Sara Combilizer

Equipamento auxiliar de
posicionamento multifuncional
para a mobilização precoce e
reabilitação na UCI

…with people in mind

ACIENTE

A importância
da mobilização

Um programa de reabilitação estruturado contraria os efeitos
adversos da imobilidade e melhora o funcionamento dos vários
aparelhos do corpo humano. Também pode ajudar a 1-3:
•
•
•
•

Aumentar a velocidade da recuperação
Reduzir a duração das hospitalizações
Cria um ímpeto positivo para o restante plano de reabilitação
Melhorar os resultados a longo prazo após a alta clínica

Uma quantidade crescente de estudos destaca os resultados
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da mobilidade
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Com mais de 60 anos de experiência, a ArjoHuntleigh dedicase à criação de ambientes de cuidados seguros e eficientes.
A mobilização dos residentes e pacientes tem sido, desde
sempre, um fator chave na concretização do nosso objetivo.
As soluções da ArjoHuntleigh são concebidas para
promoverem a mobilidade: os nossos sistemas de
manuseamento dos doentes são otimizados para alcançarem
um nível específico de mobilidade funcional dos pacientes.
A nossa filosofia – Positive Eight – descreve como fornecer as
condições certas para promover a mobilidade gera benefícios
para a saúde e bem-estar dos residentes, pacientes e
prestadores de cuidados, bem como para a saúde financeira
das instalações de cuidados de saúde.

A mobilização precoce
melhora o processo de recuperação

A promoção da mobilidade é benéfica em todos os ambientes
de prestação de cuidados, dos cuidados a longo prazo dos
idosos a ambientes de cuidados agudos em unidades de
cuidados intensivos.
A mobilização precoce dos pacientes pode ser iniciada na
Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) utilizando uma posição
em pé ou sentada e é cada vez mais reconhecida como uma
forma de conseguir uma vasta gama de benefícios1-3. O objetivo
consiste em:
•
•
•
•
•
•
•
•

Melhorar a função respiratória
Melhorar a função cardiovascular
Abrandar a atrofia muscular
Aumentar os níveis de consciência
Aumentar a independência funcional
Melhorar o bem-estar psicológico
Reduzir o risco de úlceras de pressão
Aumentar a entrada propriocetiva e cinestésica

“A utilização do Sara®
Combilizer permite a
mobilização precoce dos
pacientes da UCI, o que
resulta num nível mais
elevado de mobilidade
na UCI, e conduz à
diminuição da duração
da permanência na UCI
e das hospitalizações.”
McWilliams Lea 20134

O MEU DESEMPENHO

A MINHA RECUPERAÇÃO

O MEU ORÇAMENTO

Posso iniciar a mobilização mais
cedo e com menos esforço.
Significa que posso trabalhar com
mais segurança e concentrar-me
na boa qualidade dos cuidados
dos pacientes numa fase precoce.

Quero voltar a andar logo que
possível depois dos cuidados
intensivos. Tenho de saber que
tudo está a ser feito para evitar
complicações e acelerar a minha
recuperação.

Mais pacientes com
mais mobilidade significa
hospitalizações mais curtas e
menos riscos de lesões dos
cuidadores, o que ajuda a reduzir
os custos das nossas instalações.

Apresentamos o Sara Combilizer

Um equipamento auxiliar de posicionamento
e mobilização para cuidados críticos
O Sara Combilizer é uma ajuda técnica de posicionamento e mobilização
multifuncional para utilização em ambientes de cuidados críticos, tais
como Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
O Sara Combilizer permite a mobilização precoce de pacientes com
doenças críticas como parte de um plano de reabilitação estruturado
para o tratamento completo do paciente.
O paciente pode ser facilmente reposicionado numa posição de pé,
supina ou sentada, uma vez que esta versátil ajuda técnica combina as
funções de uma mesa inclinável, maca e cadeira.

“O Sara Combilizer oferece possibilidades
totalmente novas para a mobilização
de pacientes. Por exemplo, pode elevar
pacientes com ventilação e hemofiltração
venovenosa contínua e pode gerir essa
posição de uma forma segura e confortável.”
Dueck et al. 20105

O meu Desempenho

Mobilização precoce
O Sara Combilizer permite que pacientes da UCI
ventilados mecanicamente sejam mobilizados em
diferentes posições em pé ou sentadas durante
várias horas por dia.

Segurança dos pacientes
Existe uma função de “descida rápida” manual
que permite aos prestadores de cuidados colocar
o paciente numa posição deitada caso ocorram
complicações.

Fácil e eficiente de utilizar
Os comentários ao Sara Combilizer mostram um elevado nível de aceitação entre enfermeiros(as), médicos e familiares. É fácil de integrar no fluxo de trabalho
diário devido às suas propriedades únicas: tamanho,
mobilidade, fiabilidade e variedade de funções.

Posição em pé

Posição de sentado

Inclinação lateral

Os pacientes sedados
e sujeitos a ventilação
mecânica podem
ser levantados para
uma posição em
pé em segurança.
O posicionamento
vertical pode melhorar
o funcionamento
cardiovascular e
respiratório.
Numa posição sentada,
os pacientes podem
ser levantados para um
nível que forneça um
bom contacto visual e
uma interação pessoal
melhorada, um fator
importante para o bemestar dos pacientes.

A função de inclinação
lateral pode ser utilizada
em todas as posições
para apoiar a superfície
esquerda ou direita até
20 graus. A inclinação
permite a redistribuição
do peso de um paciente
e também pode ser
utilizada em exercícios
de reabilitação.
Sempre que
necessário, o Sara
Combilizer pode ser
rapidamente ajustado
para retirar o paciente
da posição supina e
colocá-lo na posição
de Trendelenburg.

Posição de Trendelenburg

A minha recuperação

Função respiratória melhorada
Uma posição vertical pode melhorar o
funcionamento respiratório e cardiovascular.

Seguro
Um sistema de cintas de segurança garante que o
paciente se sinta estável e confortável em todas as
posições. A disponibilidade das manobras do Sara
Combilizer tem três valências: controlo manual, painel
de controlo no punho e caixa de controlo de emergência no chassis. O elevado nível de ajustes permite
uma posição de trabalho ergonomicamente correta.

Melhorar a reabilitação
Esta ajuda técnica versátil oferece opções de
posicionamento que contribuem para os programas
de reabilitação individuais.

Provas que sublinham os
benefícios da mobilização precoce

“Um ensaio observacional após a
introdução do Sara Combilizer numa UCI
de grandes dimensões no Reino Unido
pareceu correlacionar uma redução
significativa no tempo necessário
para a mobilização (7,6 vs. 10,6 dias,
p<0,05). Isto associou-se a um nível
de mobilidade superior aquando da
alta médica da UCI, bem como a uma
redução nos períodos de hospitalização.”
McWilliams Lea 20134

Um número crescente de provas sustentam a eficácia da
mobilização precoce. Quando utilizada, a mobilidade precoce está
associada a hospitalizações e estadias na UCI mais reduzidas e
resultados funcionais melhorados2.
O Sara Combilizer pode permitir4 a mobilização precoce de
pacientes ventilados anteriormente considerados de alto risco
ou inadequados para a mobilização, tais como os pacientes com
níveis de atenção e consciência reduzidos, reduzida estabilidade
do tronco e linhas de hemofiltração na virilha.
Um artigo sobre a mobilização precoce na UCI concluiu:
“Uma nova abordagem ao tratamento de pacientes ventilados
mecanicamente inclui a redução da sedação profunda e o aumento
da terapêutica de reabilitação e mobilização logo após a admissão
na UCI. Os estudos de investigação fornecem provas preliminares
que apoiam a segurança, viabilidade e potenciais benefícios da
mobilização precoce na medicina de cuidados críticos.”3

Uma ferramenta versátil para a
mobilização precoce

As diferentes funções de inclinação ajudam
a suportar os exercícios de reabilitação.

Uma posição em pé ou sentada pode proporcionar benefícios
que são de uma importância vital num processo de recuperação
otimizada para pacientes críticos.
O Sara Combilizer permite que pacientes da UCI sedados ou
ventilados mecanicamente sejam mobilizados em diferentes
posições em pé ou sentadas durante várias horas por dia.
O design inovador do Sara Combilizer fornece uma plataforma
segura para que os pacientes possam permanecer em pé
durante o período necessário para maximizarem os benefícios
da mobilização precoce.
O Sara Combilizer oferece este benefício em combinação com
uma vasta gama de opções de posicionamento do paciente,
fazendo com que seja uma solução completa num programa
de mobilização e reabilitação da UCI.

O meu orçamento
Os cuidados intensivos, em especial, os cuidados
iniciais utilizando a ventilação mecânica, envolvem
custos elevados. A mobilização precoce pode ajudar
a reduzir a duração de uma estadia na UCI e a duração
da ventilação mecânica, reduzir os custos e melhorar
os resultados financeiros da gestão da UCI.

Mobility Gallery

Informação do produto

Adequado para o Carl, Doris e Emma

Comprimento, posição sentada

A

B

C

D

E

Comprimento, posição de maca
(com apoio para os pés de grandes dimensões) 1960 mm (77,2")
Largura

630 mm (24,8")

Peso

105 kg (231 lbs)

Largura do assento
C	Carl, que se senta numa cadeira de rodas e tem pouca capacidade
de sustentação.
D Doris, que não tem qualquer capacidade de sustentação.
E	Emma, que está quase completamente acamada e é totalmente
dependente.
Para obter informações adicionais sobre a Mobility Gallery™, contacte a ArjoHuntleigh.

Requisitos de espaço

1120 mm (44,1")

510-600 mm (20,1-23,6")

Profundidade do assento

460 mm (18,1")

Altura de elevação mínima

600 mm (23,6")

Altura de elevação máxima

1030 mm (40,6")

Inclinação do assento para trás

-25° - 0°

Inclinação longitudinal da maca

-25° - +70°

Inclinação lateral do assento/maca, esquerda e direita

0° - 20°

800 mm

Necessidade de espaço de armazenamento 900x630 mm (35,4x24,8")

Carga útil de segurança máx.

200kg (440 lbs)

Quatro cintas de fixação: cabeça, tronco, anca, joelhos.
Atuadores elétricos

24 V

3.000 mm

Duas baterias (12 V cada) e um carregador da bateria incorporado
Paragem de emergência

800 mm

Rodízios de fricção reduzida (4, todos com travões)
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A área azul ilustra a área de trabalho mínima requerida para o cuidador, de
modo a ser possível utilizar os acessórios mecânicos de forma ergonómica
num dos lados.
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A área azul clara ilustra a extensão de área de trabalho requerida para facilitar
as actividades em ambos lados, de modo a fornecer um acesso adequado
ao paciente, ao acessório mecânico e ao prestador de cuidados assistente.
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ArjoHuntleigh AB, Hans Michelsensgatan 10, SE-211 20 Malmö, Sweden
Phone: +46 (0) 10 335 45 00
www.ArjoHuntleigh.com
O Grupo Getinge é fornecedor mundial, líder em equipamentos e sistemas que
contribuem para a qualidade e a relação custo benefício em tratamentos de saúde
e ciências naturais. Trabalhamos com as três marcas ArjoHuntleigh, Getinge e
Maquet. A ArjoHuntleigh mantêm em foco a mobilidade dos pacientes e provê
soluções para o cuidado de feridas. A Getinge fornece soluções para o controle
de infecções em tratamentos de saúde e na prevenção da contaminação em
ciências naturais. A Maquet é especializada em soluções, terapias e produtos
para intervenções cirúrgicas, cardiologia intervencionista e cuidados intensivos.
MAQUET Portugal Lda.
Rua Poeta Bocage N.º 2-2G
1600-233 Lisboa, Portugal
Tel: 214 189 815
Fax: 214 177 413
e-mail: portugal@arjohuntleigh.com
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