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S I S T E M A S

P A R A M E D I C I N A

Dispositivo para Fechamento
Cirúrgico da Pele - Zip®





Resultados semelhantes à sutura...
com a mesma rapidez dos agrafos
Vantagens clínicas
...em comparação com
sutura, cola e agrafos
•
•
•
•
•
•
•

Fechamento da pele fácil de utilizar; a tarefa pode ser
delegada para aumentar a eficiência no centro cirúrgico
Não invasivo - não há necessidade de perfuração cutânea,
nem de arrasto da sutura; redução do risco de lesão por
punção de agulha
Protege a ferida do esforço induzido pelo paciente
Pode desobrigar a ida do paciente à retirada dos agrafos
Sem as marcas deixadas pelos agrafos
Confortável, flexível. Adapta-se ao corpo
Elevada satisfação do paciente

Satisfação do paciente
% de satisfação com
relação à cicatriz
% de satisfação global
% de indivíduos que
acharam que o Zip ajudou
a gerir a dor da incisão
% de indivíduos que
preferem o Zip no futuro
n = 22

Vantagens econômicas
•
•

Redução no custo da mão de obra e materiais por
procedimento em comparação com as suturas e a cola



Dispositivo : Modalidade de fechamento da
pele rápida e não invasiva
Substitui : Suturas, agrafos e cola para pele
Indicações de Indicado para fechamento da
utilização : pele no caso de lacerações de
reduzida tensão ou incisões
cirúrgicas
Aplicações : Inclui (entre outras coisas)
pacemaker/implante de ICD,
artroplastia total de quadril, joelho
e ombro, fusão espinhal (anterior
e posterior), excisão cutânea,
lacerações
Incisões : Zip® 8i - até 8 cm
Zip® 16 - até 16 cm
Os dispositivos podem ser
combinados para incisões mais
extensas e podem ser cortados
em pedações de 1 cm para
incisões menos extensas.
Duração da Recomendação 7 a 14 dias
permanência no (remoção através de descolagem
corpo : da pele)

Redução do risco de lesão por punção de agulha
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Corte do dispositivo para
incisões menos extensas







Combinação de dispositivos
para incisões mais extensas




Fusão espinhal de 5 níveis, abordagem
posterior com recurso a dois
dispositivos Zip® 16






Fácil aplicação

1



Destacar e colocar
sobre a incisão





2



Ajuste da tensão
do fechamento
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Zona de isolamento da incisão
O sistema de distribuição de forças foi desenvolvido para
proporcionar forças de fechamento uniformes, bem como para
criar uma zona de isolamento à volta da incisão no intuito
de proteger contra forças de distração induzidas
pelo paciente.

Compressão dinâmica
A ligação integrada do dispositivo ZIP® foi desenvolvida para
fornecer compressão dinâmica durante a extensão da incisão
axial. Por vezes, o movimento normal do paciente pode fazer com
que a incisão se alargue ao longo do respectivo comprimento.
O dispositivo ZIP® comprime suavemente a incisão durante
a extensão axial, garantindo um
fechamento seguro da ferida
durante a cicatrização.

Resultados pré-clínicos

Realizaram-se estudos pré-clínicos visando a avaliação do desempenho do dispositivo
em comparação com as técnicas de fechamento tradicionais, tais como suturas.
Os dispositivos foram removidos duas semanas após a intervenção e as cicatrizes
resultantes foram avaliadas às seis semanas por um painel que desconhecia o tipo de
fechamento da ferida, composto por quatro cirurgiões plásticos certificados pelo conselho
com recurso à Cosmetic Visual Analog Scale (CVAS - escala visual analógica cosmética)
e ao Wound Evaluation Scale (WES - índice de avaliação de feridas). A seguinte tabela
apresenta os resultados médios de dois indivíduos.

Conclusão

Os resultados sugerem que os efeitos cosméticos com a tecnologia ZipLine são, pelo
menos, equivalentes ao fechamento com sutura.

PRODUTO

REFERÊNCIA

Zip® 8i - Dispositivo de fechamento cirúrgico da pele

PS2080

Zip® 16 - Dispositivo de fechamento cirúrgico da pele

PS1160

Para fechamento de incisões até 8 cm de comprimento

Para fechamento de incisões até 16 cm de comprimento
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