
O transporte de doentes Redefinido.

Prime TC 
Cadeira de transporte 



Stryker e o Michael Graves  
Design Group: uma parceria impulsionada  
pelos doentes

Há mais de 70 anos que a Stryker tem sido parceira no transporte de doentes para hospitais e sistemas  

de saúde em todo o mundo. Após uma doença súbita que o deixou paralisado do tórax para baixo,  

o mundialmente conhecido arquiteto e designer Michael Graves procurou a divisão Médica da Stryker para 

estabelecer uma parceria estratégica. O objetivo desta parceria foi melhorar o ambiente de recuperação, tanto 

para os doentes como para os prestadores de cuidados de saúde.

Além da intensa investigação e colaboração entre a Stryker e o Michael Graves Design Group, Michael 

ofereceu a sua perspetiva em primeira mão sobre a funcionalidade e a estética que faltavam na cadeira de 

rodas normal — uma cadeira que desde 1933 apenas teve meia dúzia de melhorias significativas.

Através desta colaboração, a perspetiva do doente foi associada a inovação e ao design na cadeira de 

transporte TC. Em conjunto, a Stryker e o Michael Graves Design Group estão a melhorar a jornada dos 

doentes através desta solução simples, segura e fiável para o transporte de doentes sentados estando,  

ao fazê-lo, a elevar a perceção da qualidade e dos padrões de cuidados das instituições.



“Quando fiquei paralisado, passei muito tempo em hospitais e 
centros de reabilitação… e de imediato comecei a ter uma nova 
perspetiva. Sabia que um excelente design poderia melhorar 
as experiências nos serviços de saúde e os resultados da 
recuperação.”

O suporte de garrafa  
de O2 vertical  
está numa posição vertical 
permanente que ajuda a 
minimizar os movimentos de 
dobrar e levantar necessários 
para colocar um reservatório de 
O2 pesado sob a cadeira.

O suporte de ficha clínica  
permite que os prestadores de cuidados de 
saúde se foquem completamente no doente 
e no seu transporte, em vez de tentar lidar 
com toda a documentação do doente  
e outros itens. O facto de ser aberto facilita  
a sua limpeza.

Um travão central acionado por um toque 
melhora a eficiência do prestador de cuidados de 
saúde e é acionado pelos pés para ajudar a reduzir 
os movimentos de se dobrar e chegar ao doente. 
O facto de os componentes mecânicos estarem 
dentro de uma estrutura protege o sistema de 
travagem de vários climas e as rodas  
anti-inclinação aumentam a segurança.

Qualidade 
incorporada para  
o futuro
Quando se trata da experiência com 
doentes, os detalhes são importantes.  
É por isso que todos os pontos de contacto 
da cadeira de transporte Prime TC foram 
concebidos para criar um ambiente 
confortável, acolhedor e seguro que é 
transmitido aos prestadores de cuidados de 
saúde, aos doentes e aos seus familiares. A 
Prime TC foi submetida a rigorosos testes 
de ciclo de vida para garantir que suportará 
o teste do tempo. Este investimento no 
bem-estar dos doentes e dos prestadores 
de cuidados de saúde transmite-lhes que se 
preocupa com o seu conforto e segurança 
— que eles são importantes.

O design em plástico moldado, 
sem uniões e com revestimento 
de aço pulverizado  
elimina as imperfeições de fábrica e reduz 
o risco de ferrugem que pode ser difícil 
de limpar e aloja muitas vezes bactérias 
infeciosas. Uma estrutura simples, lavável 
com água sob pressão torna a limpeza 
fácil e rápida.

Os apoios de pé  
dobráveis  
(para cima)  
permanecem em posição vertical para 
ajudar a desimpedir o acesso para o doente 
se sentar e levantar da cadeira e reduzir 
o risco de os doentes ou o prestador 
de cuidados de saúde tropeçarem. As 
alavancas operadas pelos pés permitem 
que os prestadores de cuidados de saúde 
posicionem os doentes dobrando-se menos 
e ajudam a prevenir a transferência de 
germes e detritos ao tocarem em apoios  
de pés sujos. Com a funcionalidade  
Swing Away, um botão intuitivo  
acionado pelos pés gira os apoios  
de pés para trás, afastando-os do  
caminho, permitindo uma maior 
aproximação no acesso a camas,  
carros ou mesas e oferecendo um  
acesso livre aos doentes.

As pegas para empurrar 
BackSmart  
permitem que os prestadores de 
cuidados de saúde posicionem os 
cotovelos num ângulo ergonómico de 
90° durante o transporte e acomodam 
prestadores de cuidados de saúde de 
praticamente qualquer estatura.

Suporte de soros com 
revestimento de crómio   
previne a ferrugem e tem 2,5 cm 
de espessura para uma excecional 
durabilidade. Os ganchos incluídos na 
parte superior circular promovem  
a segurança do prestador de cuidados 
de saúde e estão disponíveis em 
seis cores para identificação do 
departamento.

Os pontos de ativação amarelos  
indicam intuitivamente aos prestadores 
de cuidados de saúde e familiares quais 
os componentes acionáveis. Além disso, 
as peças são móveis, mas não amovíveis, 
para ajudar a reduzir a probabilidade de 
perda ou roubo de componentes.

Os apoios de braços com suporte 
auxiliar  
têm um design exclusivo com um ponto 
de contacto elevado e prolongado para os 
doentes para encorajar uma boa postura 
quando os doentes se sentam e levantam 
da cadeira. Os apoios de braços  
dobram-se facilmente para trás, para  
um melhor acesso ao doente.

A manobra- 
bilidade da roda de  
grandes dimensões  
(Big Wheel)  
utiliza a inovação das macas da 
Stryker para ajudar na viragem 
em esquinas e na condução de 
doentes que pesem até cerca  
de 227 kg.



Experiência positiva, resultados positivos

Além da segurança do doente e do prestador de cuidados de saúde, a experiência 
do doente é fundamental para o êxito da sua instituição. A cadeira Prime TC foi 
concebida para ajudar a reduzir o risco de eventos adversos, tais como quedas do 
doente e infeções, melhorando a experiência do doente.

A Prime TC continua o legado de qualidade e inovação da Stryker, que é apoiado 
por uma garantia de 3 anos sem precedentes. Para proteger ainda mais o seu 
investimento, considere assinar o Acordo ProCare que ajudá-lo-á a garantir que  
o seu equipamento de transporte está sempre a funcionar no desempenho ideal.

Design que poupa espaço e é resistente a roubo
A estrutura rígida da cadeira Prime TC ajuda a impedir o roubo, enquanto o design 
aconchegante poupa espaço valioso no seu estabelecimento.

Estética de conforto 
Os designers, como Michael Graves, compreendem que um ambiente de 
recuperação limpo pode ter um impacto significativo no processo de recuperação. 
A mesma sensibilidade aplica-se à cadeira de transporte Prime TC com um visual 
apelativo. O design aberto e acolhedor transmite visualmente limpeza, recuperação  
e um nível de cuidados melhorado. A cadeira Prime TC enquadra-se na perfeição 
com outro equipamento e mobiliário médico.
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Este documento destina-se exclusivamente a ser utilizado por profissionais de saúde.

Um profissional de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional quando decide quanto à utilização de 
um determinado produto no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda 
que os cirurgiões tenham formação na utilização de qualquer produto em particular antes da sua utilização em cirurgia.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar o âmbito da oferta de produtos da Stryker. O cirurgião deve 
sempre consultar o folheto informativo, rotulagem do produto e/ou instruções de utilização antes de utilizar qualquer 
produto da Stryker.

Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados porque a disponibilidade dos mesmos está sujeita 
a práticas de regulamentação e/ou médicas 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: BackSmart, Big Wheel, Prime TC,  
ProCare e Stryker. Todas as outras marcas registadas são marcas registadas dos respetivos proprietários ou detentores.

Os produtos indicados acima têm a marcação CE de acordo com a Diretiva para Dispositivos Médicos 93/42/CEE.
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Assistência da Stryker

Artroplastias

Traumatologia, extremidades e deformações

Crânio-maxilo-facial

Coluna vertebral

Produtos biológicos

Produtos cirúrgicos

Neurologia e ORL

Intervenção na dor da coluna vertebral

Navegação

Endoscopia

Comunicações

Imagiologia

Equipamento de cuidados 
e manipulação de doentes

Equipamento de EMS

A fiabilidade do produto é apenas o início do compromisso da Stryker para a satisfação 
do cliente durante toda a vida. As soluções de manutenção e assistência inteligentes 
protegem o seu investimento, melhoram a segurança do doente e ajudam a manter 
o desempenho do equipamento. Contacte o seu representante de vendas local para 
opções detalhadas sobre a garantia prolongada da sua cadeira Prime TC da Stryker.
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