
Ajudar a transformar o padrão das superfícies de apoio para macas
Quando desenvolvemos a série SE de superfícies para macas, focámos o nosso 
desenho na ajuda à prevenção proativa.

A ComfortGel SE foi desenvolvida a pensar na experiência global do doente  
e integra características específicas que ajudam a redistribuir a pressão  
e a melhorar o conforto do doente. 

Principais características
• Ajuda no tratamento e na prevenção de úlceras de pressão1

• O desenho do gel proporciona memória e durabilidade

• A secção final inclinada ajuda a diminuir a pressão nos calcanhares dos doentes

•  O material do fundo antideslizante elimina a necessidade de Velcro

• O fecho de correr em três lados ajuda os prestadores de cuidados a inspecionar 
mais facilmente o estado dos componentes internos

Costuras seladas 
Sabe-se que as costuras 
superficiais são uma zona 
problemática comum em termos 
de infeções; as nossas coberturas 
são seladas com um tipo 
específico de selagem por RF, que 
utiliza a ligação eletromagnética 
para limitar a entrada de 
líquidos e infiltrações.

Tecnologia CoreGel
Localizada na região sacral, 
a CoreGel cria uma bolsa de 
posicionamento para ajudar  
a prevenir a migração do doente.2 
O seu desenho ajuda a absorver  
e a dispersar o peso do doente, de 
modo a ajudar na redistribuição 
da pressão.

Desenho da cobertura 
A cobertura da superfície da 
ComfortGel SE proporciona 
uma maior resistência a agentes 
químicos; costuras seladas  
a alta frequência e fecho de 
correr em três lados para melhor 
visibilidade durante as inspeções 
aos componentes internos.

Fundo antideslizante 
O fundo do superfície 
ComfortGel SE integra um 
material antideslizante que 
ajuda a melhorar a prevenção de 
infeções através da eliminação 
do Velcro, enquanto mantém  
a fixação à maca durante  
a movimentação  
e a transferência do doente.

O ComfortGel SE 
ajuda a melhorar 
os resultados para 
o doente através da 
redistribuição da pressão 
e de um maior conforto.1
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Características de série

• Tecnologia CoreGel

• Cobertura em poliuretano  

e policarbonato

• Costuras seladas

• Secção final inclinada

• Fecho de correr em três lados

• Fundo antideslizante

Especificações

Número do modelo  1805

Largura total  66 cm, 76 cm

Comprimento total  193 cm

Espessura  14 cm 

Peso suportado  317 kg

Cobertura interior retardadora de chamas* Sim

*Normas de inflamabilidade: CALTB117; 16CFR1632; CGSB CAN 2-4.2 Método 27.7-M77; BS EN 597-1; BS EN 597-2;  

CAL TB129; 16CFR1633; BS 6807, Cláusula 9; BFD IX-11; UNI9175 

A Stryker reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Garantia

A Stryker Medical, uma divisão da Stryker Corporation (“Stryker”), garante que esta superfície de apoio ComfortGel SE modelo 
1805 não apresenta defeitos de material e de fabrico. A garantia da Stryker abrange apenas os seguintes itens durante 
uma utilização normal do seguinte modo:

• Componentes internos: 3 (três) anos

• Proteção contra incêndios: 1 (um) ano

• Cobertura da superfície de apoio: 1 (um) ano

1. Recomenda-se a implementação em conjunto com uma avaliação clínica dos fatores de risco e avaliações cutâneas realizadas 
por um profissional de saúde.

2. Recomenda-se a utilização em conjunto com macas equipadas com apoio de costas Lift Assist

Este documento destina-se a ser utilizado exclusivamente por profissionais de saúde.

Um profissional de cuidados de saúde deve confiar sempre no seu próprio critério clínico profissional quando decide utilizar um 
determinado produto no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os 
profissionais de saúde tenham formação na utilização de qualquer produto específico antes de o utilizarem 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: ComfortGel SE, CoreGel, ShearGel, Stryker. Todas as outras 
marcas comerciais são marcas comerciais dos respetivos proprietários ou titulares.

Os produtos ilustrados têm a marca CE em conformidade com as regulamentações e diretivas da UE.

Este produto foi formulado com configuração de coluna oca Intelli-Gel®. “Intelli-Gel®” licenciado pela EdiZONE, LLC da  
Alpine, UT. 
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