
Alívio da Pressão Híbrido



    HybridSistema Hybrid

O sistema Gio-Form Hybrid é um sistema alternativo de substituição de colchão 
que alia as comodidades da moderna tecnologia de espuma e os tradicionais 
colchões de ar dinâmicos.

O design destina-se a pacientes considerados de "Muito Alto Risco" de 
desenvolvimento de úlceras por pressão. 

Este sistema "Plug and Play" é muito fácil de utilizar e requer uma formação 
inicial mínima para ser operado. É ideal para utilização em comunidade.

Combinando a bomba mais silenciosa do mercado com elevados níveis de 
conforto , este sistema oferece um pacote muito flexível, com pouca ou nenhuma 
perturbação do conforto do paciente, dada a simplicidade na montagem para 
satisfazer as necessidades clínicas específicas de um paciente. Isto, por sua 
vez, reduz significativamente os custos logísticos de descontaminação.

O material do revestimento em "Dartex" soldado por alta frequência expande-se 
em várias direções , possui excelentes propriedades de permeabilidade e um 
tempo de vida útil longo, cumprindo ao mesmo tempo os requisitos rigorosos 
de controlo de infeções.



    Hybrid
1. Concebido e fabricado no Reino Unido
2. Garantia alargada de 5 anos*
3. Utilização com pacientes de "Muito Alto Risco"
4. Tecnologia Dual Cell
5. Peso máximo do paciente: 250 kg
6. Assistência técnica ilimitada**

Células de ar híbridas  
Dual Cell

A nossa abordagem holística ao 
design resultou no desenvolvimento 
da tecnologia "Dual Cell" que 
proporc iona uma es tab i l idade 
ad ic iona l  e  previne a "torção da 
célula" ou a deslocação involuntária 
da posição da célula, a qual cria 
espaços vazios/brechas dentro 
da área de suporte. 

Sistemas concorrentes, atual-
mente no mercado, utilizam 

vários mecanismos de 
segurança se-

cundários.

*Para poder beneficiar da garantia de 5 anos, a manutenção do sistema deve ser feita 
anualmente pela Gioco Ltd.

**Assistência técnica durante toda a vida útil do produto com opções para atualizações 
prontamente disponíveis, desde que não existam problemas de compatibilidade.
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    Hybrid

1. Concebida e fabricada no Reino Unido
2. Unidade de bomba "Plug and Play"
3. Garantia alargada de 5 anos*
4. Praticamente silenciosa

Unidade de bomba Hybrid G4

*Para poder beneficiar da garantia de 5 anos, a manutenção do sistema deve ser feita 
anualmente pela Gioco Ltd.



    HybridUnidade de bomba Hybrid G4

Facilidade de utilização

O sistema"Plug and Play" é simples e fácil de utilizar. O colchão Gioco Hybrid foi 
concebido e fabricado utilizando materiais de elevada qualidade que permitem 
que, mesmo sem bomba, o sistema esteja sempre pronto. Um paciente pode 
deitar-se no colchão mesmo antes de adicionar a bomba e premir "ON". 
O sistema vem predefinido para o modo de Baixa pressão . 

Na eventualidade de uma falha, um conjunto abrangente de alarmes integrados 
irá alertar o operador ou o pessoal de enfermagem. O design ergonómico 
utilizado permite um controlo/intervenção mínimo por parte do operador, bem 
como uma formação muito reduzida (e básica) , tornando o sistema ideal para 
ambientes comunitários e UTI.

Componentes da Melhor Qualidade
Na Gioco, acreditamos que a melhor maneira de criar um produto durável e de 
qualidade é através da utilização de componentes da melhor qualidade para 
satisfazer os princípios do design, oferecendo assim uma solução planeada. 

O sistema foi concebido internamente com o máximo controlo sobre cada fase 
do processo de conceção e fabrico. Todos os componentes moldados por 
injeção são trabalhados e fabricados internamente , bem como os mecanismos 
eletrónicos e de distribuição de ar , utilizando uma experiência substancial, 
reunida ao longo de mais de 40 anos no setor dos equipamentos médicos. 

Todos conseguem adquirir conhecimento, mas, na Gioco, sustentamos esse 
conhecimento com a nossa sabedoria, o que nos torna a nós e aos nossos 
produtos distintos.



    HybridColchão Hybrid

1. Concebido e fabricado no Reino Unido
2. Três zonas de pressão diferentes
3. Configuração rápida. Atinge a pressão em 

2 minutos
4. Funcionamento estático ou dinâmico

ZONA 1

ZONA 2
ZONA 3

Almofada 
estática



    HybridColchão Hybrid

- 7 pares de células
- Revestimento superior 

em Dartex
- Células de ar côncavas
- Recortes nas paredes 

laterais
- Peso do paciente:  

250 kg
- Esvaziamento CPR 

rápido
- Tubo de ar coberto



    HybridComando Static Care Comfort

1. Concebido e fabricado no Reino Unido
2. Não necessita qualquer fonte de alimentação
3. Funcionamento a Custos ZERO
4. Silencioso



    HybridComando Static Care Comfort

Descrição geral para o utilizador
Ligue o tubo do colchão à caixa do comando.

Coloque o botão de comando na posição pretendida (Nível 1-3)

Deite o paciente na cama.

O sistema regula automaticamente a pressão das células de ar.

O sistema irá reiniciar sempre que o paciente entrar e sair da cama.

Há o "Static" e o "Static Comfort". Apresentamos o mais recente modelo de 
entrada da Gioco, que oferece um colchão de cuidados estático regulável para 
um conforto personalizado.

Não necessita de qualquer fonte de alimentação (bateria ou rede elétrica). 
Um mecanismo inteligente de regulação de ar integrado permite ao operador 
personalizar o conforto adequado a cada paciente ou a cada fase do período 
de recuperação ou cuidados de enfermagem.

O comando Static Care Comfort liga-se simplesmente à saída de ar do colchão 
Hybrid ou do colchão Bariatric Hybrid e, em seguida, regula a pressão de ar 
no interior das células de ar.

A pressão no interior das células de ar pode ser regulada desde 10 mmHg a 
30 mmHg.

O sistema melhora o desempenho do colchão Hybrid normal, sem a 
complexidade ou o incómodo por vezes associado aos sistemas dinâmicos.

O sistema Static Care Comfort tem um funcionamento a custo zero e é 100% 
seguro, uma vez que não contém peças móveis no interior do sistema. 

Sistema Estático com Regulação



    HybridEspecificações Técnicas

Unidade de Bomba Hybrid

Número de série....................... Conforme etiqueta na parte traseira da bomba 
Alimentação elétrica......................................................... 220 – 240 volt, 50 Hz
Consumo de energia............................................................................. 10 watts
Fusíveis........................................................................................... TA1H 250 V
Proteção contra choques...................................................................... Classe 2
Nível de ruído................................................................................. Aprox. 25 dB 
Duração do ciclo............................................................................... 12 minutos
Tipo de ciclo............................................................................................. 1 em 2
Níveis de pressão............................................ Baixa 18 mmHg Alta 28 mmHg
Dimensões........................................................................... 265 x 175 x 90 mm
Peso.......................................................................................................... 1,6 kg
Intervalo de manutenção.............................................. 12 meses / 8.760 horas
Vida útil estimada..................................................................................... 5 anos
Prazo de durabilidade das peças............................................................ 5 anos

Comando Static Care Comfort

Número de série.......................... Conforme etiqueta na parte traseira da caixa 
Alimentação elétrica..................................................................... Não necessita
Consumo de energia............................................................................... 0 watts
Fusíveis................................................................................................ Nenhuns
Proteção contra choque................................................................................. NA
Nível de ruído................................................................................... Aprox. 5 dB 
Dimensões........................................................................... 265 x 175 x 90 mm
Peso.......................................................................................................... 0,8 kg
Intervalo de manutenção.............................................. 12 meses / 8.760 horas
Vida útil estimada.....................................................................................5 anos
Prazo de durabilidade das peças.............................................................5 anos



    Hybrid
Colchão Hybrid

Número de série............................................Etiqueta no tubo de ar do colchão 
Número de células de ar............................................14 Células de ar (7 pares)
Material das células de ar.........................................Película em PU de 300 um
Secção da almofada................................Espuma de alívio de pressão estática 
Núcleo da espuma em "U"........................................................................75 mm
Dimensões....................................................... 1990 x 900 x 150 mm (Nominal)
Peso............................................................................................................14 kg
Material do revestimento superior................................Dartex Performance 602
Vida útil estimada das células do colchão................................................5 anos
Prazo de durabilidade das peças do colchão...........................................5 anos

Hybrid - Perfil do paciente

Sistema de espuma Static
Peso máximo do paciente........................................................................159 kg
Nível de risco do paciente...........................................Pacientes de médio risco

Sistema Static Care Comfort
Máx. Peso do paciente.............................................................................190 kg
Nível de risco do paciente...............................................Pacientes de alto risco

Sistema de bomba Hybrid
Peso máximo do paciente........................................................................250 kg
Nível de risco do paciente.....................................Pacientes de muito alto risco
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