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

5920-011-000E A bomba de canal duplo inclui:
• Cabo de alimentação de 10 pés (3,04 m)
• Guia do utilizador
• Guia de referência rápida

5920-013-000E O suporte móvel inclui:
• Suporte
• Poste de apoio
• Cesto para braçadeiras de garrote

Informações para encomendar  
o sistema de garrote SmartPump

Simplificação
do garrote

Sistema de garrote SmartPump



Botões de controlo 
do sistema

Botões de controlo 
da braçadeira

Conector da 
braçadeira 1 

Conector da braçadeira 2 

Predefinições 

Tempo: 1 hora
Pressão: 250 mmHg

Braçadeira 1

Características/benefícios adicionais

• As definições de tempo ou pressão podem ser alteradas de forma rápida e segura, 
consoante necessário

• As definições novas só são ativadas quando são guardadas, utilizando a lógica de  
“definir/guardar” da unidade

• A gestão em tempo real da braçadeira é apoiada por alarmes lógicos, sonoros e visuais

• As variações de pressão são tipicamente detetadas e corrigidas para a pressãoalvo com 
feedback em tempo real

Insuflação  
rápida
A conceção da 
bolsa insuflável 
interna aumenta 
a velocidade de 
insuflação da 
braçadeira

Fiabilidade da bateria
• O mecanismo de segurança permite  

que a bateria funcione até cinco horas  
se não estiver ligada à tomada 

• Ao recarregar, a bateria atinge um  
nível de carga de 80% em 45 minutos

• O modo de conservação de energia 
preserva automaticamente a bateria 
interna durante até 30 dias quando o 
sistema está desligado e sem ligação  
à tomada

Utilização fácil
• Os controlos intuitivos da 

braçadeira simplificam a 
formação e minimizam o impacto 
da rotatividade de profissionais

• Veja o tempo total decorrido 
rapidamente, para saber há 
quanto tempo é que a braçadeira 
está insuflada 

SmartPump de canal duplo

O sistema de garrote de canal duplo SmartPump da Stryker é compatível com procedimentos de 
braçadeira única, Bier Block (anestesia regional intravenosa) e bilaterais ou com cirurgias simultâneas 
num membro superior e num membro inferior. As definições de pressão e tempo únicas de cada 
braçadeira são apresentadas, controladas e monitorizadas de forma independente, em tempo real.

Desempenho 
fiável Botão indicador e de 

silenciar alarme

Mostrador de tempo 
selecionável pelo utilizador 
(minutos ou horas e minutos)

Pressão da braçadeira (mmHg)

Bloqueio de IVRA

Mostrador de predefinições

Ligar/desligar, em espera

Indicadores de CA e bateria

Indicador de sistema pronto

Estado de bloqueio de IVRA: 
desbloqueado

Indicador de carga da bateria

Temporizador de 
insuflação: indica um 
tempo decorrido de  
50 minutos (apresentado 
no formato de horas e 
minutos)

Indicador de  
pressão: indica a 
pressão da braçadeira e 
a pressão-alvo

Pressão da 
braçadeira ativa  
de 220 mmHg

Conector de 
porta em série

Definir/ 
guardar

Ajustes de  
pressão

Insuflar

Esvaziar

Ajustes de  
tempo


