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Exmo.(a) Senhor(a),
Agradecemos a sua confiança ao adquirir um acessório médico WINNCARE.
Nossos dispositivos médicos de classe I foram projetados e fabricados de acordo com o Anexo VIII do
regulamento (UE) 2017/745 e com a Portaria Brasileira n°54, de 1° de fevereiro de 2016.
São testados em conformidade com a norma CEI 60601-2-52 (2010) relativamente às suas configurações
comerciais incluindo painéis e colchões fabricados por nós, de forma a garantir-lhe uma segurança e
eficácia máxima.
Consequentemente, o respeito das condições de utilização recomendadas pela WINNCARE e a utilização
de painéis e acessórios de origem condiciona a manutenção das cláusulas de garantia do bem ao contrato e
garante-lhe uma utilização segura da cama médica e dos respetivos acessórios.
1. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE
As barreiras devem ser transportadas na sua embalagem de origem.
ATENÇÃO: é formalmente proibido acondicionar as embalagens sobre as barreiras.
É formalmente proibido acondicionar as embalagens cujo peso ultrapassa os 60 kg/m²,
independentemente da sua posição.

2. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
As barreiras devem ser armazenadas na horizontal e ao abrigo da humidade (humidade relativa
compreendida entre os 30 % e os 75 %), num local seco e ameno (entre os 15 °C e os 25 °C), na sua
embalagem de origem.

2

Pressão atmosférica compreendida entre os 700 hPa e os 1060 hPa respeitando as mesmas condições que
para o transporte.

Respeitar as condições
ambientais especificadas

3. CONDIÇÕES DE MONTAGEM
3.1. Descrição geral
Cama de adulto: secção 92 x 29 Lg 2012
Guia de trave superior
trave superior
trave inferior
Botões
deslizantes

Guia de trave inferior

Cama de criança: secção 92x29 Lg 1712

Guia de trave superior

Botões
deslizantes

Guia de trave inferior

Verificar corretamente a fixação dos painéis, garantia do correto deslizamento da
barreira.
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4. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
4.1. Funcionalidade
As barreiras foram desenvolvidas para evitar a queda dos pacientes durante o sono e a sua deslocação
NO ENTANTO, não foram desenvolvidos para impedir um paciente de sair de forma voluntária da sua cama.
Muitos acidentes ocorrem quando o paciente tenta sair da cama mesmo com as barreiras colocadas.
Em alguns casos, a barreira permite evitar quedas,
NO ENTANTO, pode representar alguns perigos: feridas, quedas após uma parte do corpo ficar presa na
barreira,
asfixia caso a cabeça, o pescoço ou o tórax fiquem presos.
Estas barreiras devem ser fornecidas caso a prescrição médica assim o indique. A
relação benefício / risco deve ser reavaliada a cada 24 horas.
As barreiras que vão da cabeça aos pés são indicadas para as crianças que perderam
a sua autonomia.
Esta avaliação deve ter em consideração:
- as capacidades de supervisão do serviço: Pode ser redigido um protocolo harmonizado de definição de
utilização das barreiras.
- o estado físico e mental do paciente: as suas necessidades, capacidades, lucidez, estatura, agitação.
Esta avaliação deve ser repetida regularmente.
4.2. Instalação das barreiras de madeira A680-00 cama de criança e A579-/A580-00 e A581-00
cama de adulto
As barreiras de madeira WINNCARE são previstas para serem utilizadas em todas as camas WINNCARE
com painéis providas das reservas necessárias para a sua montagem.
BARREIRAS LATERAIS INCOMPATÍVEIS PODEM CRIAR PERIGOS.

As barreiras de madeira são previstas para serem utilizadas em todas as camas WINNCARE com um
comprimento de estrado de 1700 mm para camas de criança e de 2000 mm para camas de adulto com
painéis providas das reservas necessárias para a sua montagem e não equipadas com extensão de estrado.
A barreira foi ensaiada em conformidade com o método de ensaio da norma NF EN 50637, e
NF EN 60601-2-52. Estas barreiras devem ser associadas a colchões cujas características técnicas estão
indicadas no manual de instrução da cama.

Mini 35
cm

Para facilitar a montagem, utilize a altura variável da cama até uma altura mínima de 35 cm entre o piso e a
parte inferior do pé ou cabeceira.
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Verificar se o guia da trave
superior está colocado no
sentido correto no guia da
trave inferior.

1

2

3

A montagem é idêntica para todas as barreiras de
madeira de comprimento total e apenas
a barreira da cama júnior A680-00 é feita de uma
travessa baixa de madeira / metal para respeitar
os espaçamentos padrão.
Respeite o
elemento.

significado
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e

a

posição

deste

O elemento
composto pela
grade de madeira e
de metal posicionase sempre na parte
inferior da barreira.
A flecha para baixo
e para dentro da
cama.
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4.3. Utilização de barreiras
➢ Para levantar a barreira:
Levantar a trave superior até ao topo com as 2 mãos até ao bloqueio. Verificar se está corretamente
engatada tentando baixá-la
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➢ Para baixar a barreira:
.
1) Levantar a trave superior com 1 mão por cima.
2) Carregar no botão de desbloqueio com a outra mão.

1

2

8

3) Deslizar a barreira cuidadosamente para baixo da cama (garantir que nenhum objeto ou parte do
corpo do paciente ou dos cuidadores se encontra na zona de funcionamento) até sentir a paragem.
A grade superior apoia-se em todas as grades de metal/madeira inferiores.

4.4. Precauções de utilização
Um posicionamento incorreto da barreira A579-00 / A580-00 / A581-00 pode prejudicar a
segurança ou provocar uma avaria. É proibido utilizar a barreira quando os pacientes
não são adultos ou caso tenham uma altura inferior a  146 cm.
Um posicionamento incorreto das barreiras A680-00 pode prejudicar a segurança ou
provocar uma avaria. Estas barreiras são utilizadas com crianças com altura entre 125
cm e 145 cm para a cama médica infantil «KALIN».

O utilizador ou o funcionário deve possuir formação e estar informado sobre os riscos
associados à utilização da cama. Deve ser mantido fora do alcance das crianças e ser
vigiado durante a utilização por pessoas confusas ou desorientadas.
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A diferença entre a parte superior da barreira e a superfície de um colchão não terapêutico e
não compacto deve ser de, pelo menos, 220 m. Será conveniente verificar esta especificação
no caso de utilização de um colchão terapêutico.
A utilização das barreiras deve ser realizada por uma pessoa do lado de fora da cama. Deve garantir que
nenhum objeto ou parte do corpo se encontra na zona de funcionamento do mesmo.
A barreira é um dispositivo médico, por isso informamos que não deve, em caso algum, ser alterado. Deve
garantir a sua rastreabilidade. Se montar diferentes tipos de dispositivos médicos, deve obrigatoriamente
verificar a conformidade do conjunto constituído e realizar a declaração CE do novo dispositivo médico.
Após cada utilização da cama e durante o descanso do paciente, é obrigatório colocá-la em posição baixa
de forma a proteger o paciente de qualquer ferimento (caso o estado do paciente assim o requeira: pessoas
confusas, dementes ou fisicamente debilitadas).
Em caso de ajuda, se necessário, para a montagem, a utilização ou manutenção ou para assinalar um
funcionamento ou acontecimentos imprevistos, contactar o seu fornecedor ou a Winncare.
4.5. Riscos residuais
PERIGO
Ficar preso

CONSEQUÊNCIA
Mãos entaladas

Ficar preso

Esmagamento
objetos

do

corpo

PRESCRIÇÃO UTILIZADOR
Manusear a barreira pela grade
superior
ou Verificar antes de baixar a
barreira
que
a
zona
de
movimento se encontra livre

5. CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO
5.1. Identificação
Uwaga
Urządzenie medyczne
Adres producenta i dane
kontaktowe

Zgodny z rozporządzeniem (UE)

Numer referencyjny produktu
Przeczytaj instrukcję obsługi
Numer seryjny produktu
RR: Rok produkcji
MM: miesiąc produkcji
XXXXX: Numeracja
wewnętrzna

PP: Masa własna produktu
Kod koloru i oznaczenie

5.2. Manutenção
Deve ser realizada uma análise minuciosa à barreira, pelo menos uma vez por ano, em elementos tais
como: guias, traves e botões de bloqueio.
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5.3. Limpeza
A limpeza de alta pressão é proibida.
Limpar a estrutura com água e sabão com um suporte suave e, depois, enxaguar e enxugar. Todos os
produtos agressivos tais como detergentes, pós, solventes e lixívia são proibidos.
5.4. Desinfeção
Isolar a barreira num local próprio para desinfeção equipado com um sistema de filtração das partículas e de
evacuação para a lavagem do chão e das paredes após desinfeção.
Utilizar um produto desinfetante com ação bactericida, fungicida, viricida, seja ao pulverizar com spray de
forma uniforme sobre as superfícies, ao aplicá-lo com um pano de utilização única ou ao pulverizar um
aerossol desinfetante a uma distância de 30 cm.
ATENÇÃO:
Respeitar as precauções de utilização dos produtos desinfetantes indicados nos mesmos.
Deixar secar e preservar o material desinfetado dos outros materiais não desinfetados com uma película e
uma etiqueta que indique a data da desinfeção.
Produto de utilização externa. Não engolir. Manter afastado do calor e evitar o contacto com os
olhos
5.5. Vida útil
A vida útil em condições normais de utilização e de manutenção é de 5 anos para os acessórios,
nomeadamente as barreiras laterais.
5.6. Garantias
➢
Todos os nossos produtos possuem garantia contra qualquer defeito de fabrico, em caso de
cumprimento das condições normais de utilização e de manutenção.
➢
Os custos de mão-de-obra não são tidos em conta, visto que correspondem às alterações das
estruturas ou das peças com garantia.
➢
Relativamente à duração de garantias específicas de cada produto, consulte as condições gerais de
venda
➢
Ao entrar em contacto connosco para uma eventual manutenção, deve obrigatoriamente comunicarnos as indicações mencionadas na etiqueta de identificação situada sob a trave.
➢
A substituição é realizada através do fornecimento de peças de origem dentro do limite da duração
da garantia pela nossa rede de revenda que determina o início do período de garantia.
➢
De forma a permitir uma boa utilização desta garantia e, também, de evitar qualquer faturação, a
devolução das peças defeituosas é obrigatória.
6. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO
➢
A eliminação do produto impõe-se se as exigências principais não forem respeitadas,
nomeadamente quando o produto já não possui as suas características de origem e que este não tenha sido
objeto de uma continuação do processo de fabrico.
➢
Devem ser tomadas medidas para este não seja mais utilizável para a função previamente definida.
➢
Durante a eliminação deve respeitar as normais ambientais do país em vigor.
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