
SV2
Cama hospitalar
Personalizável para as suas necessidades



A versatilidade é a sua característica 
mais marcada
Na Stryker, a criação de uma cama hospitalar 

como a nossa SV2 requer um trabalho de 

colaboração. Ao trabalharmos em conjunto 

com profissionais médicos em todo o mundo, 

como é o seu caso, desenvolvemos uma cama 

de alta qualidade que pode personalizar à 

medida das suas necessidades específicas.
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Cabeceira móvel
Permite um posicionamento 

ergonómico para os 

cuidadores e benefícios 

melhorados para o doente 

em qualquer posição da 

cama.

Luz de presença 
debaixo da cama
Melhora a visibilidade 

do doente durante 

a noite quando sai 

da cama, ajudando a 

evitar quedas. 

Painéis de controlo 
integrados
Os controlos intuitivos 

proporcionam uma grande 

funcionalidade em qualquer 

posição da cama, tanto para o 

cuidador como para o doente. 

Regressão dupla
Permite uma regressão 

articulada de 89 mm na zona 

lombar e de 39 mm na zona dos 

joelhos para ajudar a reduzir 

a pressão na região sacra e a 

movimentação do doente.

5.ª roda
A mobilidade da 

quinta roda melhora a 

manobrabilidade da cama 

e ajuda a reduzir as lesões 

dorsais do cuidador. A 

quinta roda permite que 

a cama avance a direito e 

facilita a mobilidade em 

espaços pequenos.

Grades laterais 
rebatíveis
Simplificam a saída do 

doente e aumentam a sua 

segurança porque cobrem 

totalmente e minimizam os 

espaços onde o doente possa 

ficar entalado, e facilitam 

a utilização por parte dos 

cuidadores, uma vez que as 

grades são rebatíveis apenas 

com uma mão.

250 kg de 
capacidade em 

segurança

IEC 60601- 
1-2:2014

Esperança de 
vida de 10 anos

Indicador de  
cama rebaixada

Descrição geral da SV2
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Melhora a segurança do doente e do cuidador

Indicador de cama rebaixada
O indicador de cama rebaixada indica 

claramente quando a cama está na posição 

mais baixa, o que ajuda a reduzir lesões 

por queda dos doentes. Durante a noite, os 

cuidadores têm uma visão clara das camas 

para poderem garantir que todas estão na 

posição mais baixa.

Saída inteligente
O nosso objetivo é evitar a queda dos doentes. 

A função de saída inteligente eleva a zona  

das costas e traz a superfície da cama para  

a altura de saída mais fácil. Os doentes podem 

sair da cama com a ajuda das grades laterais 

de segurança.

Grades laterais de segurança
A segurança do doente é a nossa principal 

prioridade. As grades laterais rebatíveis da  

SV2 facilitam a saída do doente e melhoram  

a segurança porque cobrem completamente  

a base do colchão. As grades laterais podem  

ser rebatidas individualmente utilizando 

apenas uma mão. O design minimiza espaços 

onde é possível ficar entalado e permite uma 

limpeza fácil e profunda.

A cama hospitalar SV2 consegue combinar a forma  
e a funcionalidade para melhorar o bem-estar  
e o conforto dos doentes ao mesmo tempo que auxilia  
os cuidadores na prestação de cuidados eficientes.  
A prioridade é a segurança do doente e do cuidador:



Controlos integrados nas grades laterais
A SV2 está equipada com controlos duplos 

nas grades laterais, para que tanto o doente 

como o cuidador possam operar a cama 

com facilidade. A unidade da grade lateral 

que se encontra voltada para o enfermeiro 

permite que o cuidador bloqueie os controlos 

para o doente e utilize a função eletrónica 

de reanimação cardiopulmonar em caso de 

emergência. 

Controlo para o doente
Todos os doentes merecem estar 

numa posição o mais confortável 

possível. O controlo para o doente 

permite que o doente ajuste 

facilmente a posição da cama às  

suas necessidades. 

Unidade de controlo para enfermeiros
Os profissionais de saúde requerem 

flexibilidade para se movimentarem à volta 

da cama e prestarem aos doentes os cuidados 

necessários. A unidade de controlo para 

enfermeiros permite o controlo da cama 

a partir de diferentes pontos. Equipada 

com uma funcionalidade eletrónica de 

reanimação cardiopulmonar, posições de 

Trendelenburg, antiTrendelenburg e de 

exame, é possível cuidar dos doentes  

a partir de diferentes pontos.  

Os controlos de um só toque permitem que os doentes e os 
cuidadores ajustem facilmente a posição da cama, eliminando 
a necessidade de trabalho manual. Proporciona um design 
ergonómico tanto aos doentes como aos cuidadores.

Um toque. Três formas
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Versátil. Durante todo o episódio de cuidados.

A vasta amplitude de ajuste de altura, de 

37 cm a 75 cm, permite que a cama chegue 

perto do chão para evitar quedas do doente e 

assegura uma posição de trabalho ergonómica 

para os cuidadores.

Os doentes mais altos beneficiam de uma 

extensão de cama que estende a cama em 

mais 31 cm. O suporte para roupa associado 

é uma unidade de armazenamento integrada 

que se encontra aos pés da cama, onde poderá 

guardar a roupa do doente, os lençóis e a 

unidade de controlo para enfermeiros.

A quinta roda, especialmente útil em espaços 

confinados, melhora a condução e a viragem, 

potencialmente reduzindo as lesões dorsais  

do cuidador.

A cama hospitalar SV2 foi construída para ser uma cama versátil  
em qualquer hospital, considerando as necessidades de eficiência  
e segurança. É totalmente ajustável, tanto para facilidade de 
utilização do cuidador como para conforto do doente.
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A cabeceira móvel permite uma posição de trabalho 

mais ergonómica para os cuidadores. A cabeceira e os 

pés da cama são facilmente amovíveis, o que permite 

ao cuidador um acesso rápido ao doente.

As alavancas de reanimação cardiopulmonar encontram-

se do lado direito e do lado esquerdo da zona lombar. 

Essas alavancas são de fácil acesso com as grades 

laterais levantadas ou rebaixadas.

A ativação da reanimação pulmonar posiciona a cama 

a 0º, a posição necessária para efetuar o procedimento 

com eficácia. 

A luz de presença debaixo da cama melhora a 

visibilidade do doente que se levante durante a noite e 

ajuda a prevenir as quedas.

250 kg de capacidade 
em segurança

Ajuste da altura
37 cm–75 cm

Extensão de cama
31 cm
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Personalizável. Às suas necessidades.

SV2 Custom
A SV2 é uma cama com muitas funcionalidades 

e valor acrescentado, que inclui funcionalidades 

como um indicador de cama rebaixada, controlos 

duplos nas grades laterais e controlos eletrónicos 

convenientes de um toque. A SV2 Custom é 

personalizável com funcionalidades opcionais.

1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (opção para selecionar 
várias funcionalidades)

SV2 Package Plus
É importante para nós proporcionarmos uma cama 

que se ajuste às suas necessidades. Para além da SV2 

Custom, oferecemos dois pacotes extra para facilitar 

a tomada de decisões.  

A Package Plus inclui todas as funcionalidades 

padrão e ainda rodízios duplos, uma quinta roda e 

uma unidade de controlo para enfermeiros.

Opções incluídas: 1, 2 e 5 

SV2 Package Complete
A SV2 Complete é o nosso modelo totalmente  

equipado que inclui todas as opções disponíveis  

para as suas necessidades.

Opções incluídas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 

Os cuidados de saúde devem ser personalizados para se 
ajustarem às necessidades do doente, da família e do cuidador. 
É por isso que a Stryker oferece uma diversa gama de produtos 
e serviços que ajudam a melhorar a saúde e o bem-estar tanto 
do doente como do cuidador.

Opções por ordem

1 Quinta roda

2 Unidade de controlo para enfermeiros

3 Controlo para o doente

4 Extensão de cama com suporte para roupa

5 Rodízios duplos

6 Luz debaixo da cama

7   Zona lombar translúcida aos raios-X 
com suporte de cassete
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Opções de cores e acessórios da SV2

Cores da cama

3 opções de 
madeira

Amarelo sinal: 
(RAL 1003)

Ácer

Madeira

Nogueira

Azul pastel:
(RAL 5024)

Cinza seda: 
(RAL 7044)

Branco: 
(RAL 9002)

Azul Stryker:
Pantone 534C

Cumpre as normas internacionais para camas

• IEC 60601-1 Ed. 3.1: 2012

• IEC 60101-1- 6 Ed. 3.1: 2013

• IEC 62366 Ed. 1.1:2014

•  IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015

• IEC 60601-2-54 Ed. 1.1: 2015

• IEC 60601-1-2:2014 Ed. 4.0

Cesto para sacos Foley 

203 mm x 198 mm x  

139 mm [L x A x P]

Suporte para garrafa de oxigénio 

275 mm x 390 mm x  

145 mm [L x A x P]

Reforço para extensão de cama
Reforço de 12 cm

(P) 33 cm x (L) 71 cm x (A) 18 cm

Peso líquido: 1,4 kg 

Reforço de 14 cm

(P) 33 cm x (L) 71 cm x (A) 20 cm

Peso líquido: 1,6 kg

Suporte de soros 
em aço inoxidável
Altura ajustável 

Peso suportado:  

2 kg por gancho

Largura: 42 cm

Altura:  

107 cm – 176 cm

Suporte para 
levantar o doente
+ triângulo

Peso suportado: 

75 kg

Largura: 81 cm

Altura: 150 cm 

Porta Soros 
amovível de duas 
secções
Altura ajustável

Peso suportado: 

2 kg por gancho

Altura:  

116,7 cm - 178 cm
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Colchões da série SV

Os colchões da série SV foram concebidos para o conforto  
dos doentes durante a sua estadia hospitalar. Os colchões  
SV têm a finalidade de auxiliar na prevenção e no tratamento 
de úlceras de pressão.

Colchão de espuma

Colchão viscoelástico

Colchão do reforço

Colchões da série espuma

Opções de colchão Tamanho Opções de barreira de fogo

Espuma normal de 12 cm 200 x 86 x 12 •Nenhuma
• EN597-1, EN597-2, 

BS6807, UNI9175

Espuma normal de 14 cm 200 x 86 x 14 •Nenhuma
• EN597-1, EN597-2, 

BS6807, UNI9175

Colchões da série espuma viscoelástica
A superfície de espuma viscoelástica molda-se à forma do 
doente, distribui o peso e ajusta-se ao corpo em qualquer posição, 
proporcionando um maior conforto e a redistribuição de pressão.

Opções de colchão Tamanho Opções de barreira de fogo

Espuma viscoelástica  
de 12 cm

200 x 86 x 12 •Nenhuma
• EN597-1, EN597-2, 

BS6807, UNI9175
•BS7177

Propriedades

•  Apoio do doente duradouro e 

económico

•  Adaptável à maior parte das 

estruturas de cama

• Possibilita viragem

•  Espuma de elevada resistência e 

de monodensidade

•  Adequa-se a todas as posições  

da cama 

Propriedades

• Sensível à temperatura

• Reduz a pressão de contacto

• Capa impermeável

• Ajusta-se à forma do corpo

• Capa elástica

• Permeável ao vapor
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Serviços e sustentabilidade da SV2

Fazer a diferença. Reduzir o nosso impacto.
Consideramos que o bem-estar do nosso planeta é tão 

significativo quanto a saúde dos indivíduos que nele habitam.

Produtos e serviços de alta qualidade fazem parte do compromisso 
da Stryker para com a satisfação do cliente. A nossa solução de 
serviços ProCare fornece os padrões mais elevados de serviço e 
assistência para as necessidades da sua instituição.

Uso de químicos  
de tinta ecológicos.

ISO 14001:2004 
Conformidade com 

o Sistema de Gestão 
Ambiental

Reciclamos tanto os 
resíduos perigosos como 

os não perigosos.

Flex Financial

Serviços ProCare
Com os serviços ProCare, os nossos técnicos de 

formação avançada ajudam a garantir que o seu 

equipamento está pronto a funcionar sempre que 

necessário. A ProCare é uma parceria em que pode 

confiar para ter menos uma preocupação e mais 

uma razão para se sentir confiante de que faz os 

possíveis pelos profissionais de saúde e doentes.

Através do negócio Flex Financial da Stryker, 

fornecemos uma vasta gama de alternativas inteligentes 

concebidas para se ajustarem às necessidades da sua 

organização. Colaboramos com os nossos clientes 

e prestamos assistência na busca de uma solução 

financeira adequada às suas necessidades*.

*A disponibilidade do programa varia dependendo do país e da carteira de produtos.  

Contacte o representante de vendas da sua zona para saber mais informações e disponibilidade.
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Medical
Este documento destina-se exclusivamente a 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 às 

práticas regulamentares e/ou clínicas em vigor nos 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: Stryker, SV2. 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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