
A próxima geração de superfícies de suporte para macas
Quando desenvolvemos a série SE de superfícies para macas, focamos nosso design 
inovador em ajudar na prevenção proativa.
A superfície de suporte Ultra Comfort SE foi projetada com a experiência geral do 
paciente em mente e possui recursos específicos para ajudar na melhoria dos 
resultados.1

Principais características
• Tampa de poliuretano termoplástico (TPU) * projetada para facilitar o

uso e fornece maior resistência química
• Costuras soldadas por RF limitam a entrada e a infiltração de fluidos
• O zíper de três lados permite a inspeção da condição dos componentes

internos
• capacidade de peso de 700 lb.
• compatível com raio X

Compativel com as nossas 
macas
O design e a espessura das 
superfícies de suporte Ultra 
Comfort SE permitem 
compatibilidade com as macas 
da Stryker

Durabilidade
O colchão Ultra Comfort SE foi 
projetado para facilitar o uso, 
especialmente durante o 
processo de manutenção e 
cuidados. É fabricado com uma 
capa de poliuretano 
termoplástico (TPU) * para 
aumentar a resistência química.

Costuras soldadas
Costuras são uma área 
problemática comum para 
infecção. Nossas tampas são 
seladas com um tipo 
específico de ligação 
eletromagnética, utilizando 
solda por RF para limitar a 
entrada e a infiltração de 
fluidos.

Zíper de três lados 
Agora, os profissionais de saúde 
podem inspecionar 
completamente a condição dos 
componentes internos de sua 
superfície de maca com o novo 
zíper de três lados.

Ultra Comfort SE™

Colchão para macas



Características Padrão

• Tampa em poliuretano
termoplástico (TPU) *
Costuras soldadas

• Zíper de três lados
• Capacidade de peso de 700 lb.
• Compatível com Macas  Stryker

Características Opcionais

• Cobvertura de policarbonato
e poliuretano (PCPU)

Especificações

Número do modelo 1703-034-300 1704-034-300 1704-034-600

Largura total 30 in (76 cm) 30 in (76 cm) 26 in (66 cm)

Comprimento total 76 in (193 cm) 76 in (193cm) 76 in (193 cm)

Espessura 3 in (7.6 cm) 4 in (10 cm) 4 in (10 cm)

Capacidade de peso 700 lb. (317 kg) 700 lb. (317 kg) 700 lb. (317 kg)

Padrões de inflamabilidade: EUA 16 CFR 1632; CALTB117
Padrões de inflamabilidade para cobertura opcional de policarbonato e poliuretano: 
CALTB117; 16CFR1632; CGSB CAN 2-4.2 Método 27.7-M77; BS EN 597-1; BS EN 597-2; 
CAL TB129; 16CFR1633; BS 6807, Cláusula 9; BFD IX-11; UNI9175
A Stryker se reserva o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
garantia
A Stryker Medical, uma divisão da Stryker Corporation (“Stryker”), garante que sua 
Superfície de suporte Ultra Comfort SE modelo 1703 e 1704. O produto estará livre de 
defeitos de material e mão de obra. A garantia da Stryker cobre apenas os seguintes itens 
durante o uso normal, como a seguir

• Montagem do núcleo: um (1) ano
• Barreira contra incêndio: um (1) ano
• Cobertura da superfície de suporte: um (1) ano
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Ultra Comfort SE
Colchão para macas

*cobertura opcional de policarbonato e poliuretano (PCPU) disponível

Recomendado para ser implementado em combinação com a avaliação clínica de fatores de risco e avaliações da pelefeita por 
um profissional de saúde.

A Stryker Corporation ou suas divisões ou outras entidades afiliadas possuem, usam ou solicitaram as seguintes marcas 
comerciais ou marcas de serviço: Ultra Comfort SE, Stryker. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais de seus 
respectivos proprietários ou proprietários.
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Este documento destina-se a uso exclusivo dos profissionais da saúde. Os profissionais da saúde sempre devem utilizar seu julgamento clínico profissional para decidirem 
se usam ou não um produto em particular no tratamento de um paciente. A Stryker não oferece qualquer assessoria médica e recomenda aos profissionais da saúde que 
estejam treinados no uso de qualquer produto antes de utilizá-lo em uma cirurgia. As informações apresentadas destinam-se a demonstrar um produto da Stryker. Os 
profissionais da saúde devem sempre consultar o folheto incluído com o produto, a rotulagem do produto e/ou as instruções de uso, incluindo as instruções de limpeza e 
esterilização (se aplicável) antes de usar qualquer produto Stryker. É possível que alguns produtos não estejam disponíveis em todos os mercados, uma vez que a 
disponibilidade de produtos está sujeita às legislações e/ou às práticas médicas vigentes em cada mercado.
Favor contatar seu representante local da Stryker caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos Stryker em sua região.
Todas as marcas registradas são marcas registradas de seus respectivos proprietários ou possuidores. A Stryker se reserva o direito de alterar especificações sem notificação.




