NordBed™ Kid

Segurança e conforto para a criança,
em todos os momentos
Trusted Solutions,
SEGURA | AJUSTÁVEL | CONFORTÁVEL

Passionate People®

NordBed Kid
A cama pediátrica Invacare,
segura e moderna
A NordBed Kid é ideal para ambientes
domiciliários ou institucionais.
Concebida para servir a criança e o
cuidador
A NordBed Kid é adequada a crianças
dos 7 aos 10 anos ou dos 125 aos 154 cm
de altura. Está disponível com 2 tipos de
guardas laterais.
As opções de guardas laterais incluem
guardas deslizantes ou em leque, ambas
com 40cm de altura. Existe ainda a
possibilidade de escolher a opção em
leque com 80cm - para que possa
escolher a guarda lateral mais adequada
à criança.
O estrado, com encosto, apoio de
pernas e dobra dos joelhos ajustáveis,
foi concebido com base nas medidas
antropométricas e oferece apoio
anatómico e conforto excecional.
Estão disponíveis proteções laterais que ficam presas à parte interior das
guardas laterais, com fixações. Oferecem
maior proteção à criança enquanto
permanece posicionada no leito, durante
o manuseamento das guardas, por
exemplo.

Segurança
Ao desenhar a cama, a segurança foi o
destaque, desde o mecanismo de bloqueio
das guardas laterais, até ao suporte que
mantém o comando fora do alcance da
criança. Além disso, a NordBed Kid está em
conformidade com a nova Norma Europeia
de Segurança EN 50637:2017, para camas
médicas pediátricas, ao mesmo tempo que
mantém um design moderno e acolhedor.
Ambiente de trabalho seguro para o
cuidador
A cama NordBed Kid é ajustável em
altura, desde a posição mais baixa a 30cm,
para permitir transferências autónomas,
até 80cm, que é a altura adequada
para o cuidador. O rebaixamento das
guardas com ativação central e o estrado
totalmente elétrico foram concebidos para
garantir um ambiente de trabalho seguro e
confortável para o cuidador.

Principais características
da NordBed Kid
1. Bloqueio da guarda lateral
u

Guardas em leque com um fecho
no topo, que é fácil de operar pelo
cuidador

u

Para garantir que não há risco de lesão
para a criança quando está na cama.

2. Comando discreto e intuitivo
com bloqueios de segurança
u

Botões coloridos para facilitar o
reconhecimento das funções

u

O mecanismo de bloqueio de
segurança por íman garante o
uso correto e seguro, apenas do
cuidador

3. Armazenamento
seguro do comando
u

O comando pode ser facilmente, e de
forma segura, guardado no suporte
na base da cama, ficando apenas
acessível ao cuidador.

4. Altura ajustável eletricamente
u

Desde 30cm, para transferências
autónomas dos utilizadores
fisicamente aptos, até 80cm a
pensar no cuidador.

Norma de segurança EN50637:2017
O design está em conformidade com novos padrões europeus de segurança das camas

Design
Moderno, acolhedor num tom de faia.

5. Escolha das guardas laterais
u

As opções de guardas laterais permitem-lhe
configurar a cama de acordo com as necessidades
da criança.

u

As opções incluem guardas deslizantes ou em leque.

u

Além disso, opções de altura de 40cm e 80cm na
opção em leque.

6. Estrado ergonómico
u

Comprimento do estrado desenhado de
acordo com as medidas antropométricas,
para maior apoio e excecional conforto da
criança

7. Estrado articulado
u

O estrado é articulado e combina funções elétricas,
do encosto e dobra dos joelhos, com uma função
manual de elevação dos pés, com cremalheira - para
oferecer ótimo apoio à criança.

Desenhada para
conforto e segurança
A NordBed Kid oferece máximo conforto,
estando simultaneamente de acordo com os
rigorosos padrões europeus de segurança.
Opções de guardas laterais
A NordBed kid está disponível com duas opções de guardas laterais, para que
configure a cama à medida das necessidades da criança. As guardas foram
desenvolvidas com maior rigidez e resistência, para estarem de acordo com os
requisitos da norma EN50637:2017. As opções estão disponíveis abaixo.
Em Leque
u as guardas podem ser parcial ou totalmente
abertas para facilitar o acesso, enquanto mantêm a
estabilidade da cama e a segurança da criança
u Fecho no topo fácil de usar, enquanto mantém a
resistência da guarda
u O fecho foi desenhado para evitar que a criança
fique presa ou lesionada quando está na cama.

Proteções
u Espuma de Proteção disponível para todas
as opções de cabeceiras e guardas laterais,
oferecendo conforto e proteção adicionais à
criança assim como tranquilidade ao cuidador.
u Todas as guardas laterais podem ser
totalmente manuseadas com a espuma de
proteção colocada.

u Disponível com 40cm de altura e 80cm, em função
da cabeceira escolhida.
Deslizantes
u Painel único onde a guarda desliza num só
movimento para um acesso fácil.
u Ativador central e fácil de usar, eprmite que o
cuidador permaneça em frente à criança.
u Apenas disponível com opção de 40 cm de altura

Invacare Dacapo Kid
Colchão especialmente desenvolvido para a NordBed Kid, disponível em dois tamanhos , dependendo se é
utilizado com proteções laterais ou não (1558x790x100mm ou 1558x770x100mm). Apresenta uma superfície
de espuma recortada de alta resiliência, que reduz as forças de cisalhamento e redistribui a pressão assim
como melhora a ventilação.
Capa Dacapo Kid
u Impermeável
u Capa de poliuretano respirável
u Multielástica
u Lavável a 95ºC
u Fecho coberto

Características técnicas
Para mais informação de pré-venda sobre a NordBed Kid, incluindo o manual de utilizador, por favor
visite o site da Invacare Portugal.

NordBed Kid

Largura
exterior/
Largura interior

Comprimento
interior/
Comprimento
exterior

Altura estrado

90/80cm

160/166cm

30-80cm

Ângulo dobra
dos joelhos

Elevação dos
pés

0-12°

0-30°

NordBed Kid

Estrutura e tom
de madeira

Branco
RAL: 9016

Faia

Estrado

Altura da
base

Ângulo do
encosto

67-13-18-55cm

15cm

0-70°

Peso máx.
utilizador

Peso total (sem
cabeceiras)

Parte mais
pesada

70kg

95kg

55kg

Regulamentações

Testada pela TÜV em conformidade
com a norma EN50637:2017

Nota: as cores podem variar ligeiramente
daquelas aqui apresentadas
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