Aquecedor convectivo e mantas Snuggle Warm®
Silenciosas. Simples. Seguras.

AQUECEDOR CONVECTIVO E
MANTAS SNUGGLE WARM®
SILENCIOSAS. SIMPLES.
SEGURAS.

AMBIENTES
RUIDOSOS
CONTRIBUEM
PARA ERROS DE
COMUNICAÇÃO.1

O sistema de aquecimento por convecção consiste em um aquecedor convectivo de
alto fluxo com controle de temperatura na extremidade da mangueira, uma manta de
aquecimento por convecção e acessórios.
O aquecedor convectivo atrai o ar da temperatura ambiente passando através de um filtro
de ar HEPA. O ar filtrado é aquecido até uma temperatura selecionada.
O ar aquecido entra na manta de aquecimento por convecção através da mangueira e é
distribuído pelos canais de administração. A manta contém perfurações laterais na face em
contato com o paciente que dispersam cuidadosamente o ar quente.
O circuito de segurança fornece um meio independente para interromper a alimentação do
aquecedor. Esse design evita a exposição do paciente a temperaturas excessivas, enquanto
monitora continuamente os alarmes de temperatura acima e abaixo de cada configuração.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

Segurança

Silêncio
A cirurgia é estressante; nosso aquecedor por convecção é projetado para deixar você
e seus pacientes confortáveis antes, durante e após um procedimento.
• O nível de som do aquecedor é de < 42dBA
Simples
Sem necessidade de calibração, o design intuitivo permite que você se concentre no
paciente enquanto mantém a normotermia.
• Ao pressionar um botão, você preserva a normotermia do paciente
Seguro
O aquecedor convectivo fornece gerenciamento preciso da temperatura para ajudar
a manter o paciente seguro e confortável.
• Configurações de temperatura precisas controladas em +/- 1 °C
• Alertas de sobretemperatura em cada ponto de ajuste (37 °C, 40 °C e 43 °C)

Contratos de serviço

Som

OS RUÍDOS
EXCESSIVOS NO
AMBIENTE DE
CUIDADOS À SAÚDE
PODEM AFETAR
NEGATIVAMENTE
A SEGURANÇA DO
PACIENTE E DO
TRABALHADOR.2

Mantas Snuggle Warm®
A Smiths Medical oferece uma ampla seleção de mantas aquecedoras convectivas para atender às suas necessidades variadas de
procedimentos. Durante todo o período perioperatório, nossas mantas são comprovadamente confiáveis, melhorando os resultados
do paciente todos os dias. Nossas mantas Snuggle Warm® são:
• Feitas de material macio, semelhante a tecido, resistente a rasgos, perfurações e fluídos
• Projetadas para se adaptar ao paciente
• Elas são equipadas com orifícios para conexão da mangueira de modo preciso e um design de canais internos que maximiza a
administração de calor.
• Radiopaco e sem látex
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SWU-2003
Manta para a parte superior do corpo

SWU-2002
Manta pediátrica para corpo inteiro
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SWU-2007
Manta de tubo

SWU-2009
Manta pediátrica para ficar
sob o corpo

SWU-2013
Manta de adulto para ficar
sob o corpo

SWU-2004
Manta para a parte inferior
do corpo

Informações para encomendas
Aquecedor convectivo
Código do produto

Descrição

Unidades por caixa

L1-CW-120V

110-127V, 50/60 Hz

1

L1-CW-220V

220-240V, 50/60 Hz

1

L1-Hose

Mangueira L1-CW de reposição

1

L1-Cart

Carrinho/transporte

1

L1-Shelf

Prateleira de armazenamento de carrinho/transporte

1

L1-Filter

Filtro L1-CW de reposição

10

L1-Clamp

Pinça para suporte para soro

1

Mantas Snuggle Warm®
Código do
produto

Descrição

Tamanho
(cm/pol.)

Unidades
por caixa

SWU-2001

Manta de adulto para
corpo inteiro

102x203/40x80

10

SWU-2003

Manta de adulto para a
parte superior do corpo

203x102/80x40

10

SWU-2004

Manta para a parte
inferior do corpo

102x163/40x64

10

SWU-2007

Manta de tubo

58x175/28x69

10

SWU-2013

Manta de adulto para ficar
sob o corpo

102x203/40x80

10

SWU-2002

Manta pediátrica para
corpo inteiro

102x146/40x58

10

SWU-2009

Manta pediátrica
para ficar sob o corpo

66x114/26x45

10

Cabo de alimentação do aquecedor convectivo/Clipe de lençol/
Braçadeira do cabo
Código do
produto

Descrição

Unidades
por caixa

L1-PWR- BR1

Cabo de energia plugue tipo 115V - Brazil

1

L1-PWR- BR2 Cabo de energia plugue tipo 230V Brazil

1

L1-PWR- L

1

Cabo de energia plugue tipo L1 - Chile

L1-PWR-B

Cabo de energia plugue tipo B - Américas 1

SC-5000

Clipe de lençol de reposição

1

CW-5000

Braçadeira do cabo de reposição

1
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Para obter mais informações, visite nosso site no endereço: www.smiths-medical.com
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As informações de contato locais estão disponíveis no endereço: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us
Smiths Medical é parte da empresa global de tecnologia Smiths Group plc. Para obter uma listagem completa das indicações, contraindicações, advertências e precauções, consulte Instruções de
Uso/Manual do Operador. Os logotipos da Snuggle Warm, Level 1 e Smiths Medical são marcas comerciais da Smiths Medical. Todos os outros nomes e marcas mencionadas são marcas comerciais
ou marcas de serviço de seus respectivos proprietários. O símbolo ® indica que a marca comercial está registrada no órgão de registro de patentes dos EUA (U.S. Patent and Trademark Office) e em alguns
outros países. ©2019 Smiths Medical. Todos os direitos reservados. TM194898PTBR-092019

