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Low

Projeto que visa fácil saída e
entrada da cama...
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Cama Hospitalar Innov8 Low
A cama Innov8 Low tem uma altura excepcionalmente baixa
sendo uma característica chave, a cama pode ser utilizada em
UTI e unidades de internação sem comprometer os resultados
dos pacientes.
A prevenção de queda é um maior risco gerenciado hoje nos hospitais.
A Innov8 Low da Sidhil fornece uma total solução funcional, com o
acrescento do beneficio de uma plataforma externamente baixa de altura
ajusta até 22,5 cm.
A cama Innov8Low a cama sobe do nível mais baixo para 71 cm e
incorpora um compreensivo range de operações elétrica com as seguintes
funções: auto ajuste, cadeira cardíaca e regressão automática para evitar o
pinçamento e deslizamento do paciente. Com duas posições Trendelenburg
e Trendelenburg reversa a Innov8 low pode trabalhar com carga de peso
até 255 kg.
Plataforma em painéis com especial desenho para facilitar a circulação
de ar, para simplificar a descontaminação e aumentar o controle de
infecção. Todas as camas da linha Innov8 são confiáveis e fácil para
manter, incorpora magnífica ergonomia nos controles manuais e conforto ao
usuário.

...faz o melhor
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Projetada visando a segurança do paciente
Baixa altura de distância 			

Escala de altura excepcionalmente baixa de 22.5cm a 71cm.
Ao abaixar a cama na altura padrão, a cama movimentará com a
velocidade máxima até atingir os 42cm, altura em que um alarme
de aviso sonoro começará para alertar o cuidador de que a cama
está abaixando para uma altura menor do que a padrão. A cama
só pode ser posicionado na altura menor através do controle do
enfermeiro.
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Projetada em torno do controle de infecção
Plataforma para o colchão em painéis
Superfície lisa, fácil de limpar, especialmente concebida para respirar
e com canais para reduzir o represamento de líquidos, simplificando a
descontaminação e para melhorar o controle da infecção.
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Trilhos laterais	

A Innov8 Low é um
equipamento sem trilhos
laterais. Grades padrão ou
alta estão disponíveis como
opção de fábrica.

Projetada baseada das necessidades clínicas
Função CPR

Fácil acesso para
alavanca manual
de PCR. O elétrico
PCR está localiazado
no controle de
enfermagem.

Controle do paciente
O controle do paciente é projetado para limitar as funções
do paciente. Permite o controle do encosto, do joelho e
altura da da cama. A altura da cama pode ajustada entre
42cm e 71cm usando o controle do paciente, isso reduz a
possibilidade de aprisionamento quando o paciente não é
supervisionado pela enfermagem.

Extensão
da cama
integrada

ENCOSTO:
ELEVAR / DESCER
Altura da cama:
ELEVAR / DESCER

A extensão
integrada para
pacientes altos (+20
cm) combina fácil
uso e funcionalidade

Auto Contorno:
ELEVAR / DESCER

Trava das rodas
APOIO PARA
BAIXA ALTURA

Baixa altura do apoio
dos pés melhora
a visibilidade do
paciente. A cabeceira
e o apoio dos pés
são removíveis, tem
cores diferentes
como opção de
gerenciamento

Travar:

Todas as rodas são
travadas

Livre:

Alinhar:

Todas as rodas
Para facilitar o
estão livres para
movimento em volta
fácil movimento em e entre os espaços
um espaço limitado
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Projetado para o fácil uso

CARACTERÍSTICAS
CHAVES:

Painel do controle de enfermagem:
O painel de controle da enfermagem acessa todas as
funções da cama; deve ser usado somente pelo cuidador.
Apenas no controle de enfermagem pode levar a cama para
o seu nível mais baixo de altura. O controle foi projetado
para ser fixado no fim da cama, sobre a extremidade da
cama - alternativamente, pode ser utilizado o nosso NOVO
suporte do controle de enfermagem
(Disponível como acessório)
CONTROLE INNOV8 LOW

FUNÇÃO DE BLOQUEIO:
Para bloquear uma função, um dos símbolos deve ser pressionado simultaneamente com
a função para bloqueio. Uma luz acenderá na parte inferior do botão da função, isto indica
que a função está agora bloqueado.

•

Com ranger de 22,5cm a 71cm

•

Trabalha com carga segura até 255Kg;

•

3 anos de garantia (Primeiro ano
partes e funcionamento, segundo e
terceiro ano somente peças)

•

Fácil de limpar e descontaminar

•

Funcionamento elétrico do descanso
das costas, altura e flexão dos joelhos
com bateria de backup

•

Espaço embaixo da cama de 12 cm
(plataforma mínimo de colchão com

Tecla de bloqueio de função
Encosto
Quebra do
joelho

altura de 40cm)
•

Posição cadeira cardíaca automática

•

Sistema de travamento da cama com
trava central - acessível em ambos os
lados da cama

•

Extensão da plataforma para
pacientes altos (+/- 20cm)

•

Fácil de manusear, reduz problemas
de coluna e de mãos

•

Removível cabeceira e peseira, com
opção de cores

Luz clara:
função bloqueada
Tecla de PCR
Luz verde: ativada função
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•

Proteção IP 54

•

Máximo de peso do paciente 190 Kg

•

Fabricação e suporte no Reino Unido

CÓDIGOS DE PRODUTOS:
Códigos da cama:

Acessórios:

Cama hospitalar modelo Innov8 LOW, 220V,
sem os trilhos laterais

INNOV8/LOW/AQ/L/
BRZ/230

Suporte para elevação Innov8 para camas
IQ e LOW

INNOV8/LP/BRAZIL

Cama hospitalar modelo Innov8 LOW, 110V,
sem os trilhos laterai

INNOV8/LOW/AQ/L/
BRZ/110

Suporte de soro Innov8 para camas IQ e
LOW

INNOV8/RANGE/DP/
BRAZIL

Cama hospitalar modelo Innov8 LOW, 220V,
com grades laterais na altura padrão

INNOV8/LOW/AQ/L/
RSR/BRZ/230

Suporte para o controle de enfermagem
Innov8 para camas IQ e LOW

INNOV8/RANGE/OC/
BRAZIL

Cama hospitalar modelo Innov8 LOW, 110V,
com grades laterais na altura padrão

INNOV8/LOW/AQ/L/
RSR/BRZ/110

Suporte de tração - quadro Balkan Innov8
para camas IQ e LOW

INNOV8/RANGE/HSH/
BRA

Cama hospitalar modelo Innov8 LOW, 220V,
com grades laterais alta

INNOV8/LOW/AQ/L/
HSR/BRZ/230

Suporte de tração - quadro Balkan Innov8
para camas IQ e LOW

INNOV8/TBB/BRAZIL

Cama hospitalar modelo Innov8 LOW, 110V,
com grades laterais alta

INNOV8/LOW/AQ/L/
HSR/BRZ/110

Suporte de tração localizado nos pés da
cama Innov8 para camas IQ e LOW

INNOV8/TFE/BRAZIL

Colchão PREMIUM CRASH, altura 5cm
largura 67 cm e comprimento 185 cm

MAT/FALL/BRAZIL

Colchão ESSENTIALS CRASH

MAT/FALL/BAS/BRAZIL

Controle do paciente para cama LOW

CONTROL/073

Suporte para o controle (LOW)

CONTROL/099

Grades laterais com altura padrão para
Innov8 LOW (par)

INNOV8/LOW/SR/
BRAZIL

Dimensões
Comprimento total

218cm (238cm quando
estendido completo)

Largura total

102cm

Altura do colchão (minimo)

22.5cm

Altura do colchão (máxima)

71cm

Altura (máxima)

120cm

Grades laterais alta para Innov8 LOW (par)

INNOV8/LOW/HSR/
BRAZIL

Peso máximo do paciente

190kg (30st)

Capa acolchoada para as grades laterais
com altura padrão para Innov8 LOW (par)

INNOV8/LOW/SR/PAD/
BRAZIL

Máximo de trabalho de carga seguro

255kg (40st)

Capa acolchoada para as grades laterais alta
para Innov8 LOW (par)

INNOV8/LOW/HSR/
PAD/BRAZIL

Uma completa linha de colchões estão disponíveis na Sidhil para
o Innov8 Low
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Serviços e manutenção

Centros de reparo em todo o mundo
Ao longo dos anos a Assistência Técnica da H. Strattner
vem se aprimorando para oferecer um serviço de pós-venda
com excelência, visando atingir o reconhecimento de nossos
clientes.
A H. Strattner com exclusividade garante peças originais e
trabalha de acordo com hmanual técnico de cada fabricante,
assegurando a integridade e originalidade dos nossos
equipamentos.
Com intuito de promover maior tempo de equipamento
disponível e minimizar falhas ocasionais, planejamos e
realizamos manutenções preventivas.

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA
A manutenção programada é a melhor forma de contribuir
para o gerenciamento de riscos por falhas e paradas.
Contamos com modalidades de contratos adequados com o
produto e as necessidades de cada cliente.
Para maiores informações, por favor entre em contato com a
nossa Assistência Técnica.

Distribuidor Exclusivo no Brasil

www.strattner.com.br
Entre em contato com o nosso time de vendas:

SP: (11) 2185 2300 / RJ: (21) 2121 1300
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