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Soluções de confiança. 
Tecnologia avançada. 

Qualidade sem compromissos.

Simplicidade na máquina de perfusão.



Machine Perfusion Made Simple.
TM

MACHINE PERFUSION SYSTEM

 Sistema de Máquina de 
Perfusão

Repensar o futuro 
do transporte e 
da preservação de 
órgãos

O Sistema de Máquina de Perfusão 
VitaSmart™ proporciona aos clínicos 
a capacidade de implementar 
protocolos de perfusão hipotérmica 
oxigenada (HOPE) com um sistema 
fácil de utilizar e configurar, e cuja 
monitorização do progresso da 
perfusão exige o mínimo de pessoal.

Simplicidade na 
Máquina de Perfusão

Sistema de perfusão hipotérmica oxigenada flexível e fácil 
de utilizar 

• Capacidade para uma melhor organização e gestão do tempo de transplante
• Máquina de perfusão económica
• Não necessita de sangue nem derivados do sangue, reduzindo o custo da 

perfusão
• Capacidade de transferência de dados para investigação e registos dos 

doentes
• Não requer uma equipa de pessoal multidisciplinar para monitorizar o 

progresso da perfusão
 
Um único sistema para fígado e rim 

• Maximiza a utilização do sistema e o retorno sobre o investimento
• Forte evidência clínica para perfusão hipotérmica oxigenada
• Permite protocolos hepáticos HOPE e DHOPE
• Deteção da temperatura em tempo real e monitorização da temperatura do 

perfusato/órgão 

Configuração simples e fácil de aprender 
• Concebido a pensar na simplicidade
• Rápida curva de aprendizagem com o mínimo de formação
• Tamanho compacto
• Fácil de transportar para onde é necessário dentro do hospital
• Configuração simples e rápida
• Alarmes com ruído mínimo e reposição rápida, reduzindo a fadiga devido a 

alarmes



Em caso de dúvidas:
Tel.: +44(0)20 3411 8326 | www.bridgetolife.eu | info@B2LL.com

Programas de suporte clínico e técnico
Uma parceria desenvolvida em função do seu 
trabalho
A formação não termina com um manual de instruções. Foi por isso que 
desenvolvemos programas de suporte abrangentes contínuos, criados por 
especialistas clínicos e adaptados às necessidades clínicas. Este esforço de 
cooperação centra-se na criação e melhoria da qualidade e dos conhecimentos 
da comunidade de transplantação. Fornecemos formação e suporte contínuos 
e flexíveis, desenvolvidos para minimizar as perturbações nas agendas 
sobrecarregadas dos clínicos.

Se surgir um problema no seu sistema, pode contactar a nossa Equipa de Suporte Técnico de uma forma 
rápida e simples. Além da assistência no local, os nossos contratos de serviços abrangentes centrados 
no cliente e o amplo suporte telefónico técnico e clínico estão à sua disposição para dar resposta às 
necessidades do seu sistema.

Especificações técnicas
Fonte de alimentação • 230 VCA (+/- 10%), 50 Hz • 115 VCA (+/- 10%), 60 Hz

Potência absorvida • 52 VA em condições normais de utilização
• 110 VA durante um segundo no momento de abertura da eletrosonda

Classe • Classe 1 de tipo BF (relativa à norma IEC EN 60601-1)

Condições de funcionamento

• Temperaturas de 15 °C a 35 °C
• Humidade relativa de 35% a 75% sem condensação
•  Evitar exposição direta à luz solar e à luz artificial 
•  Pressão atmosférica de 500 a 1060 hPa

Condições de transporte e 
armazenamento

• Temperaturas de -10 °C a 50 °C
• Humidade relativa de 35% a 85% sem condensação
•  Se o período de transporte ou armazenamento for superior a 15 semanas, consultar as 

condições ambientais de funcionamento (consultar acima)
Dimensões exteriores da máquina • Altura 360 mm • Largura 370 mm • Profundidade 285 mm

Dimensões do carrinho
• Base 440 x 500 mm • Altura da máquina a partir do solo 930 mm
• Altura máxima do suporte para soro 1970 mm

Peso da máquina • 12 kg

Peso do carrinho • 21 kg

Pressão de extração da bomba 1

• De -300 mmHg a +200 mmHg • Resolução 10 mmHg
•  Precisão ± 10 mmHg ± 3% do valor atual • Limites de preparação +100 mmHg a 

-200 mmHg
• Limites de tratamento +100 mmHg no limiar definido (0 a -250 mmHg)
• Limite de esvaziamento +100 mmHg a 
-250 mmHg

• Desvio de temperatura: 10%

Pressão de extração da bomba 2

• -200 mmHg • Resolução 10 mmHg
•  Precisão ± 10 mmHg ± 3% do valor atual • Limites de preparação -200 mmHg
• Limites de tratamento -200 mmHg • Limite de esvaziamento -250 mmHg
• Desvio de temperatura: 10%

Pressão da bomba de administração 
1 (VERMELHA)

• De -100 mmHg a +400 mmHg • Resolução 10 mmHg
• Precisão ± 10 mmHg ± 3% do valor atual
• Limites de preparação: (valores absolutos) +400 mmHg a -100 mmHg
• Limites de tratamento: (valores absolutos) +350 mmHg a -40 mmHg
• Limite de esvaziamento: (valores absolutos) +350 mmHg a -40 mmHg
• Desvio de temperatura: 10%

Pressão da bomba de administração 
2 (VERDE)

• De -100 mmHg a +400 mmHg • Resolução 10 mmHg
• Precisão ± 10 mmHg ± 3% do valor atual
• Limites de preparação: (valores absolutos) +400 mmHg a -100 mmHg
• Limites de tratamento: (valores absolutos) +350 mmHg a -40 mmHg
• Limite de esvaziamento: (valores absolutos) +350 mmHg a -40 mmHg
• Desvio de temperatura: 10%

Fluxo da bomba 1
•  Programável de 5 mL/min a 200 mL/min • Resolução de 1 mL/min
• Ativação de alarme sonoro e visual para paragens de bomba superiores a 1 minuto

Fluxo da bomba 2 •  Programável de 5 mL/min a 200 mL/min 
•  Resolução de 1 mL/min

Precisão dos fluxos das bombas •  Bomba 1 e infusão: +/-10% para a variabilidade da secção da bomba com pressões de entrada 
e administração entre -300 e +600 mmHg

Segmento da bomba 1 • PVC externo com Ø de 7,95 mm, interno com Ø de 4,77 mm

Segmento da bomba 2 • PVC externo com Ø de 6,8 mm, interno com Ø de 4,3 mm

Ecrã • Ecrã de 5,7” com gráficos a cores e retroiluminação

Sensor de ar •  Sistema ultrassónico com limiar de alarme para bolhas > 100 microlitros à capacidade máxima 
da Bomba 1

Pressão máxima do circuito • 600 mmHg (medida antes do filtro)

Sinal sonoro •  Nível de som do alarme sonoro: 65 dB a 1 m (distância do operador durante a utilização normal 
do Dispositivo Médico Ativo)

Tempo de desativação do alarme 
(ÁUDIO EM PAUSA)

• 1 minuto (consultar secção de alarmes)

Acessórios
Código Descrição
KOP03K • KIT PARA PERFUSÃO DO RIM A SER TRANSPLANTADO

KOP03L • KIT PARA PERFUSÃO DA VEIA PORTA DO FÍGADO

KOP03L2 • KIT PARA PERFUSÃO DA VEIA PORTA E DA ARTÉRIA HEPÁTICA DO FÍGADO

EU5054 • OXIGENADOR

EU5054 • OXIGENADOR

VitaSmart™ está disponível em todos os países que aceitam a certificação CE. Em todos os restantes países, está  
pendente da avaliação clínica e das autorizações regulatorias.
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