
Este documento destina-se exclusivamente a utilização por profissionais de saúde. 

Um profissional de saúde tem de recorrer sempre ao seu próprio discernimento clínico profissional ao decidir se deve utilizar um produto 
específico para tratar um doente específico. A Stryker não fornece aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de saúde possuam 
formação na utilização de qualquer produto específico antes de o utilizarem em cirurgia.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a abrangência da gama de produtos da Stryker. Um profissional de saúde tem de 
consultar sempre o folheto informativo, o rótulo e/ou as instruções de utilização do produto antes de utilizar qualquer produto da Stryker. Os 
produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados, porque a disponibilidade dos produtos está sujeita às práticas regulamentares  
e/ou médicas de cada mercado. Contacte o seu representante da Stryker se tiver dúvidas sobre a disponibilidade dos produtos da Stryker na 
sua área.

  Consulte as instruções de utilização dos produtos Flyte para obter informações detalhadas completas.

A Stryker Corporation, respetivas divisões ou outras entidades empresariais afiliadas possuem, utilizam ou apresentaram pedidos para 
as seguintes marcas comerciais ou de serviço: Flyte e Stryker. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respetivos 
proprietários ou titulares.

Os produtos representados têm marcação CE em conformidade com os regulamentos e as diretivas aplicáveis da UE.
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Porquê o nível 4 da AAMI?
Condições de utilização previstas e recomendações para cada nível da AAMI. Retirado do 
documento da AAMI (Associação para o avanço de instrumentação médica): Selection and  
Use of Protective Apparel and Surgical Drapes in Health Care Facilities (Seleção e utilização 
de vestuário de proteção e campos cirúrgicos em instalações de cuidados de saúde)  
(AAMI TIR11:2005).

Nível da  
AAMI

Risco de exposição

Exemplos de procedimentos  
com risco associadoQuantidade 

de fluidos
Emissão de 
salpicos de 

fluidos

Pressão  
exercida  
na bata

Nível 1 Mínima Mínima Mínima Procedimentos simples de ORL, 
oftalmologia e biópsia

Nível 2 Baixa Baixa Baixa
Procedimentos de cirurgia minimamente 
invasiva, endoscopia, radiologia ou 
laboratório de cateterização

Nível 3 Moderada Moderada Moderada

Procedimentos de endoscopia 
urológica, mastectomia e artroscopia 
ortopédica e procedimentos abertos 
gastrointestinais e geniturinários

Nível 4 Alta Alta Alta • Qualquer procedimento em que as mãos/
os braços do cirurgião estejam dentro da 
cavidade corporal

• Procedimentos ortopédicos sem garrote
• Procedimentos abertos cardiovasculares  

ou torácicos
• Procedimentos em traumatismos
• Cesarianas

•  O teste da AAMI para penetração viral (ASTM 1671) afirma que este teste é 
necessário para obter o nível de proteção necessário em procedimentos que 
envolvam um grande volume de sangue, contacto com o doente e com sangue e 
possível abrasão durante o procedimento que possa enfraquecer o material.

•  Os níveis de pressão envolvidos em testes de penetração viral para o  
nível 4 são mais de duas vezes superiores aos níveis exigidos  
para pressão hidrostática no nível 3.

Capuzes e capas Flyte

Capa Flyte, com fecho de correr

0408-820-000 L (9 por caixa)

0408-830-000 XL (9 por caixa)

0408-840-000 XXL (8 por caixa)

0408-850-000 XXXL (8 por caixa)

Capa Flyte, com fecho de correr, com viseira destacável

0408-820-100 L (9 por caixa)

0408-830-100 XL (9 por caixa)

0408-840-100 XXL (8 por caixa)

0408-850-100 XXXL (8 por caixa)

Capa Flyte, para vestir pela cabeça

0408-720-000 L (11 por caixa)

0408-730-000 XL (10 por caixa)

0408-740-000 XXL (9 por caixa)

0408-750-000 XXXL (9 por caixa)

Capuz Flyte

0408-800-000 Capuz Flyte (32 por caixa)

0408-800-100 Capuz Flyte, com viseira destacável (32 por caixa)

Capacetes cirúrgicos Flyte

0408-600-000 Capacete Flyte

0408-645-000 Capacete Flyte com luz LED

0408-600-300 Cabo de alimentação Flyte

0408-210-000 Placas almofadadas (8 conjuntos por caixa)

0408-660-000 Bateria

0408-655-001 Carregador, 230 V

0408-655-300 Módulo de carregamento

0408-655-200 Kit de atualização do software do carregador

Para obter mais informações ou efetuar uma encomenda, contacte o seu representante de vendas  
da Stryker Surgical.

Sistema de proteção pessoal Flyte

Concebido para  
proteção 
máxima

Responder com confiança a desafios cirúrgicos torna-se mais 
fácil com os capuzes e as capas de proteção pessoal Flyte da 
Stryker, as barreiras mais eficazes que fornecemos contra  
a proliferação de doenças.

Proteção líder na sua categoria:  
Os capuzes e as capas Flyte fornecem uma defesa 
ótima contra vírus através da utilização de tecido 
do grau médico mais elevado, correspondente ao 
nível 4 da AAMI

Visibilidade desimpedida: Os únicos 
capuzes e capas para cirurgia disponíveis com  
uma viseira destacável

Conforto: O tecido leve mantém-no fresco,  
seco e confortável durante procedimentos longos  
e complexos



Mantenha-se confiante, 
sabendo que  
está protegido

Os únicos capuzes e  
capas para cirurgia  
que fornecem uma  
viseira destacável 
• Ajuda-o a manter a visibilidade desimpedida 

durante a cirurgia

• Elimina a necessidade de esfregar e limpar 
continuamente durante a cirurgia

• Se ficar obstruída, a viseira superior destaca-se 
facilmente, revelando uma segunda ou terceira 
viseira estéril

Capuzes Flyte

Conforto e utilização fácil

• Ajuste facilmente as partes laterais e 
a altura do capacete para obter uma 
adaptação segura e confortável

• Leve: 0,68 kg

• Os capuzes e as capas Flyte mantêm-
se na devida posição através do 
encaixe com ímanes no capacete 
Flyte

Tecnologia LED de elevada 
intensidade
• Luz LED com alimentação por bateria: 

Estão disponíveis modelos de capacete com 
ou sem luz

 -60 000 lux

 -5575 lm/pés quadrados

 -Emite um feixe frio de luz branca pura

 - Duração de até 100 000 horas da lâmpada 
dianteira

• As lâmpadas são resguardadas para evitar 
encandeamento

• A pega de ajuste da luz direciona o feixe da 
luz dianteira conforme desejado

Controlo da temperatura
• A ventoinha de seis velocidades 

faz circular silenciosamente ar 
frio fresco através do capacete e 
do fato

• O botão de controlo da ventoinha 
na barra do queixo altera a 
velocidade da ventoinha rápida e 
facilmente

• O bocal de ar traseiro direciona 
o ar para baixo do pescoço e a 
parte traseira do fato

• O tubo de ar flexível alonga-se 
e retrai-se para direcionar o ar 
para a frente do capacete

Alimentação por bateria 
de iões de lítio

• O indicador de falta de carga no 
capacete pisca a vermelho quando 
restam menos de 15 minutos de 
carga na bateria

Capacete cirúrgico Flyte

Capas Flyte

As costuras seladas e o fecho de 
correr coberto fornecem uma barreira 
forte e segura contra a contaminação

Uma gama completa de 
tamanhos para se adaptar 
corretamente a si, sem excessos  
de tecido volumosos ou repuxar  
as costuras

Nível 4 da AAMI:

O nível de proteção da AAMI  
mais elevado contra contami-
nação por líquidos e vírus

• Proteção contra exposição a fluidos 
corporais infeciosos e transferência de 
microrganismos e partículas

• Fabricado em tecido BVB (breathable viral 
barrier; barreira respirável contra vírus) 
trilaminado de grau médico, tratado para 
oferecer resistência contra vírus de  
infeção bacteriana

Fabricados em tecido do grau médico mais 
elevado, correspondente ao nível 4 da AAMI — 
o mesmo tecido protetor das capas Flyte

• Ajudam a proteger contra exposição a fluidos corporais infeciosos  
e transferência de microrganismos e partículas

Leves, para o manter fresco, seco e confortável durante 
procedimentos longos e complexos


