
Aumente a segurança do doente e a eficácia na sala de operações com 
as coberturas de mesa Sahara e Ultrasorbs® da Medline.
A incidência de úlceras por pressão em doentes cirúrgicos continua a 
aumentar. Para além da pressão, a humidade, a temperatura, a fricção 
e as fissuras são quatro dos principais fatores extrínsecos associados 
ao desenvolvimento de úlceras de pressão. Escolha entre as coberturas 
de mesa Sahara e Ultrasorbs para ajudar a gerir estes problemas na 
sua sala de operações.²

A investigação revela que 23% das úlceras por pressão adquiridas no 
hospital se desenvolvem durante cirurgias com duração superior a três 
horas.³ Face a essa estatística, a Medline recomenda:

 • A cobertura Sahara para procedimentos com fluidos reduzidos que 
 demorem menos do que três horas.
 • Ultrasorbs para procedimentos com elevado nível de fluidos 

 (cirurgia cardíaca, tóracica, geral e ortopedia) com duração de   
 mais de três horas para oferecer a melhor gestão de humidade e 
 microambiente. 

Ambos os produtos são igualmente eficazes a proteger a superfície da 
mesa, permitindo uma rápida preparação da sala de operações entre 
cirurgias.

COBERTURAS DE MESA 
  PARA SALA DE OPERAÇÕES



Ultrasorbs

 » Tecnologia de núcleo 
superabsorvente permeável ao 
ar para remover rapidamente a 
humidade, reduzir a acumulação 
de calor corporal e manter 
um microambiente ideal 
para a integridade da pele

 » Camada superior suave 
para melhorar o conforto 
do doente e ajudar a reduzir 
a fricção e fissuras

 » Disponível em versões 
esterilizadas e com uma  
camada posterior reforçada,  
permitindo-lhe rodar, 
reposicionar e transferir 
doentes até aos 170 kg 

 » Absorção reforçada

 » Baixa libertação de partículas 
em conformidade com as normas 
ISO 9073-10 e EN 13795

 » Risco reduzido de propagação 
bacteriana por ser de uso único

Sahara

 » A tecnologia de 
núcleo de polímero 
afasta rapidamente a 
humidade, mantendo a 
integridade da pele

 » Acolchoado para obter 
uma superfície lisa e 
confortável para o doente

 » Disponível em 3 tamanhos 
diferentes para diferentes 
procedimentos: 
102 x 230 cm, 102 x 152 cm  
e 100 x 310 cm

 » O Sahara Grippy é 
ideal para intervenções 
cirúrgicas que requerem 
uma posição inclinada

 » Risco reduzido de 
propagação bacteriana 
por ser de uso único

Comparação entre Sahara e Ultrasorbs

Faça a escolha mais inteligente para  
as suas necessidades

Produto Referência Tamanho Absorção
Baixa 

libertação 
de 

partículas

Permeável 
ao ar

Camada 
posterior 

anti-
derrapante

Capacidade 
de elevação 

de peso
Esterilizado Quantidade 

por caixa

Sahara

DYND4060SBE 102 x 152 cm Alta x x 20

DYND4090SBE 102 x 230 cm Alta x x 20

QSS01 100 x 310 cm Alta x 20

Ultrasorbs®

MSCE4090PUPS 101 x 228 cm Muito alta x x 30

MSCE4090PPSTA 101 x 228 cm Muito alta x x x 25

USAP4090ES 101 x 228 cm Muito alta x x 170 kg 25

Extrasorbs® EXTRASRBE150 80 x 210 cm Muito alta x x 150 kg 30

Estes produtos são dispositivos médicos classe I, destinados a ser utilizados por profissionais de saúde.
Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.  
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Também quer 
proteger o chão? 
Pergunte ao seu 
gestor de conta pelos 
tapetes Liqui-Loc™. 

Sahara não 
esterilizado:

Medline International France SAS  
5 rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

0086 (BSI)

0086 (BSI)
Ultrasorbs não 
esterilizado e Extrasorbs:

Medline Industries Inc.
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093, USA

0086 (BSI)

0086 (BSI)
Ultrasorb esterilizado
MSCE4090PPSTA:

Raguse Gesellschaft für medizinsche Produkte mbH  
Südfeld 6 
59387 Ascheberg - Herbern, Germany 04820086 (BSI)

0086 (BSI)


