
TruRize®

Cadeira Clínica

O próximo passo no que respeita à mobilidade.

A recuperação rápida da mobilidade do doente é uma componente  
crucial durante o processo de convalescença. É importante para  
a saúde de um doente e nunca é demais enfatizar a mesma.*

TruRize® ajuda a promover a recuperação rápida da mobilidade do  
doente. Proporciona aos prestadores de cuidados a segurança de que 
necessitam para mover cuidadosamente os seus doentes.

Características Principais

• Tecnologia simples e fácil de utilizar que fornece aos prestadores  
de cuidados as ferramentas para ajudar a promover um manuseamento 
eficaz do doente

• O design automatizado giratório guia o movimento da TruRize® para 
posições que ajudam a promover o conforto do doente  

• O sistema de alarme de saída da cadeira integrado pioneiro na indústria  
pode ajudar a reduzir o tempo de resposta no caso de quedas do doente*
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A Apoios para braços giratórios
B Painel de controlo para o prestador de cuidados 
C Painel de controlo do ocupante

D Travões de ativação rápida 
E Ganchos integrados para saco Foley 
F Pegas verticais de transporte

Função de Ajuda para Levantar 
auxilia o doente a colocar-se em pé, 
ajudando a promover uma mobilidade 
mais rápida do mesmo.*  Early Mobilization in the Intensive Care Unit: A Systematic Review  

Joseph Adler, PT, DPT, CCS and Daniel Malone, PhD, MPT, CCS
* Cadeira clínica motorizada destinada apenas para uso hospitalar. 



Características de Série

• Cadeira motorizada

• Painéis de controlo nas duas laterais  
específicos para o prestador de cuidados 

• Painel de controlo do ocupante 
iluminado nas duas laterais com 
controlos de bloqueio 

• Seis posições  
(Ajuda para levantar, Reclinado, Vertical 2,  
Vertical 1, Transferência, Trendelenburg)

• Ajustável em altura

• Sistema de alarme de saída da cadeira 
integrado em conformidade com  
a norma IEC 60601-1-8, alarme de 
prioridade média

• Apoios para braços giratórios

• Travão de ativação rápida

• Pegas verticais para manobrar

• Dois ganchos integrados para saco Foley 

• Dois ganchos de gestão de linhas

• Rodízios de 3,5 pol. (8,9 cm)

• Quatro opções de cor do tecido
 (Cumpre a norma CAL 117, inflamabilidade)

Características opcionais
• Bateria de reserva

• Cabo de chamada de enfermeiro 
(tomada de 6,35 mm/1/4)

• Barreira corta-fogo CAL 133

Especificações

Número de modelo  3333-000-000

Largura total (Vertical 1) 86 cm (34 pol.) 

Altura total (Vertical 1) 135 a 155 cm (53 pol. a 61 pol.)

Comprimento total (totalmente rebatida) 185 cm (73 pol.)

Assento 

 Largura 66 cm (26 pol.)

 Profundidade 52,1 cm (20,5 pol.)

 Altura a partir do chão (Vertical 1)  48 a 66 cm (19 pol. a 26 pol.)

Altura do braço a partir do chão 71 a 89 cm (28 pol. a 35 pol.)

Peso suportado 158 kg (350 lbs)

Eletrónica

 Aprovações da agência IEC60601-1

 Volts 100 - 240 V CA

 Amperagem 4 A

 Frequência 50/60 Hz

 Bateria (opcional) (2) baterias de chumbo-ácido de 12 V CD

Garantia

• Dois anos para peças

A Stryker reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

As especificações foram arredondadas para o número inteiro mais próximo. As conversões são calculadas antes do arredondamento.

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 respectivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, utilizam ou 
solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: TruRize Clinical Chair, Stryker. Todas as 
outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respectivos proprietários ou detentores.
Os produtos descritos contêm a marcação CE de acordo com os regulamentos e diretivas aplicáveis da UE.
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