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Manual de instruções:
M764 – Monobloco 4SW
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Direitos de Autor

Autoribeiro Lda. e o respectivo logótipo são marcas comerciais ou marcas registadas.
Os respectivos logotipos são marcas comerciais da AutoRibeiro Lda. AREquipment
são marcas comerciais ou marcas registadas da AutoRibeiro Lda.

O equipamento aqui descrito foi desenvolvido e produzido exclusivamente pela Auto
Ribeiro Lda.

Declaração de Conformidade

Este produto cumpre com todos os requisitos exigidos por lei. A declaração de
conformidade pode ser obtida em www.arequipment.com
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Simbologia
Aviso geral de perigo

Ler o manual de utilizador

Equipamento deve ser manuseado no mínimo por 2
operadores com formação

Limite máximo de carga

Zonas de encaixe. Perigo de danos no operador
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Avisos e Segurança
Perigo de queda
ao mesmo nível

Ter especial atenção na movimentação junto do equipamento,
tendo em conta o perigo de queda no interior da viatura.

Perigo de queda
em desnível

Ter especial atenção na movimentação junto do equipamento,
tendo em conta o perigo de queda do interior da viatura para o
exterior.

Perigo de choque
/ colisão

Realizar ações de manutenção regulares para reduzir risco de
choque ou colisão proveniente de peças “gripadas”, com
elevado desgaste ou folgas.

Perigo de
sobrecarga ou
sobre esforço
para o operador

Realizar ações de manutenção regulares para reduzir risco de
choque ou colisão proveniente de peças “gripadas”, com
elevado desgaste ou folgas.

Perigo de
contaminação
por vírus

Realizar ações de limpezas regulares para reduzir o risco de
contaminação (ver ponto Limpeza e Desinfeção).
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Contactos
Fabricante:

Auto Ribeiro Lda

Morada:

Rua de S. Caetano 459 /519 – Apartado 526; 4411-701 Canelas;
V.N.Gaia, Portugal

Web:

www.autoribeiro.com
www.arequipment.com

Email:

geral@arequipment.com

Contactos:

+351 227 157 100

Representantes
Autorizados
Polónia:

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Farbiarska 47
02-862 Warszawa
Tel: 22 313 09 39
E-mail: paramedica@paramedica.pl
https://paramedica.pl/pages/contact
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M764 – MONOBLOCO - 4SW (4 Rodas Giratórias)

O monobloco de 4 partes com 4 rodas giratórias, ou M764, trata-se de um equipamento
com maca fixa e de acionamento manual. Tem como principal objetivo o transporte de
doentes com dificuldades de locomoção e pós-operatório. Este produto é desenvolvido
e produzido pela Auto Ribeiro Lda..
Vista Geral do Equipamento

Vista Lateral do Equipamento
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Vista Superior do Equipamento

CARACTERISTÍCAS
 Peso Aproximado: 44,7 kg (Versão Standard)
 Carga Máxima Admissível: 250kg


Dimensões Aproximadas (fechado): 1915 x 568 x 455 mm



Dimensões Aproximadas (aberto): 1915 x 568 x 990 mm
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COMANDO DA PERNA DIANTEIRA (em Posição Intermédia)
Sistema de Segurança

Versão Standard
1º - Levantar a patilha (colocada na parte lateral
direita do carrinho).

Versão 5 partes
1º - Levantar a patilha (colocada na parte lateral
direita do carrinho).

Posição Final
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COMANDO DO SISTEMA DE 4 RODAS GIRATÒRIAS

Manete Vermelha
Controlo do sistema de bloqueio das
rodas frontais.
Manete Preta
Controlo do sistema de bloqueio das
rodas traseiras.

TRAVÃO RODAS GIRATÓRIAS
4 Rodas Giratórias

4 Rodas Giratórias

Bloqueio das Rodas
Acionar as patilhas com o pé para bloquear
as rodas.
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COMANDO DA PERNA TRASEIRA
Sistema de Segurança
Apertar a manete ESQUERDA até
se iniciar a deslocação e deixá-la
pressionada.
(NOTA: para parar a descida da
perna traseira
no ponto intermédio, deve apertarse a manete
e soltá-la de imediato)
(Design da manete pode variar)

COMANDO DA PERNA DIANTEIRA
Sistema de Segurança

Apertar a manete DIREITA até se
iniciar a deslocação e deixá-la
pressionada.

(Design da manete pode variar)
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BLOQUEAR PERNAS E LEVANTAR MACA

Para levantar a maca com as pernas bloqueadas deve rodar os respetivos manípulos
para bloquear as pernas dianteiras e as pernas traseiras

Localização dos Manípulos

Manípulo

Rodar o manípulo para bloquear
as pernas antes de levantar a
maca

Rodar
o
manípulo
para
desbloquear as pernas com a
maca no solo
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PUNHOS EXTENSÍVEIS
Sistema de Segurança

1º - Pressionar o botão com o dedo.

2º - Puxar ou empurrar para afinar o
comprimento desejado.

BRAÇO DE PROTEÇÃO
Sistema de Segurança

1º - Pressionar o botão com a mão.

2º - Puxar ou empurrar para afinar a
posição de abertura.
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CABECEIRA INCLINÁVEL

A cobertura para na zona da cabeceira permite ser ajustada em posições diferentes:
Descanso
1º - Pressionar a manete
2º - Puxar ou empurrar a Cabeceira

Elevação da cabeça

1º - Pressionar a manete vermelha
2º - Puxar ou empurrar a Cabeceira

13

COBERTURA PÉS INCLINÁVEL

A cobertura na zona dos pés permite ser ajustada em 3 posições diferentes:
Flexão dos Joelhos

Elevação das Pernas

Elevação da parte inferior das Pernas
(Disponível na Versão Standard)
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AVISOS DE SEGURANÇA
Este equipamento pode tornar-se perigo:
Perigo de Entalamento
ATENÇÃO: UTILIZAÇÃO COM CUIDADO!



Perigo de Entalamento.
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ACESSÓRIOS
Cintos de Fixação

Cinto de Peito “Tipo Colete”.

Cintos de Pernas e Pés.

Instalação de Cintos

1º - Amarrar os cintos nas barras interiores.

2º - Fazer passar os cintos pelas ranhuras das
chapas e do colchão.

3º - Unir as fivelas dos cintos.

16

ACESSÓRIOS
Suporte de Soro

Suporte de Soro em Repouso.

Suporte de Soro em Utilização.

Mesa para Aparelhos Médicos

Mesa em Repouso.

Mesa em utilização.
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OPCIONAL
Bloqueador de pernas

Sistema que permite levantar a maca
sem que as pernas se movam

5 partes

Sistema que permite alterar a inclinação
da cabeceira

3 posições de Utilização.

18

MANUTENÇÃO PROGRAMADA

O equipamento necessita de manutenção regular para manter um correto
funcionamento. Deve seguir um plano de manutenção regular para evitar falhas. A
tabela seguinte apresenta intervalos mínimos recomendados de manutenção ao seu
equipamento. Faça registos de manutenção do seu equipamento.

Use peças de reposição originais e recomendadas pelo seu fabricante. Leia os dados
de segurança do fabricante de cada produto.

Tabela 1. Intervalo mínimo de manutenção
Intervalos mínimos de
manutenção

Em cada
utilização

Desinfeção

X

Limpeza

X

Sempre que
necessário

3 Meses

X

Inspeção

X

Lubrificação

X

Desinfeção/Limpeza (Em cada utilização)
•

Use detergente/desinfetante compatível com alumínio, aço inox e borracha.

•

Para limpar, verifique cuidadosamente no produto a concentração sugerida pelo
fabricante, para evitar danificar o material do equipamento.

•

Limpe com água em quantidade limitada, seque o máximo possível e lubrifique
as guias, barras e peças deslizantes.

•

Se operar num ambiente agressivo (por exemplo, ambiente salino), recomendase uma limpeza / lubrificação diária do equipamento para proteger as partes
expostas.

•

O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano causado pelo uso de um
produto de limpeza que possa danificar o material da superfície.
Não use nenhum tipo de solvente ou diluente para limpeza do equipamento.

•

19

•

Não use jatos de água.

Inspeção (a cada 3 meses)
•

É necessário verificar as peças usadas para fins de imobilização.

•

Verificação do aperto dos elementos de conexão. Faça ajustes, se necessário.

Lubrificação (a cada 3 meses)
•

Limpe as guias usando um pano macio removendo o lubrificante e resíduos
(antes da lubrificação).

• Lubrificação dos elementos de mecânicos com lubrificante de alta viscosidade.
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ETIQUETA DO NÚMERO DE SÉRIE

Localização da etiqueta
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MAN AR 45/06/22/02

MAN AR (Manual Reference/Month of Revision/ Year of Revision/Revision)

Rua de S. Caetano, 551 Apartado 526
4411-701 Canelas; Vila Nova de Gaia, Portugal
Telf: +351 227157100 , Fax: +351 2271244
comercial@arequipment.com
www.arequipment.com

BASED ON STANDARDS
EN 1865-1 Patient handling equipment used in road ambulance. Specification for general stretcher systems and patient handling equipment.
EN 1879 Medical vehicles and their equipment - Road Ambulances
EN ISO 9001 System of quality management
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