
SureForm

Grampeador da Vinci

Com Tecnologia SmartFire

Alcance mais com 
seu grampeador.



Mais inteligente
Com um toque no pedal, você ativa a 
tecnologia SmartFire que mede a compressão 
do tecido antes e durante o disparo.

A tecnologia SmartFire usa mais de 1000 
medidas por segundo para fazer ajustes 
automáticos ao processo de disparo 
enquanto os grampos estão sendo formados e 
o corte está sendo realizado.

Essa avançada tecnologia de disparo é fácil de usar e ajuda a garantir uma 
linha de grampos mais consistente ao mesmo tempo em que previne danos de 
uma grande variedade de tecidos com diferentes espessuras.

Maior precisão

Tensão no tecido alvo

Estresse nas anatomias adjacentes

Menor tensão no tecido alvo e menor 
estresse nas anatomias adjacentes durante 
o posicionamento e o clampeamento.

Com uma grande amplitude articular e design centrado na bigorna, o 
grampeador SureForm pode ser posicionado exatamente no local desejado, 
minimizando a tensão no tecido alvo e estresse nas anatomias adjacentes.



Maior mobilidade
A angulação de movimento de 120° proporciona a liberdade de 

mover seu grampeador e de posicioná-lo onde você preferir.

Desfrute de um maior alcance de movi-
mentos do que os da mão humana ou do 
que os grampeadores laparoscópicos 
com o grampeador SureForm*.

*Comparado ao Endo GIA Ultra com tecnologia Tri-Staple, SIGNIA com tecnologia Tri-Staple 2.0 e Powered Echelon Plus 
com GST em Março de 2019

Grampeador 
Laparoscópico Concorrente

Grampeador 
Laparoscópico Concorrente



Os grampeadores SureForm estão disponíveis nos tamanhos de 45mm e 60mm 
de comprimento de linha de grampo. As recargas dos grampeadores SureForm 
45mm e 60mm apresentam 6 linhas de grampos e introduzem a recarga preta 
no portfolio da Vinci pela primeira vez. 

60mm de linha de grampos/55mm de linha 
de corte
Design centrado na bigorna
Necessita de cânula de 12mm
12 disparos
Uso em um único paciente

Recargas Branca, Azul, Verde e Preta
6 linhas de grampos
Nova lâmina a cada recarga

Recargas Branca, Azul, Verde e Preta
6 linhas de grampos
Nova lâmina a cada recarga

45mm de linha de grampos/40mm de linha 
de corte
Design centrado na bigorna
Necessita de cânula de 12mm
12 disparos
Uso em um único paciente

SureForm

Maior acesso e autonomia com seu grampeador.

SureForm 60 SureForm 45

SureForm 60 reloads SureForm 45 reloads



Informações de compra

Quando você escolhe os grampeadores SureForm, você reduz a incerteza e 
aumenta a performance de grampeamento como nunca visto antes.
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Grampeador
SureForm 45 SureForm 60

SureForm 45 SureForm 60

SureForm 45 SureForm 60

SureForm 45 SureForm 60

SureForm 45 SureForm 60



Declaração
Os estudos comparativos citados nesse documento foram realizados em um ambiente de teste ou in vivo ou em um ambiente virtual e não são estatistica-

mente inflados para mostrar os resultados encontrados. O valor de significância definido para detectar diferenças estatisticamente relevantes foi p<0.05.

Informações de segurança
Complicações séria podem ocorrer em qualquer cirurgia, inclusive na cirurgia da Vinci e inclusive morte. Exemplos de complicações 

graves ou com risco de vida, que podem exigir hospitalização e/ou reoperação prolongada e/ou inesperada incluem, mas não estão 

limitadas a uma ou mais das seguintes: lesão a tecidos/órgãos, sangramento, infecção, aderências internas que podem causar disfun-

ção/dor prolongada.

Riscos específicos à cirurgia minimamente invasiva, inclusive à cirurgia da Vinci, incluem, mas não estão limitados a um ou mais dos que 

seguem: dor temporária/lesão nervosa associadas ao posicionamento, ao tempo prolongado de operação, à necessidade de converter 

a uma cirurgia aberta ou à necessidade de incisões maiores ou adicionais. Converter um procedimento pode resultar em um tempo 

cirúrgico prolongado e tempo prolongado sob anestesia, além de levar ao aumento de complicações. Contraindicações aplicáveis ao 

uso de instrumentos endoscópicos tradicionais também se aplicam ao uso de todos os instrumentos da Vinci. Para Informações de Segu-

rança Importantes, indicações de uso, riscos, advertências e avisos completos, por favor verifique o endereço www.intuitive.com/safety.

Resultados individuais podem depender de um número de fatores incluindo, mas não limitados, a características do paciente, caracterís-

ticas da doença e/ou experiência do cirurgião. 

As cargas dos grampeadores da Intuitive Surgical SureFormTM 60 e Sureform 60, assim como outros acessórios do grampeador, foram 

desenvolvidos para serem usados com um sistema cirúrgico da Vinci compatível para ressecção, transecção e/ou criação de anastomo-

ses nas especialidades cirúrgicas Geral, Torácica, Ginecológica, Urológica e Pediátrica. Esse dispositivo pode ser usado com uma linha 

de grampus ou material (natural ou sintético) de sustentação de tecido.

As cargas dos grampeadores da Intuitive Surgical SureForm 45 e Sureform 45, assim como outros acessórios do grampeador, foram 

desenvolvidos para serem usados com um sistema cirúrgico da Vinci  compatível para ressecção, transecção e/ou criação de anastomo-

ses nas especialidades cirúrgicas Geral, Torácica, Ginecológica, Urológica e Pediátrica. Esse dispositivo pode ser usado com uma linha 

de grampus ou material (natural ou sintético) de sustentação de tecido.

A menos que especificado o contrário, todas as pessoas ilustradas são modelos.
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