
 

Leito Hospitalar 

 

Ajustável para 

atender às suas necessidades 
 
O próximo padrão de cuidado. 
A criação de um leito hospitalar como o novo SV2 
necessita de colaboração. Ao trabalharmos juntos com 
profissionais médicos iguais a você em todo o mundo, 
entregamos um leito de alta qualidade que você pode 
ajustar às suas necessidades específicas. 

 
O SV2 é um leito fundamentado em valores e rico em características que 
incluem controles eletrônicos com posicionamento conveniente de botão 
de toque único para você e seus pacientes, um indicador de leito baixo, 
cabeceira móvel, quinta roda opcional, iluminação opcional embaixo do 
leito e muito mais.  

Indicador de leito baixo 

Indica de maneira clara aos 
cuidadores quando o SV2 está em 
sua posição mais baixa, auxiliando 
na redução de lesões ao paciente 
causadas por quedas. 
 
 
 
 
 

Mobilidade da quinta roda 

Melhora a manobrabilidade, 
auxiliando na redução de lesões na 
coluna do cuidador. 
 
 
 
 

 
Saída inteligente 

Um botão de toque único traz a 
superfície do leito à sua altura de 
saída, auxiliando na redução de 
quedas dos pacientes. 
 

Grades laterais dobráveis 

Simplifica a saí da do paciente, enquanto melhora a 
segurança ao cobrir completamente e minimizar os 
espaços de apresamento. Permitindo facilidade de 
uso aos cuidadores ao preencher esses espaços com 
apenas uma ma o.  
 

Reversão dupla 

Permite a reversa o do apoio para as costas e da trava 
de joelho para auxiliar tanto na reduça o de pressa o 
sacral quanto no deslocamento do paciente. 
 

Cabeceira móvel 

Altura do leito facilmente ajusta vel para um 
posicionamento mais ergono mico para os 
cuidadores. 
 

Luz embaixo do leito “sempre ativa” 

Oferece aos pacientes uma visa o melhor durante a 
noite ao saí rem do leito, auxiliando na reduça o de 
quedas. 
 

Fazendo a diferença. Reduzindo nosso impacto. 
Quando fazemos produtos como nosso leito SV2, 
procuramos maneiras de usar menos e desperdiçar 
menos - porque considerar o bem-estar de nosso 
planeta e  ta o importante quanto a sau de dos 
indiví duos que vivem nele. 



 

Leito Hospitalar 

 

Recursos padrão 

 

Especificações Leito Hospitalar SV2 
• Bateria de reserva 

• Motores Linak DC (para operação silenciosa) 

• Indicador de leito baixo 

• RCP manual em ambos os lados do apoio para as costas 

• Elevador elétrico 

• Descanso de perna elétrico 

• Apoio para as costas elétrico 

• Grades laterais ocultáveis e bloqueáveis 

• Rodízios de roda única 

• Revestimento de maca removível para limpeza 

• Cabeceira e pés do leito removíveis 

• Controle duplo das grades laterais Linak 

• 10 (dez) anos de vida útil 

• Pedais-guia, neutros e de freio nos quatro cantos 

• Um rodízio antiestático para estrutura do solo 

• Amortecedores de colisão 

• Suporte para o pé fácil de ajustar para posicionamento do dobramento 

do joelho e elevação do pé. 

• Estrutura de metal com pintura eletrostática 

• Indicadores de ângulo para apoio para as costas 

• Indicadores de ângulo para Trendelenburg e Anti-Trendelenburg 

(ângulo do leito) 

• Proteção contra respingo de líquidos IPX4 

• Norma IEC 60601-1:2012 (edição 3.1) 

• Norma IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015 (edição 1.1) 

• Norma IEC 60601-1-2:2014 (edição 4.0) 

Número do modelo 7500 

Carga de trabalho de segurança 250 kg 
Observação: Carga de trabalho de segurança indica a soma dos pesos do paciente, colchão e acessórios 

Peso máximo do paciente 235 kg 

Peso do produto 150 kg 

Tamanho geral do produto  

Comprimento 220 cm (±1 cm) 

Comprimento com o extensor do leito 251 cm (±1cm) 

Largura 99 cm (±1cm) 

Altura do produto (sem colchão)  

Alta 75 cm (±1 cm) 

Baixa 37 cm (±1 cm) 

Sob liberação do produto 15 cm 

Tamanho do rodízio (único e duplo) 15 cm 

Indicador de ângulo do produto 0° - 15° 

Indicador de ângulo do apoio para as costas 0° - 90°  

Ângulo do apoio para as costas 0° - 65° 

Ângulo da trava de joelho 0° - 30° 

Trendelenburg/Trendelenburg Reverso 0° - ±12° 

Eletrônica 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz 

 

Recursos opcionais 
Especificações Colchões   

Número do modelo 7002-2-012 7002-2-014 7002-5-012 

• 5ª roda  espuma básica espuma básica espuma visco 

• Unidade de controle da enfermeira Modelo com barreira contra chamas 7002-2-512 7002-2-514 7002-5-512 

• Controle remoto do paciente 
(de acordo com as normas EN 597-1, EN 597-2, 
BS6807, UNI9175) 

espuma básica espuma básica espuma visco 

• Luz embaixo do leito Modelo com barreira contra chamas N/A N/A 7002-5-712 

• Apoio para as costas translúcido para raios-X e 
porta cassete 

(de acordo com BS7177)   espuma visco 

• Extensor de leito com bandeja em linho 
Comprimento 200 cm 200 cm 200 cm 

Largura 86 cm 86 cm 86 cm 
• Rodízios com rodas duplas 

 Altura 12 cm 14 cm 12 cm 

Pacotes Peso 7,1 kg 8,2 kg 8,6 kg 

Pacote SV2 plus 
Inclui todas as características padrão, mais: 

Especificações Auxílio para extensor de leito  

• Controle remoto da Enfermeira  Número do modelo 7002-4-018 7002-4-020  

• Rodízios com rodas duplas  
• 5ª roda 

 Com colchão de 12 cm 
Com colchão de 14 
cm 

 

 

Pacote SV2 completo 
Inclui todos as características padrão, mais: 

Modelo com barreira contra chamas 
 

7002-4-518 
Com colchão de 12 cm 

7002-4-520 
Com colchão de 14 cm 

Este documento se destina somente para uso por profissionais de saúde. 
Um profissional de saúde deve sempre confiar em seu julgamento clínico 
profissional ao decidir se deve utilizar um produto específico no 
tratamento de um paciente específico. A Stryker não dispensa conselho 
médico e recomenda que os profissionais de saúde sejam treinados no uso 
de qualquer produto específico antes de utiliza-lo em cirurgia. 
 
As informações apresentadas têm como objetivo demonstrar a amplitude 
das ofertas de produtos da Stryker. Um profissional de saúde deve sempre 
consultar a rotulagem do produto e/ou instruções de uso antes de usar 
qualquer produto da Stryker. 

Os produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados devido à 
disponibilidade do produto estar sujeita às práticas médicas e/ou regulatórias em 
mercados específicos. Favor contatar seu representante da Stryker se você tiver 
dúvidas sobre a disponibilidade dos produtos da Stryker em sua região. 
 
A Stryker Corporation ou suas divisões ou outras entidades corporativas coligadas 
detêm, usam ou registraram as seguintes marcas comerciais ou marcas de 
serviços: Stryker, Tecnologia de Sensor Ativo, IsoAir, SV2. Todas as outras marcas 
comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários ou detentores. 
 
Os produtos ilustrados tem a marcação CE de acordo com as Diretivas e 
Regulamentos aplicáveis da UE. 
 
Este material não é pretendido para distribuição fora da UE e EFTA. 

• Luz embaixo do leito 
• Rodízios com rodas duplas 
• Apoio para as costas 

translúcido para raios-X e 
porta cassete 

 

• Extensor de leito 
com bandeja em 
linho 

• Controle remoto 
do paciente 

• Controle remoto 
da enfermeira 

• 5ª roda 
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