
ANO
GARANTIA

REFERÊNCIA PESO
Min / MÁX kg

TAMANHO DO
COLCHAO
(L x P) cm

TAMANHO DA CAMA
(P x L x A) cmDESIGNAÇÃO

XTECH®25: Colchão motorizado de baixa pressão com unidade
de controlo, capa integral de protecção e sistema interno de
protecção para os componentes visco-elásticos ( fornecido
plano / 2 caixas)

200 x 90 x 18 198 x 88 cm

200 x 90 x 18 198 x 88 cm

200 x 90 x 18 198 x 88 cm

200 x 90 x 18 198 x 88 cm

PXTM/25C2ZAGHI2

XTECH®25: Colchão motorizado de baixa pressão com unidade
de controlo, capa integral de protecção e sistema interno de
protecção para os componentes visco-elásticos (fornecido
enrolado e comprimido / 3 caixas)

PXTM/25C2ZAGHI2R

Não tem peso minimo.
Peso máximo 200 kg

Não tem peso minimo.
Peso máximo 200 kg

XTECH®25: Colchão motorizado de baixa pressão com unidade
de controlo, capa integral de protecção e sistema interno de
protecção para os componentes visco-elásticos (fornecido
plano / saco para transporte / 2 caixas)

PXTM/25PK001 Não tem peso minimo.
Peso máximo 200 kg

XTECH®25: Colchão motorizado de baixa pressão com unidade
de controlo, capa integral de protecção e sistema interno de
protecção para os componentes visco-elásticos (fornecido
enrolado e comprimido / saco para transporte / 3 caixas)

PXTM/25PK001R Não tem peso minimo.
Peso máximo 200 kg

NOVA GERAÇÃO
COLCHÃO TERAPÊUTICO DINÂMICO DE BAIXA PRESSÃO
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SYST’AM® XTECH®25

INDICAÇÕES

NF EN ISO 597 - 1 & 2

Limpeza da espuma:

  

Limpeza da capa POLYMAILLE®:

< 1000 PPM

95

(Não mergulhar em água)



TECNOLOGIA CROSSOVER: O MELHOR DOS DOIS MUNDOS, ESTÁTICO E DINÂMICO

INOVADORA TECNOLOGIA HÍBRIDA

OPERAÇÃO DIRECCIONADA

100%
CONTROLO

AUTOMÁTICO

(AUTOMATIC PATIENT IMMERSION)

2
1

UM COLCHÃO INTELIGENTE

SENSOR IMERSÃO PATENTEADO

Operação direccionada, controlada de forma
independente para cada zona de risco.

A tecnologia crossover é baseada numa combinação
optimizada das duas tecnologias utilizadas na
prevenção e tratamento de úlceras por pressão em
acamados: tecnologia estática e dinâmica.

Esta combinação de tecnologias permite a
optimização do efeito terapêutico ao mesmo tempo
que fornece conforto ao utilizador.

3 MODOS DE TECNOLOGIA DE BAIXA PRESSÃO
Tecnologia de baixa pressão com a possibilidade
de escolher entre 3 modos automáticos, todos
usando a tencologia API-SENSOR.

Modo estático
contínuo automático

Modo automático
micro-alternância

Modo automático
alternância

CONTROLO INDEPENDENTE
DAS ZONAS CORPORAIS

Este controlo automático da imersão ideal do
doente no colchão é atingido através do sensor de
imersão API-SENSOR (tecnologia patenteada).

3

1

2
Um colchão inteligente que analisa em
tempo real e de forma precisa a imersão
do doente no colchão.

COLCHÕES

SYST’AM® XTECH®25
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COLCHÕES

SYST’AM® XTECH®25
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A flexibilidade do material permite a imersão do corpo do
utilizador no colchão.

Esta imersão resulta num aumento da área de contacto entre o
colchão e o corpo do utilizador.

O resultado é a distribuição do peso corporal do utilizador por um
maior número de pontos de contacto, que tem o simples efeito
mecânico de reduzir a pressão incidente em cada ponto e,
especialmente, os ponto de pressão máxima nas zonas de maior
risco de desenvolvimento de úlceras por pressão.

ZONA

MOTORIZADA 

ZONA ALTO RISCO

(CALCÂNEOS)

ZONA

ESTÁTICA

ZONA

BAIXO RISCO

(COXA E

PERNA)

ZONA

ESTÁTICA

ZONA

BAIXO RISCO

(OCCIPITAL) ZONA

MOTORIZADA 

ZONA ALTO RISCO

(SACRO, ISQUIONS)

TRANSFERENCIA
DE CARGAS

O xTECH®25 combina, graças às sua tecnologia
híbrida, o melhor das duas tecnologias: imersão
e alternância de pressões.

Mas, este cruzamento de tecnologias,
também dá origem a outra sinergia, graças
ao princípio de superfícies multi-suporte.

Com o objectivo de melhorar o conforto do
utilizador e favorecer a transferência de suporte,
a SYST’AM optou por utilizar a tecnologia de
baixas-pressões nas zonas de maior risco
(calcâneos e região sagrada) e a tecnologia de
imersão nas zonas de menor risco (coxas,
gémeos  e costas).

Com o xTECH®25 o conceito de superfície
multi-suporte adquire uma nova dimensão,
combinando zonas de suporte estático (nas
regiões de menor risco) e dinâmico (nas regiões
de maior risco).

A insuflação diferenciada dos circuitos de ar cria um alívio regular
e alternado das zonas corporais em contacto com o colchão. As
pressões aplicadas localmente variam continuamente ajudando na
oxigenação dos tecidos.

Esta acção alternada é suave e controlada por tecnologia de baixa
pressão, para evitar riscos de hiper-pressão localizada.

O nível de insuflação é controlado automaticamente através de
sensores de imersão.

A DUPLA VANTAGEM DA TECNOLOGIA CROSSOVER DO

CYCLE A CYCLE B

AS VANTAGENS DA
TECNOLOGIA ESTÁTICA:
O OBJECTIVO DE IMERSÃO
NO COLCHÃO

REDUÇÃO
NO RISCO

1

AS VANTAGENS DA
TECNOLOGIA DINÂMICA:
ALTERNÂNCIA AUTOMÁTICA
DE PRESSÕES

CROSSOVER TECHNOLOGy
INOVADORA TECNOLOGIA HÍBRIDA

IMERSÃO DISTRIBUIÇÃO
PRESSÕES == INSUFLAÇÃO

ALTERNADA
ALÍVIO PERIODICO DAS

ZONAS DE PRESSÃO=



COLCHÕES

SYST’AM® XTECH®25
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2 SENSOR DE IMERSÃO PATENTEADO
UM COLCHÃO INTELIGENTE

IMERSÃO OPTIMIZADA

A altura das células
de ar debaixo do sacro
é ideal e constante.

Qualquer que seja a morfologia e peso do utilizador,
o controlo automático de imersão permite ao
sistema obter, quer na posição sentado quer
deitado, o nível ideal de imersão da região
sagrada, uma garantia de que a carga é distribuída
da melhor forma.

Detecção instantânea pelo API-SEnSOR® de
mudanças na posição.

É o grau de imersão detectado pelo API-SEnSOR®

que determina a pressão de insuflação e não o
oposto.

O sensor API-SEnSOR® age como um sistema anti-
abatimento, garantindo uma utilização segura
mesmo com o tronco a 45º.

Adapta-se a todos os pesos corporais e
morfologias (sem peso mínimo, até 200 kg).

O XTECH®25 está equipado com controlo automático e em tempo real da imersão da
zona sacro-glútea, graças ao sensor API-SENSOR: controlo contínuo e automático da
imersão das zonas de risco, sem nunca afundar totalmente.

POSIÇÃO SEMI-FOWLER

POSIÇÃO DEITADA

POSIÇÃO SENTADA

COLCHÕES DINÂMICOS DE AR
SEM UM SENSOR DE IMERSÃO

Sem um sensor que avalie a imersão do utilizador,
existe o risco de abatimento na região sacro-
coccígea.

(Automatic Patient Immersion)

DEMONSTRAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE PRESSÕES
COM VÁRIOS TIPOS DE COLCHÕES

DEMONSTRAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE PRESSÕES COM

CICL0 B

Colchão dinâmico
de pressão alternada

 
  

MODO AUTOMÁTICO
MICRO-ALTERNÂNCIA

 

 
  

 

MODO AUTOMÁTICO
ALTERNÂNCIA

MODO ESTÁTICO
CONTÍNUO AUTOMÁTICO 

 

 

CICL0 A

P. Min

P. Max

P. Min

P. Max

P. Min

P. Max

P. Min

P. Max

CICL0 A CICL0 B

Colchão estático
viscoelástico

ou

100%
CONTROLO

AUTOMÁTICO
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COLCHÕES

SYST’AM® XTECH®25

3 OPERAÇÃO DIRECCIONADA

3 MODOS DE TECNOLOGIA
DE BAIXA PRESSÃO

MODO AUTOMÁTICO DE MICRO-ALTERNÂNCIA OU ALTERNÂNCIA

Todas as células de ar (164) permanecem insufladas com baixa pressão
e de forma contínua. O xTECH®25 avalia a imersão do utilizador e ajusta
automaticamente a insuflação da região sagrada de forma precisa. A
zona dos calcâneos é gerida de forma independente e com insuflação
especialmente pensada para esta zona.

Uma vez que os parâmetros estejam calculados, o xTECH®25 entra em
modo de sono, eliminando o ruído desagradável ou o incómodo
causado pelo movimento do colchão. Assim que algum movimento
ou mudança de posição é detectado, o xTECH®25 reajusta os
parâmetros automaticamente (modo ideal para quando o utilizador está
a dormir). 

Estes 2 modos fornecem alternância de baixa amplitude dos pontos
de suporte, através da insuflação e desinsuflação sucessivas dos
circuitos de ar em pares. É apenas a duração do ciclo que diferencia
entre estes 2 modos de alternância de baixa pressão.

- Fase 1: os circuitos 1 e 3 são os mais insuflados
- Fase 2: os circuitos 2 e 4 são os mais insuflados

Em todas as situações o sensor API-SEnSOR® permanece activo de
forma a evitar qualquer rsico de abatimento total das células durante a
alternância das fases, mesmo com o tronco a 45º. Garante um ajuste
personalizado dos parâmetros de alternância através da monitorização
constante do grau de imersão.

3 min.3 min. 6 min.6 min. 9 min.9 min. 12 min.12 min.3 min. 6 min. 9 min. 12 min.

2 4

1 3

1 3

2 4

3 min.3 min. 6 min.6 min. 9 min.9 min. 12 min.12 min.3 min. 6 min. 9 min. 12 min.

2 4

1 3

1 3

2 4

2 4

1 3

1 3

2 4

MODO ESTÁTICO CONTÍNUO AUTOMÁTICO, CONTROLO “ON DEMAND”

Modo automático de micro-alternância
Este modo é caracterizado por uma suave alternância
dos pontos de suporte ao longo do tempo. Consiste
num ciclo com duas fases, de 6 min cada, perfazendo
12 min no total.

Modo automático de alternância
Este modo é caracterizado por frequentes mudanças
nos pontos de suporte com curtos periodos de
alternância. O seu ciclo dura cerca de 6 min (2 fases de
3 min cada).
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COLCHÕES

SYST’AM® XTECH®25

2
1

CIRCUITO 1

CIRCUITO 4CIRCUITO3

CIRCUITO 2

ZONA CALCÂNEOS

ZONA SACRO-GLÚTEA

Fluxo de dados do sensor
API-SENSOR® para a
unidade de controlo

Manga de cabosUnidade de
controlo

A capacidade de suporte de carga e de tolerância a pressões cutâneas é diferente
nas várias zonas do corpo, na posição de deitado, sendo inferior na região sagrada
e dos calcâneos. Assim sendo, é essencial controlar estas zonas de forma individual.

 1 zona sacro-glútea equipada com sensor API-SENSOR®

 1 zona dedicada aos calcâneos
Cada secção de células de ar é desenhada com 2 circuitos distintos, perfazendo

4 circuitos no total
11 cm de ar distribuídos por 92 células na zona dos calcâneos e 72 células na zona

sacro-glútea
Um design em forma de favo de mel para obter a melhor distribuição de pressões

possível

2 ZONAS DE RISCO CONTROLADAS
INDIVIDUALMENTE

Como o tronco do utilizador fica numa zona estática que
permite a realização de massagem cardíaca, não existe
necessidade de desinsuflar o colchão para levar a cabo
este procedimento.

CPR



www.systam.com38

04/2018

COLCHÕES

SYST’AM® XTECH®25

 
 

  

100 % Automático. Início simples e fácil: pré-insuflação
rápida (máx. 4 min); seguido de auto-calibração (= 2 min).
Apenas é necessário posicionar o utilizador. Como cada
doente é único, a gestão automática da imersão através
do API-SEnSOR adapta a insuflação necessária, qualquer
que seja o peso, a morfologia ou a posição do doente. 

3 Modos de baixa pressão:

Modo de tratamento: fornece uma insuflação mais firme
das células de ar para facilitar o tratamento e a
mobilização do utilizador. Pode ser activado ou
desactivado manualmente em qualquer altura. Desactiva-
se automaticamente após 30 min.

 Indicador API-SENSOR®: um led contínuo de cor verde
confirma a presença e funcionamento do sensor de
imersão (surge intermitente durante as fases de
calibração). 

 Indicador de bloqueio/desbloqueio do teclado.
Bloqueio e desbloqueio manual.

 
 

  
 
 

  

 
 

  MODEMODE
CONTINUCONTINU

MODO ESTÁTICO
CONTÍNUO AUTOMÁTICO

MODEMODE
MICRO-ALTERNÉMICRO-ALTERNÉ

MODO AUTOMÁTICO
MICRO-ALTERNÂNCIA

MODEMODE
ALTERNÉALTERNÉ

MODO AUTOMÁTICO
ALTERNÂNCIA

UNIDADE DE CONTROLO
100 % AUTOMÁTICA

 
 

  

Alarme: dispara automaticamente se existir um corte de energia.
Os circuitos de ar são bloqueados, assegurando a autonomia do
colchão durante várias horas (no mínimo uma semana). O alarme
audível, programado para durar 1 min, pode ser desactivado
manualmente.

Sistemas de alarme disponíveis:

Alarme sonoro com desactivação manual.

Modo transporte: activa-se automaticamente quando o colchão
é desconectado. Os circuitos de ar são bloqueados, assegurando
a autonomia do colchão durante várias horas (no mínimo uma
semana).

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Falha na
insuflação /
circuito ar

Falha num cabo /
uni controlo

Falha no sensor
API-SENSOR®
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ESPECIFICAÇÕES TéCNICAS

198 cm
88 cm

7 cm

11 cm

9 cm

Hauteur totale
du mat    

Dimensões do colchão 198 x 88 x 18 cm

Peso do colchão Peso do colchão com capa: 20,5 kg. Peso da unidade de controlo e cabos: 3,9kg.

Altura células ar 11 cm

número células ar Zona sacro-glútea: 72 células; zona calcâneos: 92 células.

Material do colchão Zonas dinâmicas motorizadas: Laxprene®

Zona estática: espuma poliuretano viscoelástica com memória, 80 kg/m3

Base de suporte do colchão: espuma poliuretano alta-resiliência, 40 kg/m3

Material da capa Parte superior: poliester revestido a poliuretano, tratado com partículas de prata (antibacteriano, antimicrobiano).
Parte inferior: poliester revestido a poliuretano

Autonomia em modo transporte 1 semana (mínimo)

Ajustes 100% automáticos Através de sensor, de acordo com a morfologia e grau de imersão do utilizador.

Tempo de insuflação colchão 4 min máx + auto-calibração (2 min)

Indicador de falhas Visual e sonoro (sonoro com desactivação manual)

Fonte de alimentação 230 V +- 10%, 50-60 Hz

nível sonoro 31 dBA (nF En ISO 3746: 2009-11)

Consumo energético médio 25 VA


