
Apresentamos a nossa 
superfície de apoio avançada em gel. 

O IsoTour é uma superfície de apoio em gel concebida 
para ajudar a evitar todos os graus de lesões por 
pressão, prevenindo os principais fatores de risco 
da formação de escaras: pressão, cisalhamento e 
humidade. 

IsoTour™

Superfície de apoio 
em gel

2,3 mil milhões€ >8500£12,1%

O IsoTour é principalmente composto por estruturas de gel que ajudam a redistribuir a pressão, 
curvando-se e absorvendo o peso do doente. A estrutura hexagonal alta e o design em gel/LAL 
promovem a subida do fluxo de ar através do colchão, diretamente por baixo do doente. 
Além disso, o contour gel (gel de contorno) é colocado em três regiões distintas para ajudar a 
aliviar a pressão em proeminências ósseas, bem como para melhorar o conforto.

As úlceras de pressão representam 
um encargo económico profundo 
em toda a Europa, com estimativas 
entre 1,4 e 2,1 mil milhões de libras 
no Reino Unido e entre 1 e 2,3 mil 
milhões de euros na Alemanha.1

Na Bélgica, 12,1% dos doentes 
hospitalizados sofrem de úlceras de 
pressão em ambientes hospitalares. 
Isto correspondente a 8,9%, 11% e 
10,2% na França, na Alemanha e no 
Reino Unido, respetivamente.1

No Reino Unido, o custo médio 
do tratamento de feridas por um 
período de 12 meses no Serviço 
Nacional de Saúde variou entre 
1400 £ para úlceras de categoria 
1 e >8500 £ para úlceras de outras 
categorias.2



Características adicionais

• Almofada de extensão para colchão em
gel

• Anéis em D
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Este documento destina-se a ser utilizado exclusivamente por profissionais de saúde.

Um profissional de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional quando decide quanto à utilização de 
um produto particular 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: IsoTour, TruTurn, Contour Gel e Stryker. Todas as outras 
marcas comerciais são marcas comerciais dos respetivos proprietários ou titulares.

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

Este material não se destina a ser distribuído fora da UE e da Associação Europeia do Comércio Livre (European Free Trade 
Association — EFTA).
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IsoTour
Superfície de apoio em gel

Garantia

• 10 anos de garantia para a montagem na cama

• 3 anos de garantia para a capa do colchão

Características de série

• Pressão constante graças à capa
em Dartex

• Material patenteado em contour
gel (gel de contorno) concebido
para redistribuir a pressão,
curvando-se e absorvendo o peso
do doente

• Contour gel (gel de contorno)
colocado em 3 (três) regiões

• Sem látex

Especificações

Número do modelo 2872

Extensão total 200,6 cm (79 pol.) ou 213,3 cm (84 pol.)

Largura global 88,9 cm (35 pol.) 

Espessura 24,1 cm (9,5 pol.)

Carga de trabalho segura SWL 226,8 kg (500 lb) 




