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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO - GT160015 

Imagem  

Fabricante EqualPerspective - Fabrico Dispositivos Médicos Ortopédicos E Geriátricos, Lda 
Rua de Perlinhas, N.º 566 4435- 393 Porto 
Telf/ Fax: 220 739 702 
E-mail: geral@geritex.pt 
NIF: 514998601 

Designação 
 

Colchão Hospitalar Viscoelástico Anti Escaras 

Cor Azul 

Referência GT160015 

Dimensões 190x 90 x 14 cm 

Classificação DM Classe I 

Descrição  Colchão Hospitalar Viscoelástico Anti Escaras Bio-Pruf® desenvolvido para camas hospitalares 
articuladas proporcionando máximo conforto.  

Utilização Colchão profilático de úlceras de decúbito em pacientes acamados. A espuma viscoelástica é sensível 
à forma e ao calor. Trata-se de um colchão muito cómodo. Permite a distribuição dos diferentes 
pontos de pressão de forma uniforme em toda a superfície de contato. 

Prevenção de Danos  
 

É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluidos e 
por conseguinte a contaminação do enchimento do produto. 
- Não colocar objectos pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto; 
- Evitar o uso de jóias, especialmente anéis com pedras grandes; 
- Ter cuidado especial durante a utilização de equipamentos médicos tais como monitores, acessórios 
de apoio, barreiras, placas de transferência, etc. 
- Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas. 

Composição/ 
Revestimento 

Núcleo: Viscoelástico (4cm) e Espuma (10cm) 
Capa: Tela Biopruf® 

Instruções de Limpeza A capa deve ser limpa regularmente em conformidade com o protocolo de desinfecção em vigor nas 
respectivas instituições. 
A capa deve ser lavada de acordo com as instruções que constam da Tab. 1 

Integridade do 
Produto/ Inibição de 
Uso 

O colchão deve ser imediatamente inutilizado quando se verificarem:  
- Danos ou anomalias ao nível da capa; 
-Sinais de contaminação do núcleo, 
O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infecção quer para o 
paciente e quer para o cuidador. 

Eliminação Este produto é considerado um resíduo não valorizável.  
No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, exceto: 
- Produto contaminado por resíduos como sangue e fluídos corporais que representem perigo de 
contágio; 

Contra-Indicações Contra-indicado em pacientes alérgicos a polietileno. 
 

Certificações Núcleo: ISO 845, 2439,1798,3386/1, ASTM D 3574, 1856,3385 
Capa: Bio-Pruf® Certificado pela ISO  811 
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Tabela 1 – Instruções de Limpeza da Capa 

 

 

  

 

 

Garantias/ Devoluções Garantias 
Os produtos fabricados possuem um prazo da garantia que expira ao fim de 6 (seis) meses após a 
entrega, uma vez que as transacções não decorrem directamente com o consumidor final. 
Devoluções 
- Caso decida exercer o direito de devolução dos produtos comprados, a Geritex tem o direito de não 
aceitar a devolução de produtos que são devolvidos sem a etiqueta ou selo correspondente ou que 
foram alterados em relação ao seu estado original ou danificados. 
- Os produtos devem ser devolvidos na sua embalagem original com todos os manuais e acessórios 
fornecidos. 
- Independentemente do transportador, deverá sempre verificar, no acto de entrega, se a 
encomenda não apresenta sinais de violação e aparenta estar em boas condições. Se isso acontecer, 
reclame de imediato e por escrito junto do transportador. 

Recomendações de 
Inspeção 
 

O colchão deve ser verificado regularmente de forma a garantir a manutenção da sua aptidão ao uso 
clínico eficaz e sem riscos de infecção para o paciente ou para o cuidador. 
A inspecção deverá ser realizada semanalmente ou sempre que um novo paciente venha a ser 
utilizador do colchão  
 Avaliação de integridade da CAPA: 
- Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; 
- Verificar todas as costuras; 
Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; 
Avaliação de integridade do NÚCLEO: 
- Efetuar pressão ao longo de diversos pontos da superfície para detetar eventuais sinais de fadiga 
do produto; 
- Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;  

Cuidados no 
armazenamento/ 
Transporte 

- Proibida a exposição solar; 
- Não armazenar os produtos junto a dispositivos de aquecimento; 
- Não armazenar os produtos em contato direto com o chão; 
- Não colocar o produto empilhado na vertical;  
- Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; 
- Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó; 

Caraterísticas 
Mecânicas 

Espuma                                                                         Visco Elástico 
Densidade: 23,0±1,0 Kg/ m3   

                                    Densidade: 50±2.0 

Alongamento na Rutura: 120%                                Alongamento na Rutura: 100% 
Resistência Tração: 140 kPa                                     Resistência Tração: 65 kPa 
Deformação Permanente a 75%: máx 5%               Deformação Permanente a 75% (70°): 6% 
Teste de Fadiga (Perda de Dureza): Máx. 40%    Tempo de Recuperação a 90%: 5-15 s 
Teste de Fadiga (Perda de Altura): Máx. 5%         Dureza à Compressão (Cv 40%) (22°): 1,6±0.2 kPa 
 

 

 

  

 
Lavável até 95 

 

 
Não lavar com lixivia 

 
Limpeza a Seco 
Sem restrições 

 
Todos os solventes 

 Exceto Tricloroetileno 

Versão: 001 

Atualização: 12 de Fevereiro de 2019  

Nota: A informação apresentada neste documento é baseada no nosso melhor conhecimento na data de edição. Os dados apresentados devem ser considerados como 

informativos e não iliba os utilizadores da responsabilidade de verificarem se o produto é adequado ao uso específico pretendido. Os nossos produtos estão em contínuo 

desenvolvimento e portanto reservamo-nos o direito de alterar a informação deste documento sem aviso prévio. 

 


