
A ProCuity inclui prevenção avançada contra quedas, tecnologia sem fios e adaptabilidade. Com deslocação 

motorizada Zoom e travões elétricos, a ProCuity foi ergonomicamente concebida para o manuseamento de 

doentes. A ProCuity oferece, ainda, uma abordagem proativa para ajudar a prevenir quedas, reduzir lesões 

causadas por quedas e simplificar o fluxo de trabalho do prestador de cuidados. Também é adaptável – 

satisfazendo as necessidades clínicas, desde as unidades de medicina e cirurgia até à UCI e ajudando os 

hospitais a uniformizar todas as camas e a melhorar a eficiência dos prestadores de cuidados.

Compatível com iBed Wireless e Secure Connect

Modelo LE

Altura reduzida de 
29,2 cm

Travões elétricos

Entrada USB

Altura reduzida de 
35,6 cm

Deslocação motorizada 
Zoom

Ecrã Premium de 8"

Capacidade de 
integração de colchão 
motorizado

Modelo Z

++ +
Modelo ZMModelo L

Altura reduzida de 
29,2 cm

Ecrã de 4"

Características

Camas
ProCuity

Segura.Inteligente.Adaptável 



Especificações da ProCuity
Número do modelo 3009

Extensão total 

228,6 cm (sem extensão da cama)

259,1 cm (com extensão da cama)

Largura (grades laterais levantadas) 

105,4 cm (41,5 pol.)

Largura (grades laterais para baixo) 

100,3 cm (39,5 pol.) 

Intervalo de altura (até ao topo da estrutura da 
cama) dos modelos L e LE 

Máximo: 76,2 cm (30 pol.) 

Mínimo: 29,2 cm (11,5 pol.)

Intervalo de altura (até ao topo da estrutura da 
cama) dos modelos com Zoom

Máximo: 81,3 cm (32 pol.)

Mínimo: 35,6 cm (14 pol.)

Posicionamento da estrutura da cama

Apoio para as costas: 0° a 65° ±5°

Inclinação para os joelhos: 0° a 30° ±5°

Posição de Trendelenburg/Antitrendelenburg: 
+12° a -12° ±5°

Superfície para o doente 

213,4 cm x 88,9 cm (84 pol. x 35 pol.)

Superfície do doente com acessório para 
extensão da cama:

243,8 cm x 88,9 cm (96 pol. x 35 pol.)

Diâmetro dos rodízios: 

15,2 cm (6 pol.) 

Carga de trabalho segura: 

249,5 kg (550 lb)

Peso máximo do doente: 

226,8 kg (500 lb)

Características de série

Especificações eletrónicas

Especificações

*±1,4 kg (3 lb) do peso total do doente para doentes que 
pesem entre 27,2 kg (60 lb) e (45,4 kg) (100 lb)

Este documento destina-se exclusivamente a ser utilizado por profissionais de saúde.
Um profissional de cuidados de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional quando decide 
utilizar um produto específico no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e 
recomenda que os profissionais de cuidados de saúde tenham formação na utilização de qualquer produto específico 
antes da utilização do mesmo numa cirurgia.
As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker. O profissional 
de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo do produto e/ou as instruções de utilização antes de 
utilizar qualquer produto da Stryker.
Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está 
sujeita a práticas regulamentares e/ou clínicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de 
produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker.
A Stryker Corporation ou as respetivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, utilizam ou 
solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: Stryker, iBed, Zoom, Secure Connect, 
ProCuity. ProCuity : Class Im (2797). Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respetivos 
proprietários ou detentores.
Os produtos descritos contêm a marcação CE de acordo com os regulamentos e diretivas aplicáveis da UE.
Este material não se destina a ser distribuído fora da UE e da Associação Europeia do Comércio Livre (European Free 
Trade Association – EFTA).
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• Balança da cama*
• Alarme da cama adaptável a 3 zonas
• iBed Watch
• Tomadas auxiliares de 230 V CA, 50 Hz, 

8 A
• Bateria de reserva
• Extensão da cama integrada
• Interface de chamada do enfermeiro
• Painel de controlo
• Travões manuais
• Suporte para objetos pessoais do doente
• Funcionalidade sem fios
• Interrupção do movimento
• Gancho Foley integrado
• Ganchos de imobilização integrados
• Luz automática debaixo da cama
• Suporte de bomba integrado
• Grades laterais com três posições
• Avisos inteligentes e painel de 

instrumentos de segurança

• Aprovações de agências: aprovada pela 
UL em conformidade com a norma 
IEC 60601

• Volts: 100-240 V CA
• Classificação de amperes: 8 A
• Fuga de corrente: inferior a 300 μA 

(microamperes)
• Frequência: 50/60 Hz
• Ficha de qualidade hospitalar: 120 V CA, 

60 Hz, 8 A


