
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CAMAS DE CONSULTA ECONÓMICAS

 Guia para utilização

 ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender 
completamente este manual antes de usar o 
produto.
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Gima S.p.A.
Gessate (MI) - Italy
Made in Italy

44450 - 44451 - 44455 - 44456



44450 - Cama económica pintada a preto
44451 - Cama económica pintada a branco
44455 - Cama económica cromada azul
44456 - Cama económica cromada bege

INTRODUÇÃO
A cama económica de consulta destina-se ao uso em instalações de saúde, 
comunitárias, lares; especialmente adequado para consultórios/ambulatórios.

Aos fins da Diretiva 2007/47/EC a cama é abrangida nos DISPOSITIVOS 
MÉDICOS DE CLASSE CLASSE I.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A cama tem dimensões reduzidas; o colchão, lavável e ignífugo, é composto 
por duas partes, uma primeira parte fixa e uma segunda parte reclinável em 
várias posições.

PORTUGUÊS

Componentes
- 2 pernas
- 1 travessa com elevação do encosto
- 5 travessas
- Acolchoamento encosto
- Acolchoamento assento
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INSTRUÇÕES
A cama é fornecida completamente desmontada

1. Pegar nas 2 pernas e começar a fixar as travessas, incluindo a travessa
com elevação do encosto, através de parafusos.

2. Por último, fixar os acolchoamentos à estrutura através de parafusos.
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Ficha técnica 

ADVERTÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO
- Respeitar as capacidades máximas indicadas nas fichas técnicas.
- Quando se regula a altura do encosto, verificar que ninguém introduza

mãos, pernas, etc. dentro da área de deslocação: risco de esmagamento
- Evite o contacto direto com feridas abertas.
- Apoiar o paciente apenas quando a rede está completamente horizontal

em todas as suas partes.
- Deslocar a cama sem levantá-la do pavimento.
- Se a cama possui rodas, certificar-se que não haja rodas travadas antes

de deslocá-la.
- É proibido o uso em ambientes abertos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
- Para conservá-la da melhor forma possível, recomenda-se que se evite

a exposição prolongada aos raios solares; o contacto com ambientes

PORTUGUÊS

2016

44450 - CAMA CONSULTA ECONÓMICA PRETA
44451 - CAMA CONSULTA ECONÓMICA BRANCA
44455 - CAMA CONSULTA ECONÓMICA AZUL
44456 - CAMA CONSULTA ECONÓMICA BEGE

DESCRIÇÃO 
GERAL 

DO PRODUTO

Cama de consulta de dimensões reduzidas, estudada para consultórios/
ambulatórios. 
O colchão é composto por duas partes, uma primeira parte fixa e uma 
segunda parte reclinável em várias posições. 

DESCRIÇÃO 
DE CADA ITEM

Estrutura e itens 
de metal

- Estrutura em tubular de aço obtido a partir de fita
a frio de dimensões 30x1,5 mm

- Estrutura cromada ou pintada com pó epoxídico
cor branco RAL 9010

Tecido e acolchoado - Dimensões 61x50 - 61x130
- Acolchoado composto por aglomerado de

partículas h.14 mm e borracha h.40 mm
- Material lavável LEDERFLEX GAZEBO/AE (Com-

posição: 87%PVC – 13% CO) em CLASSE 1
- Cores disponíveis: Preto 991, Branco 9010,

Azul 4915, Bege 151

Medidas 180 x 61 x h75 cm

Peso 29 Kg

Capacidade máxima 90/100 Kg

Normas de limpeza 
(tecidos)

Limpar com tecido humedecido e ensaboado 
e enxaguar bem com água limpa.
Não usar solventes, lixívia e detergentes químicos 
ou sprays de brilho.

Notas Cores e características poderão ser alteradas para 
melhorias e/ou modificações
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salinos; o depósito em ambientes muito húmidos.
- Verificar que as porcas do bloqueio das pernas estejam bem apertadas.
- Inspecionar periodicamente todos os pontos de fixação.
- Limpar o colchão com tecido humedecido e ensaboado e enxaguar bem

com água limpa.
- Não usar solventes, lixívia e detergentes químicos ou sprays de brilho.
- Limpar a cama sem utilizar produtos abrasivos. Secar com cuidado.
- Se for necessária a desinfestação, utilizar apenas produtos adequados

não corrosivos.
- Utilizar apenas peças sobressalentes originais.

GARANTIA
- A cama é garantida por dois anos para defeitos de material e de

processamento, excluindo as partes de consumo.
- Adulterações ou danos causados por uma utilização errada da cama

comportam a anulação imediata da garantia.
- O presente dispositivo médico foi criado exclusivamente para as

modalidades mencionadas cima. Qualquer outra utilização será
considerada imprópria.

- Não se responde por danos a pessoas e coisas decorrentes de utilização
imprópria do dispositivo.


