
A secção final inclinada reduz  
o risco de problemas nos calcanhares.

A superfície de apoio ComfortGel é uma superfície 
terapêutica de gel que auxilia na prevenção  
e tratamento de úlceras de pressão (fases/categorias/
lesões I, II, II, IV, inclassificável e lesão do tecido profundo 
ou todas as úlceras de pressão) e é recomendada para ser 
implementada em conjunto com a avaliação clínica de 
fatores de risco e avaliações cutâneas efetuadas por um 
profissional de saúde1. 
 
Redistribuição da pressão 
No ambiente de cuidados de saúde atual, os doentes não 
avaliam apenas o seu nível de cuidados terapêuticos, mas 
também o seu nível de conforto. A superfície de apoio 
ComfortGel foi concebida para redistribuir a pressão na 
vulnerável região sagrada para ajudar a prevenir úlceras 
de pressão e proporcionar conforto para uma experiência 
positiva para o doente.

A superfície de apoio ComfortGel 
é uma superfície de apoio não 
motorizada e com gel que auxilia 
no controlo da redistribuição de 
pressão através da tecnologia 
CoreGel, ao mesmo tempo que 
proporciona conforto, com um 
design duradoiro.

A superfície de apoio ComfortGel 
redistribui a pressão isolando 
a região sagrada com a nossa 
tecnologia CoreGel. A tecnologia 
CoreGel redistribui a pressão ao 
deformar-se e ao absorver o peso  
do doente, permitindo a imersão  
e o envolvimento.

A superfície de apoio ComfortGel 
permite a imersão do doente 
na superfície de apoio resultando 
numa excelente sensação de conforto.

A tecnologia CoreGel cria uma bolsa 
de posicionamento que evita que  
o doente escorregue para os 
pés da cama quando a cabeceira 
da cama está elevada3.   

A tecnologia CoreGel situa-se  
na vulnerável região sagrada. 
À medida que a pressão  
é gradualmente aplicada, o CoreGel 
mantém a respetiva estrutura 
devido à sua memória elevada. 

A parte final inclinada ajuda  
a reduzir o risco de problemas nos 
calcanhares.

A superfície de apoio utiliza  
a tecnologia patenteada CoreGel  
que ajuda a redistribuir a pressão  
e a reduzir a força de retorno.2

1. Guidelines on Medical Devices Evaluation of Clinical Data on Pressure Redistribution
2. Intelli-Gel® hollow column configuration, licensed by EdiZONE LLC of Alpine, UT
3. DTR-2821 Position Pocket
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ComfortGel

Características
•  Design não motorizado

•  Está em conformidade com as normas 
relativas à inflamabilidade 16CFR1632, 
EN 597-1 e EN 597-2 sem cobertura 
interna opcional retardadora de chamas.

•  A cobertura interna opcional retardadora 
de chamas está em conformidade com 
as normas relativas à inflamabilidade 
16CFR1632, 16CFR1633, CAL TB 129, 
Boston BFD IX-11, Method 27.7-1979  
da CAN 2-4.2 M77 e UNI 9175  
(Classe 1.IM).

•  O colchão de espuma e a base 
proporcionam estabilidade e apoio lateral

•  O design de coluna aberta patenteado 
proporciona memória e durabilidade 
máximas

•  Sem látex

Especificações
Número do modelo 2850 

Comprimento total 203,2 cm/213,4 cm  

Largura total 88,9 cm 

Espessura 17,8 cm 

Carga de segurança 226,8 kg 

Garantia
 
• Garantia limitada não proporcional de cinco anos para o colchão
• Garantia não proporcional de três anos para a cobertura do colchão
 
A Stryker reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Este produto é fabricado com a configuração de coluna oca Intelli-Gel®* e material 
elastomérico DuraGel™*.®

Este produto é um dispositivo médico de classe I.
Este produto não é comparticipado pelo seguro de saúde.
O produto contém a marca CE, de acordo com a Diretiva relativa a dispositivos  
médicos 93/42/CE

* Intelli-Gel® é uma marca comercial registada da EdiZONE, LLC de Alpine, UT 
DuraGel™ é uma marca comercial da EdiZONE, LLC de Alpine, UT

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 cuidados de saúde deve 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, 
CoreGel, DuraGel, Intelli-Gel, Stryker. 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.

Superfície de apoio
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