
CAMA ARTICULADA PEDIÁTRICA

KALIN ®

A cama KALIN

   norma NF EN 50637: 2017

   Cama articulada KALIN (PO3)

Para pacientes com perda de autonomia motora 

Pode ser transitória ou permanente

Q A cama KALIN é uma cama inovadora que se adapta a crianças e adultos que
   apresentam uma anatomia atípica com estaturas compreendidas entre 125 e 145 cm.

Q Esta cama atende os requisitos específi cos relativos à segurança básica e as caracte-
   rísticas essenciais aplicáveis a camas articuladas pediátricas de acordo com a



MOTORIZAÇÃO

KALIN ®

Pega do pendural 
com design especial 

ERGONOMIA

Altura variável
de 30 a 76 cm

SEGURANÇA
Q

Q

Q

Q Comando à distância
com funcão de bloqueio

SEGURANÇA 
E 

AUTONOMIA
Q

Caixa de segurança para 
proteção  do comando à 
distância

SEGURANÇA

Q

SEGURANÇA

Q

SEGURANÇA

Cabeceira e peseira
em madeira de 
série

Q

Gama de colchões adaptados:
Colchão padrão ou colchão

ALOVA
para a prevenção de escaras

O QUE DIZ A NORMA EN 50637?
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES:

A referida norma também levou em conta si-
tuações mais graves como pode ser o estrangu-
lamento com o cabo do comando à distância ou a 
pega do pendural.

Por esta razão, a pega do pendural tem um de-
sign especial, o comando à distância encontra-se 
protegido no interior de uma caixa com fecho, e 
as separações da cama e a cabeceira e a peseira 
tiveram o seu tamanho reduzido visando atender 
os novos dados de referência relativos ao risco de 
aprisionamento.

Os morfotipos humanos têm vindo a evoluir e, 
portanto, também os das crianças: somos mais 
altos do que os nossos antepassados.

Isto signifi ca que as diferentes secções da cama 
precisam de se adaptar a estas novas estatu-
ras. Por isto, a nossa cama KALIN® adapta-se a 
crianças com estaturas entre 125 e 145 cm e com 
um peso de até 70 kg. Assim sendo, a separação 
entre os espaços da cama foi redimensionada vi-
sando evitar que o paciente possa fi car preso.

A norma NF EN ISO 60601-2-52 considera neces-
sário proteger 3 partes do corpo para evitar o risco 
de o doente vir a fi car preso na estrutura da cama 
ou nos seus acessórios, uma vez que isto poderia 
causar traumas graves ou mesmo a morte.

A separação é a seguinte:
-menos de 6 cm, para o diâmetro do pescoço.
-menos de 12 cm, para o diâmetro da cabeça.
-mais de 31,8 cm, para a largura do tórax.

Foram defi nidas as seguintes separações para as camas 
pediátricas:
-menos de 4 cm, para o diâmetro do pescoço.
-menos de 6 cm, para o diâmetro da cabeça.
-mais de 30 cm, para a largura do tórax.

Batente de parede

ERGONOMIERGONOMIAA
Elevador de pernas 
elétrico com dobra
de joelhos

Prevenção de escaras, 
mais conforto para 
oo paciente.paciente



Departamento

comercial

+ 33 (0) 2 51 98 55 64

www.winncare.fr

Fabricant

WINNCARE FRANCE
4, Le pas du Château 85670 Saint 

Paul Mont Penit

Produto sanitário da classe I de acordo com o anexo VIII do Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos produtos sanitários (PS) Este 
documento está dirigido a fornecedores de serviços e distribuidores de produtos sanitários e profissionais da saúde.
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A nossa cama KALIN está disponível com 2 tipos de 
colchão:

Q  Colchão de espuma padrão. Ref: VMS82-CIC

Q  Colchão de espuma viscoelástica. Ref: VMA82-CIC

OPÇÕES e ACESSÓRIOS

Elevador de pernas elétrico com flexor de joelhos

Travão centralizado

Elevação do encosto para RCP

Saia (travão independente)

Peso máximo do paciente 70 kg

Carga de funcionamento seguro
115 kg = 70 kg (paciente) + 15 kg 
(colchão) + 30 kg (acessórios)

Estatura do paciente De 125 cm a 145 cm

Tamanho do estrado 170 cm X 80 cm

Amplitude Elevação 30 a 76 cm

Motorização Linak

Peso da cama (sem painéis) 70 Kg

Côr da cama RAL 7030 estrutura da cama, 
painéis em carvalho Lindberg

Equipamento de série Estrado não divisível / Elevação elétrica do 
encosto / Cabeceiro e peseiro em madeira / 
pendural / batente de parede

Mecânica, elétrica
e do comando à 
distância

  Painéis e acessórios 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




