Inovação.
Inteligente.
Sistema ClearSight.

O Sistema ClearSight
Uma abordagem simples e não invasiva
para a monitorização dos principais
parâmetros hemodinâmicos.
• Volume Sistólico (VS);
• Variação do Volume Sistólico (VVS);
• Débito Cardíaco (DC);
• Resistência Vascular Sistêmica (RVS);
• Pressão Arterial Contínua (PA).
• O Cuff de dedo proporciona
até 72 horas de informações
hemodinâmicas valiosas, embora
a monitorização contínua em um
dedo seja limitada a 8 horas.
A monitorização ininterrupta por
mais de 8 horas é possível usando

O Sistema ClearSight estende a monitorização hemodinâmica
contínua a uma população mais ampla de pacientes, incluindo
seus pacientes cirúrgicos de risco moderado a alto.
Através da tecnologia comprovada do sistema ccNexfin1, 2, 5-10,
o Sistema ClearSight fornece aos médicos clareza sem
as barreiras de complexidade ou de invasão.

dois manguitos em dois dedos.

Simples para os médicos
O sistema ClearSight conecta-se rapidamente ao paciente através de um
Cuff inflável envolto no dedo¹. A simplicidade do sistema ClearSight
proporciona a você acesso não invasivo automático e informações
hemodinâmicas contínuas para uma população mais ampla de pacientes.

______________________________________________________
Utiliza tecnologia já validada
Usada como o padrão para monitoramento em espaço há décadas³, a
tecnologia não invasiva ccNexfin (clampeamento4, Physiocal5) foi
extensivamente validada contra as tecnologias de monitorização padrão ouro.
Diversos estudos validaram a capacidade da tecnologia não invasiva de
ccNexfin em medir de forma confiável e em tempo real a pressão arterial
contínua1, o débito cardíaco absoluto e o débito cardíaco contínuo.5- 10

______________________________________________________
• Seção transversal da
aplicação do Cuff

Monitorização Hemodinâmica Avançada
estendida a pacientes de risco moderado

Para refletir com exatidão o fluxo

O sistema ClearSight permite que você expanda a monitorização
hemodinâmica avançada para os seus pacientes cirúrgicos de risco moderado
a alto - incluindo pacientes idosos ou obesos1,11,12 permitindo que você tome
decisões com mais informações em relação a administração de volume.

arterial, a medição da pressão do
dedo em tempo real é realizada
1000 vezes por segundo utilizando
o método de clampeamento
de volume.

Os parâmetros de fluxo fornecidos, como VS e VVS, demonstraram ser mais
dinâmicos, sensíveis e específicos para prever a responsividade a volume do
que os parâmetros convencionais baseados na pressão13. Estes parâmetros
são centrais nos protocolos de Terapia Guiada por Metas no Perioperatório
(TGMP) e, quando usados juntos, são fundamentais para a administração de
volume ideal nos pacientes em risco de desenvolvimento de complicações.

Simplicidade não invasiva.
Clareza de última geração.
O sistema ClearSight da Edwards Lifesciences
é composto de um Cuff de dedo ClearSight
e da plataforma clínica EV1000.
O sistema apresenta VS, VVS, DC, RVS
e PA contínua de forma clara e simples no monitor EV1000.
As telas touch screen fáceis de usar permitem a seleção dos
parâmetros mais significativos para cada situação clínica.
Esta tela intuitiva de informação fundamental minimiza as
incertezas e permite que você determine com mais exatidão
o estado de volume do seu paciente.
Suporte clínico visual
Os parâmetros hemodinâmicos avançados são apresentados de forma
visualmente simplificada. Os indicadores coloridos comunicam facilmente
o status do paciente e as telas de suporte clínico visual permitem o
reconhecimento imediato e maior compreensão das situações clínicas
de alterações rápidas.usados juntos, são fundamentais para a
administração de volume ideal nos pacientes em risco de
desenvolvimento de complicações.

• Configurar metas e alarmes
A plataforma clínica EV1000
permite que os médicos
configurem intervalos de alvos
coloridos e específicos;
e a escolha dos parâmetros,
os alarmes e alvos se alinham
com os protocolos de
otimização hemodinâmica
(TGMP) para atenderem as

O sistema ClearSight não invasivo fornece
informações hemodinâmicas valiosas a uma
população expandida de pacientes para tomar
decisões com mais informações sobre a
administração de volume em cirurgia de risco
moderado a alto.

necessidades precisas de
monitoramento do seu paciente.

Oferece clareza em todos os momentos.
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Método de
clampeamento
para medir a pressão
arterial inventado
por Jan Peñáz.

TNO, um instituto
de pesquisa
holandês de
destaque, inicia
o desenvolvimento
da pressão arterial
não invasiva.

BMEYE foi
fundada
a partir da
separação
da TNO.

Introdução no
mercado do
sistema Nexfin, com
CO-Trek para
monitorizar de
modo não invasivo
a pressão arterial e
o débito cardíaco.

Introdução no
mercado do
ClearSight
integrado
na plataforma
clínica EV1000.

Saiba Mais
Com a integração do Cuff de dedo ClearSight na plataforma clínica EV1000, você pode agora utilizar uma única
plataforma com as opções não invasiva e minimamente invasiva, como o sensor FloTrac e o Sistema VolumeView.
O Sistema ClearSight também envia sinal de pressão analógico para visualizar a pressão arterial não invasiva
em um monitor de cabeceira. A Edwards fez esta abordagem de sistema integrado para proteger a exatidão das
informações clínicas e a qualidade correspondente aos cuidados do paciente.

O Sistema ClearSight

Descrição

Nº do Modelo
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Cuﬀ de Dedo ClearSight - Pequeno

CSCS

Cuﬀ de Dedo ClearSight - Médio

CSCM

Cuﬀ de Dedo ClearSight - Grande

CSCL

Plataforma Clínica EV1000 não invasiva

EV1000NI

Plataforma Clínica EV1000
minimamente invasiva

EV1000A

Kit Upgrade da Plataforma EV1000A

EVNIUPG

Monitor EV1000
Bomba de Ar EV1000
Controlador de Pressão
Cuﬀ de Dedo
ClearSight
5 Sensor de Referência
Cardíaca
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Conectividade via IFM através de uma conexão em série.
HL7 através de uma conexão Ethernet ou Dispositivo de Integração HL7.

Ajudando no avanço dos cuidados a pacientes críticos por 40 anos. A Edwards Lifesciences busca fornecer a
informação valiosa que você precisa, no momento que você precisa. Através da colaboração contínua com você,
educação contínua e busca incessante por avanço, nosso objetivo é fornecer clareza a cada momento.
Visite www.Edwards.com/br para saber mais
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Para uso profissional. Consulte as instruções de uso para informações de prescrição completas, incluindo
indicações, contraindicações, advertências, precauções e eventos adversos.
Registros Anvisa: Sistema ClearSight 80219050157; Plataforma EV1000NI: 80219050157;
FloTrac: 80219050086; VolumeView: 80219050126.
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