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WANS 4040 

Cama Elétrica Hospitalar 4 Motores 

Ficha de Especificações Técnicas 

 

 

 
 

A cama hospitalar WANS 4040 é personalizada para satisfazer as elevadas exigências dos 

cuidados intensivos e ou enfermarias. O design elegante tornou a definição dos requisitos 

verdadeiramente modernos das camas de saúde de cada enfermaria e unidade de cuidados intensivos 

(UCI) dos hospitais. A cama WANS 404 foi concebida, contruída e testada para a máxima durabilidade. 

A subestrutura monolítica concebida também para futuros bariátricos e protegida por várias patentes. 

A WANS 4040 tem alguns benefícios para a satisfação do paciente. 

 
É equipada com quatro atuadores de revestimento e duas tesouras de elevação que são 

dispositivos elétricos de alta tecnologia capazes de converter a movimentação rotacional de motores CC 

de baixa tensão em movimentos lineares de empurra/puxar. 

 
CARATERÍSTICAS 

 Motores de Ajuste de Altura 

 Motores de ajuste de inclinação TR/ATR 

 Motor de ajuste do encosto 

 Motor de ajuste de coxas 

 Levantamento dos pés por cremalheira 

 Dimensões externas: 220x100 cm 
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 Ângulo de encosto (Max.): 0° – 70° 

 Ângulo de Apoio para os Pés (Max.): 0° – 40° 

 Alcance em altura sem colchão: 39 – 80 cm 

 Ângulo de Trendelenburg: 0° – 17° & Ângulo de Trendelenburg inverso: 0° – 17° 

 Plataforma de colchões (ABS): 195 x 85 cm 

 Rodas Duplas de 150mm com sistema de travão central 

 Plataforma de quatro secções de colchão ABS facilmente removíveis 

 Estrutura em aço com pintura nanotecnologia epoxy 

 Construção robusta, em materiais resistentes á corrosão, de limpeza e desinfeção 

 Discos Protetores nos cantos 

 Calhas dobráveis de 4 secções Calhas laterais especialmente desenhadas e ergonómicas com 

suporte de saco de urina integrado com ajuste de ângulo das posições 

 O desenho das guardas laterais bipartidas foi especialmente concebido para uma segurança 

extra de forma a evitar o risco de queda. Atingem uma altura de 36 cm acima do estrado. 

 Cabeceiras em HPL facilmente removíveis na vertical 

 Função manual CPR em cada lado da cama 

 Posições Fowler, Vascular e Cardíaca 

 Ajuste Auto Contour 

 4 pontos de fixação para suportes em cada canto da cama 

 Controlo remoto do paciente com luz de fundo 

 Comando de controlo para o Profissional de Saúde com bloqueio de funções 

 Pendural 

 Suporte de soro com 4 ganchos em plástico 

 Equipada com 5ª roda (opcional) 

 Suporte de garrafa de oxigénio 

 Extensão do leito 

 Carga máxima de segurança: 270 kg 

 12 horas de duração da bateria em ciclos 

 3 (três) anos de garantia 


