, fita adesiva, etc..) podem 
cortar /ou ferir se não manipulados com atenção. Estes devem ser removidos com meios adequados e não 
deixados no ambiente onde poderiam ser tocados por pessoas não responsáveis; o mesmo vale para o ma-
terial usado para remover a embalagem (tesouras, facas, etc.).

A primeira operação a ser feita depois de ter aberto as embalagens, é um controle geral das peças e das partes que 
compõe o produto; verificar que estejam presentes todos os componentes necessários e que os mesmos estejam em 
perfeita condição.

FUNCIONAMENTO
Prestar atenção aos elementos unidos por dobradiças ou móveis, podem provocar esmagamentos.Prestar 
também atenção às manilhas de desenganchamento das pernas de suporte, pois devem ser acionadas quan-
do a amaca de rodas é sustentada pela ambulância ou por um outro operador.

Os pacientes quando descem da amaca muitas vezes usam a amaca como apôio. Para evitar movimentos repentinos 
da amaca, acionar sempre os travões de estacionamento E postos sobre as rodas, seja para fazer subir ou para fazer 
descer o paciente da amaca, e também quando a amaca é deixada sem vigilância.
Antes de deslocar a amaca, controlar que as rodas não estão travadas. Os travões E devem ser testados periodica-
mente, se forem evidenciados mal-funcionamentos contactem o vosso revendedor.
Durante a movimentação segurar sempre firmemente a amaca que pode mover-se por inércia ou se há declives, 
mesmo imperceptíveis, não enfrentar curvas em alta velocidade e/ou em presença de declives acentuados, em parti-
cular se a amaca está orientada transversalmente. Em caso de extrema necessidade enfrentar subidas ou descidas 
frontalmente em sentido longitudinal e mantê-la firmemente.
Quando a amaca é deixada sem vigilância deve ser colocada na posição mais baixa e com as rodas travadas .Para 
dar maior proteção quando o paciente não é vigilado, levantar os laterais C e para verificar que estejam fixados, tentar 
rebatê-los.
Os laterais C devem ser usados como dispositivo de segurança e não para sustentar o paciente na amaca, neste caso 
usar as cinturas específicas. O encôsto pode ser regulado dependendo das exigências do caso, acionando a alavanca 
B colocada embaixo deste e levantando-o até a altura desejada. Prestar atenção aos riscos de esmagamento quando 
se reconduz o encosto na posição abaixada.
O carregamento sobre a ambulância é facilitado pelas rodas postas embaixo do encôsto. No lado direito da amaca há 
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uma haste porta-flacões A de altura regulável.
A amaca possui um dispositivo mecânico que permite de regular a altura das pernas e facilita o carregamento e o 
descarregamento do veículo; acionando as manilhas F e D postas embaixo do colchão pode-se regular a altura ou 
dobrar as pernas para o carregamento. Quando se descarrega a amaca controlar sempre que as pernas se bloqueiem 
depois de ter sido distendidas.

Prestar particular atenção a não confundir as alavancas durante as operações de carregamento/descarrega-
mento e não acioná-las por êrro! O desbloqueio acidental das pernas pode causar lesões ao paciente ou ao 
operador!

MANUTENÇÃO
Limpar a amaca sem usar produtos abrasivos ou solventes (aconselha-se o uso de água e sabão). No final da limpeza 
enxugar todas as partes com cuidado.
No caso se desejasse desinfetar a amaca, pode ser usada uma mistura de produtos de limpeza/ desinfetantes. Diluir 
o desinfetante conforme as instruções do produtor.
Controlar periodicamene o desgaste do colchão e das dobradiças ou articulações para avaliar a necessidade de con-
serto e/ou troca. Controlar periodicamente a eficiência dos travões de estacionamento das rodas. Engraxar os trilhos 
postos embaixo do colchão, onde deslizam as peças do dispositivo de bloqueamento nas várias posições.
Eventual manutenção extraordinária deverá ser feita exclusivamente por pessoal autorizado.

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

Código produto Número de lote Consulte as instruções de uso 

Fabricante Dispositivo médico Cuidado: leia as instruções 
(avisos) cuidadosamente 

Armazenar em local fresco e seco Guardar ao abrigo da luz solar Dispositivo médico em conformidade 
com a regulamento (UE) 2017/745 




