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Este manual refere-se aos produtos cujas referências são:  

 
Ref. 

 

ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA 
EPOXI ATOXICA 

LEITO MADEIRA E ESPUMA (≈50mm) 
REVESTIDO A NAPA 

BASE 
ABERTURA FACIAL 

Peso 
Sem 

acessórios 
Kg Bipartido Tripartido Sim Não 

10.DV.1655 √ ------------- √ 
4 Rodas (75mm) com 

sistema de imobilização 

- √ 74 

10.DV.1656 √ ------------- √ √ - 74 

 
 

FIM A QUE SE DESTINA 
 
 

Estrutura tripartida elétrica destinada aos seres humanos para diagnóstico, prevenção, controlo, 
tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência. 
Dispositivo Médico Ativo Classe I. - DL 145/2009 que transpõe a Diretiva nº 2007/47/CE.(MDD 
93/42/EEC). 
 
 

CUIDADOS E INDICAÇÕES A TER EM ATENÇÃO  
 
        Antes de utilizar, manusear e limpar deve ler atentamente estas indicações e seguir as recomendações do fabricante: 
 

 ATENÇÃO: Ao perigo de esmagamento ou lesão das mãos/dedos ou outras partes do corpo na 

zona fixa do suporte rolo de papel, nas zonas articuladas do produto que se movem. Ex. as 

manetes de acionamento dos amortecedores da cabeceira e a cremalheira d secção das pernas.  

 ATENÇÃO: Os mecanismos de alteração dos ângulos da cabeceira e do segmento das pernas podem ser 

acionados inadvertidamente. 

 É EXPRESSAMENTE PROIBIDO SENTAR nas secções articuladas (ou seja zona da cabeceira e pernas). 

 As rodas deste divã/marquesa são de 75mm e devem ser imobilizadas (através do sistema de bloqueio) de 

forma a evitar deslocamentos imprevistos que coloquem em perigo o paciente ou técnico de saúde. 

 Leito dividido em 3 secções composto por MDF forrado a espuma flexível de poliuretano revestida a napa 

composta por malha de poliéster e algodão revestida a PVC.                                                                                              1 
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 A articulação da cabeceira é efetuada por meio de uma avalanca que aciona um amortecedor a gás colocando 

a cabeceira na posição desejada.  

 O divã/marquesa 10.DV.1655 possui 2 secções articuladas (secção das costas ou cabeceira e pernas), sempre 

que forem articuladas, verificar se estão devidamente seguras. 

 Este divã/ marquesa pode ser fornecido com abertura facial na cabeceira (opção 10.DV.1656). 

 Recomenda-se a supervisão ao produto por pessoal autorizado durante a sua utilização. 

 O paciente deverá sentar-se unicamente sobre a zona do assento. Ao sentar em qualquer outra parte do 

divã/marquesa pode levar ao desequilíbrio e/ou queda. Baixar se necessário a altura para facilitar a subida do 

paciente. A elevação em altura é efetuada por um comando de pedal, o botão da esquerda aciona o 

movimento de subida enquanto o da direita aciona a descida. 

 Recomenda-se que se desligue os divãs/marquesas após alcançar uma postura correta, evitando acionamento 

involuntário. 

 Por razões de segurança recomenda-se que, aquando da elevação, a altura máxima não exceda os 800mm. 

 Suporte de rolo para papel (500mm) incluído na cabeceira. 

 Não permite a posição de Trendelenburg. 

 Recomenda-se o uso da folha de papel entre o estofo e o paciente. 

 O conjunto estofado é inflamável devendo ser protegido de qualquer fonte de ignição e/ou produto inflamável. 

 O nível de ruído do motor é de <48 dB(A) (indicação do fabricante). 

 Os motores têm marcação CE e garantia de 2 anos contra comprovados defeitos de fabrico e estão conformes 

as exigências das Diretivas Comunitárias respeitantes à Compatibilidade Eletromagnética e às Baixas 

Tensões. Esta garantia não cobre os danos causados pelo mau manuseamento do motor, cabo, comando, 

transformador e ficha. 

 Evitar o derramamento de líquidos por cima do motor, do comando ou do pedal. 

 Chamamos a atenção para o cuidado a ter com o manuseamento do motor / ficha, por se tratar de um produto 

sensível não pode sofrer qualquer tipo de pressão ou impacto porque pode danificar internamente os circuitos 

elétricos, recomenda-se a recolha do cabo e do pedal a quando da deslocação. 

 Os divãs/marquesas não devem ser usadas como carro de transporte, nem para outro fim que não seja aquele 

para o qual foram concebidas.  

 Os divãs/marquesas suportam apenas um paciente de cada vez e cujo peso seja inferior a 170 kg. 

 Estes divãs/marquesas vão completamente montados de fábrica sendo apenas necessário remover a 

embalagem.   
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Muita atenção a este símbolo, ele está 
localizado junto das zonas de contato de duas 
superfícies, podendo ocorrer esmagamento 
devido ao movimento das secções articuladas, 
caso os dedos ou mãos estejam sobre zona de 
contato. 
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Nota: Durante a elevação dos divãs/marquesas entre a posição mais baixa e a mais alta existe 
um deslocamento do leito superior a 75mm para o lado da cabeceira. 
 
 
 
LIMPEZA 

 

 Nas operações de limpeza/manutenção não utilizar detergentes e/ou materiais que possam danificar ou riscar o produto, tirar 
o pó com um pano húmido. Quando não for suficiente usar uma esponja molhada em água com sabão, limpando com um 
pano seco. Evitar que a agua penetre nas costuras. A frequência da limpeza deve ser determinada em função das 
necessidades, do local onde o produto se encontra e das vezes que o produto é usado. Para a limpeza de manchas não usar 
dissolventes, álcool ou outros produtos do mercado pois podem danificar o produto. Na estrutura usar um produto apropriado 
para limpeza e desinfeção de dispositivos médicos. Recomenda-se o uso da folha de papel entre o estofo e o paciente. 

 Nunca utilize estações de lavagem automática, lavagem em túnel, água a alta pressão ou sprays líquidos, nas operações 
de limpeza. Corre o risco de danificar o acabamento/pintura e estofos.  

 Não utilize solventes como benzeno, álcool ou substâncias semelhantes! 
  

 

 

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO 

 A Marquesa habitualmente é fornecida embalada em cartão e/ou filme. 
 Aconselha-se o transporte/movimentação do produto por pelo menos duas pessoas.  
 Devem ser armazenadas em locais com temperatura e humidade controlada (temperatura abaixo dos 25ºC, humidade inferior 

a 60%), de forma a não danificar a embalagem nem o produto e na posição horizontal com o estofo para cima. Não empilhar. 
 A JMS não assume qualquer responsabilidade por danos causados por mau uso, desrespeito destas ou outras indicações ou 

negligência na utilização e manuseamento do produto. 
 À JMS reserva-se o direito de efetuar qualquer alteração ao design, funcionalidade, estética e comercialização dos seus 

produtos, em qualquer altura, sem aviso prévio, bem como, a atualização deste manual sempre que necessário. 
 

 

 

PROTEÇÃO DO AMBIENTE  

A JMS preocupa-se com a preservação do Ambiente em tudo o que faz. Solicitamos que: 
  Separe os resíduos da embalagem e os encaminhe para os ecopontos correspondentes ou para 

operadores licenciados. 
 Após o tempo de vida útil, entregue o produto a um operador licenciado. 
 Não coloque o produto no lixo junto de resíduos comuns.                                                  
 Obrigado pela sua colaboração!                      
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DIMENSÕES E ÂNGULOS 
 

10.DV.1655_6 

Colocar o estrado nos encaixes das 
cabeceiras/pés conforme indicado na figura 
pelos círculos     , fazendo pressão até 
encaixar  totalmente. 
 
Este modelo é fornecido com 2 rodas e com 2 
tacos 
 
 
 

 


