
PICO™ Soft Port é um sistema de uso único, 
sem reservatório que oferece o que há de mais 
inovador em Terapia por Pressão Negativa 
Portátil com fácil aplicação e excelente custo-
benefício. PICO™ Soft Port garante um tratamento 
efetivo por até 7 dias

Sistema de Terapia por 
Pressão Negativa Portátil

P I C O ™



Conheça PICO™ Soft Port
PICO™ traz aos pacientes os benefícios da Terapia por Pressão Nega-
tiva (TPN) em uma ferida aberta, em uma incisão cirúrgica ou em um 
enxerto de pele, através de um Sistema Portátil

PICO™ é pequeno o suficiente para ser segurado na mão ou caber no 
bolso,  conectado a um curativo inovador que fornece Pressão Negativa 
eficaz de 80mmHg e maneja o fluido para fora da ferida1

Introdução do Soft Port:

Desenhado para < o Risco de
pontos de pressão2

proporcionando + Conforto no uso
principalmente em regiões como
sacro e calcâneo

Pode ser conectado direto a bomba
ou a um tubo  mais longo,
garantindo mais versatilidade 

Apresentação Multisite:

Aplicação + Fácil3

+ Conformidade garantindo maior efetividade
em áreas anatômicas como cotovelos,
tornozelos, joelhos3

+ Flexibilidade para o posicionamento em
curvas e articulações3

PICO◊ demonstrou ser seguro e efetivo para uso 
ambulatorial4,5 e sua apresentação Multisite permite tratar 
com facilidade áreas anatômicas mais desafiadoras3
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A demanda por serviços 
hospitalares tem crescido 
devido ao envelhecimento 

da população e ao aumento 
de comorbidades como 
obesidade e diabetes

Ocasionando o 
desequilíbrio dos 

sistemas de saúde, 
já que os custos 

disparam

Levando à 
necessidade de 

reduzir gastos para 
manter o orçamento 

acordado

Com isso os hospitais 
desejam dar alta aos 

pacientes o mais 
rápido possível

Complicações 
ocorrem na 
assistência 
primária9

Levando a 
readmissões 
ainda mais 

caras10

7. 28% dos casos 
de ISC (infecções 
de sítio cirúrgico) 

foram identificados 
em pacientes 
readmitidos11

Rompa o ciclo de custos com P I C O ™
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Altas precoces permitem 
maior número de leitos 

disponíveis12

Maior rotatividade de 
pacientes12, colabora com a 

diminuição das filas de espera

O empoderamento do paciente 
com relação ao seu tratamento, 

leva à diminuição de 
necessidade do atendimento 

domiciliar4

Os pacientes que necessitam, podem ser 
facilmente atendidos em suas residências ou 
de maneira ambulatorial sem a necessidade 

de serem admitidos em um hospital13

PICO™ é um dispositivo de uso único e de fácil 
armazenamento.  Os 7 dias de uso são ideais 

para tratamentos reduzidos5

PICO™ é o único sistema de Terapia por Pressão Negativa (TPN) 
sem reservatório que demonstrou ser eficaz na diminuição das 
complicações5 pós cirúrgicas e que é simples o suficiente para 
permitir que os próprios pacientes se cuidem em casa4:



 

 

Indicadores fáceis 
para o paciente
Indicador de bateria 
baixa e fugas de ar

Gentil para a pele
Camada de contato 
e filme de silicone 
minimizam a dor na 
troca e retirada6

Mobilidade 
Funciona com 
2 baterias AA

Simplicidade
Aperte o botão laranja e 
pronto!

Proteção
Barreira 
antimicrobiana 
que ajuda a 
proteger a ferida 
de contaminação 
externa7

Confortável
Permite a evaporação 
do exsudato, garantindo 
liberdade de movimento sem 
perder a adaptabilidade à 
ferida

Confiável
Absorve quantidade leve à 
moderada de exsudato sem a 
necessidade de reservatório

Inovador
Mantém pressão constante 
de -80mmHg8

FILME COM ALTA TAXA
DE TRANSMISSÃO DE VAPOR1,8

CAMADA SUPER ABSORVENTE1,8

CAMADA AIR LOCK

CAMADA DE CONTATO E ADESIVO DE SIILICONE
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PICO◊ demonstrou reduzir significativamente as 
infecções de sítio cirúrgico e as deiscências cirúrgicas 
quando comparado a curativos tradicionais14

Qual a composição do kit?

 1 bomba

 1 tubo enrolado

 2 baterias de lítio AA

 2 curativos com conector e tubo

 12 tiras de fixação

 Instrução de Uso

Quando trocar?Como solicitar?

Sistema 
corretamente 
posicionado e 
sem necessidade 
de troca 

Troca é 
recomendada 

Troca é 
recomendada
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Embalagem  menor e 60% 
mais leve e do que a anterior7
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Código Descrição
66801358 Pico Soft Port 10 x 20 cm

66801359 Pico Soft Port 10 x 30 cm

66801360 Pico Soft Port 10 x 40 cm

66801361 Pico Soft Port 15 x 15 cm

66801362 Pico Soft Port 15 x 20 cm

66801363 Pico Soft Port 15 x 30 cm

66801364 Pico Soft Port 20 x 20 cm

66801365 Pico Soft Port 25 x 25 cm

66801356 Pico Multisite 15 x 20 cm

66801357 Pico Multisite 25 x 20 cm




