


NOSSA COMPANHIA

VISÃO

Somos uma empresa brasileira focalizada na fabricação e distribuição de produtos médicos hospitalares 
com o maior portfólio do mercado. 

Ser um dos principais parceiros estratégicos de Centros de Saúde no Brasil, através de serviços de qualidade, 
dinâmico e próximo, oferecendo uma ampla gama de produtos médicos com padrões internacionais.  

MISSÃO 
Contribuir com centros hospitalares, oferecendo uma ampla gama de produtos médicos, e desta maneira 
proporcionar-lhes uma melhor qualidade no cuidado da saúde.



NOSSA PROPOSTA

NOSSO PORTFÓLIO DE  
PRODUTOS

Amplo portfólio de produtos. 

pArCeiro eStrAtégiCo para os centros hospitalares. 

oferecemos  uma experiênCiA Com quAlidAde nos tratamentos. 

Serviço confiável, próximo e dinâmiCo.

produtos com padrões de quAlidAde internACionAl.

CApACitAção para a utilização correta dos produtos.
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AV ACESSO VASCULAR 

CATETER PERCUTÂNEO MONO-LUMEN PICC 
COM INTRODUTOR // POLIURETANO

para a administração de nutrição parenteral, soluções hiperosmolares, soluções intravenosas em pacientes recém-

nascidos, bebés e pediátricos que precisam de tratamento parenteral prolongada, pacientes com enterocolite 

necrotizante (neC), pacientes em unidades de cuidados intensivos, doentes submetidos a cirurgia necessitando de 

jejum prolongado, pacientes com doenças metabólicas.

IndIcações:

CARACTERíSTICAS DESTACADAS

Cateter 100% poliuretano rAdiopACo 
grau médico.

dimensões e lúmenes adequados para 
recém nascidos de muito baixo peso e 
prematuros. 

informações de calibre e comprimento.

permite a administração de soluções 
hiperosmolares

•	 Cateter 1 Vía: mono lumen. 

•	 marcações centimetradas e ponta pintada para verificar uma correta colocação e a extração total do cateter. 

•	 introdutor peel off e agulha com orifício lateral. Com câmara de refluxo transparente para verificação do retorno 
sanguíneo venoso. 

•	 o kit inclui: fita métrica descartável, pinça de metal, garrote hemostático de silicone, introdutor peel off e válvula 
conector Safety sem agulha.  

DETALHES DO PRODUTO

Informações Técnicas / Modelos
código calibre (Fr.) ø externo e Interno (mm) + comprimento (cm)

5003-01.15-01 1.0 0.40 x 0.20 x 15 cm

5003-01.20-01 1.0 0.40 x 0.20 x 20 cm

5003-01.30-01 1.0 0.40 x 0.20 x 30 cm

5003-02.15-01 2.0 0.62 x 0.30 x 15 cm

5003-02.20-01 2.0 0.62 x 0.30 x 20 cm

5003-02.30-01 2.0 0.62 x 0.30 x 30 cm

5003-02.50-01 2.0 0.62 x 0.30 x 50 cm

5003-03.15-01 3.0 1.00 x 0.50 x 15 cm

5003-03.30-01 3.0 1.00 x 0.50 x 30 cm

5003-03.60-01 3.0 1.00 x 0.50 x 60 cm

5003-04.15-01 4.0 1.35 x 0.80 x 15 cm

5003-04.60-01 4.0 1.35 x 0.80 x 60 cm

5003-05.60-01 5.0 1.65 x 1.05 x 60 cm
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AVACESSO VASCULAR 

CATETER PERCUTÂNEO DUPLO-LUMEN 
PICC COM INTRODUTOR // POLIURETANO

para a administração de nutrição parenteral, soluções hiperosmolares, soluções intravenosas em pacientes recém-nascidos, 
bebés e pediátricos que precisam de tratamento parenteral prolongada, pacientes com enterocolite necrotizante (neC), 
pacientes em unidades de cuidados intensivos, doentes submetidos a cirurgia necessitando de jejum prolongado, pacientes 
com doenças metabólicas.

IndIcações:

CARACTERíSTICAS DESTACADAS

Cateter 100% poliuretano rAdiopACo 
grau médico.

dimensões e lúmenes adequados para 
recém nascidos de muito baixo peso e 
prematuros. 

informações de calibre e comprimento.

permite a administração de soluções 
hiperosmolares.

•	 Cateter 2 Vías: duplo lumen., para  a administração de soluções incompatíveis. 

•	 marcações centimetradas e ponta pintada para verificar uma correta colocação e a extração total do cateter. 

•	 introdutor peel off e agulha com orifício lateral. Com câmara de refluxo transparente para verificação do retorno 
sanguíneo venoso. 

•	 o kit inclui: fita métrica descartável, pinça de metal, garrote hemostático de silicone, introdutor peel off e válvula 
conector Safety sem agulha.  

DETALHES DO PRODUTO

Informações Técnicas / Modelos

código calibre (Fr.) ø externo e Interno (mm) + comprimento (cm)

5003-02.20-2 2.0 0.64 x 0.20x2 x 20 cm

5003-02.30-2 2.0 0.64 x 0.20x2 x 30 cm

5003-02.50-2 2.0 0.64 x 0.20x2 x 50 cm

5003-03.50-2 3.0 0.95 x 0.30x2 x 50 cm

5003-04.60-2 4.0 1.40 x 0.40x2 x 60 cm
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AV ACESSO VASCULAR

IndIcações: 
para a administração de nutrição parenteral, soluções hiperosmolares, soluções intravenosas em pacientes recém-

nascidos, bebés e pediátricos que precisam de tratamento parenteral prolongada, pacientes com enterocolite 

necrotizante (neC), pacientes em unidades de cuidados intensivos, doentes submetidos a cirurgia necessitando 

de jejum prolongado, pacientes com doenças metabólicas.

1 cateter percutâneo mono-lumen,

1 introdutor SilflASH,

1 fita métrica de 65 cm com conector,

1 pinça metálica,

1 conector intermitente luer lock (segurança),

1 garrote de silicone 50cm,

1 prolongador luer lock.

1 extensor em pVC com conectores luer e clamp

CARACTERíSTICAS DESTACADAS
Cateter 100% Silicone rAdiopACo. numerado cada 
1 cm. 

diminui os custos diários de internação.

Seu diâmetro interior assegura o volume do líquido 
requerido para o paciente.

permite a administração de soluções hiperosmolares.

Informações Técnicas / Modelos

código calibre (Fr.) ø externo e Interno (mm) + comprimento (cm)

5004-1,9.30-1 1.9 0.60 x 0.28 x 30 cm

5004-2,0.50-1 2.0 0.62 x 0.30 x 50 cm

5004-3,0.50-1 3.0 1.00 x 0.50 x 50 cm

5004-4,0.65-1 4.0 1.40 x 0.75 x 65 cm  

5004-5,0.65-1 5.0 1.70 x 0.80 x 65 cm 

•	 Cateter de 1 Vía:  mono lumen. 

•	 garrote de silicone que não lesiona a pele e se 
adapta à superfície de fixação.

•	 introdutor peel off e agulha com orifício lateral. Com 
câmara de refluxo transparente para verificação do 
retorno venoso sanguíneo.

•	 o kit inclui: 

DETALHES DO PRODUTO

CATETER PERCUTÂNEO MONO-LUMEN 
PICC COM INTRODUTOR // SILICONE
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Informações Técnicas / Modelos

AVACESSO VASCULAR

CATETER PERCUTÂNEO DUPLO-LUMEN 
PICC COM INTRODUTOR // SILICONE

código calibre (Fr.) ø externo e Interno (mm) + comprimento (cm)

5008-03.50-2 3.0 1.00 x 0.20x2 x 50 cm

5008-04.65-2 4.0 1.40 x 0.30x2 x 65 cm 

5008-05.65-2 5.0 1.79 x 0.40x2 x 65 cm

IndIcações: 
para a administração de nutrição parenteral, soluções hiperosmolares, soluções intravenosas em pacientes recém-

nascidos, bebés e pediátricos que precisam de tratamento parenteral prolongada, pacientes com enterocolite 

necrotizante (neC), pacientes em unidades de cuidados intensivos, doentes submetidos a cirurgia necessitando 

de jejum prolongado, pacientes com doenças metabólicas.

CARACTERíSTICAS DESTACADAS
Cateter 100% Silicone rAdiopACo. numerado 
cada 1 cm. 

diminui os custos diários de internação.

Seu diâmetro interior assegura o volume do líquido 
requerido para o paciente.

permite a administração de soluções 
hiperosmolares.

•	 Cateter  de 2 Vias: duplo lumen, para  a administração de soluções incompatíveis. 

•	 garrote de silicone que não lesiona a pele e se adapta à superfície de fixação.

•	 introdutor peel off e agulha com orifício lateral. Com câmara de refluxo transparente para verificação do 
retorno venoso sanguíneo.

•	 o kit inclui: 

DETALHES DO PRODUTO

1 cateter percutâneo duplo-lumen com 

orifícios distais,

1 introdutor SilflASH,

1 fita métrica de 65 cm com conector,

1 pinça metálica,

2 conectores intermitentes luer lock 

(segurança),

1 garrote de silicone 50cm,

1 prolongador luer lock,

1 prolongador luer lock-g.
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AV ACESSO VASCULAR 

CARACTERíSTICAS DESTACADAS

Agulha com orifício lateral. 

Cateter 100% poliuretano rAdiopACo 
com câmara de refluxo transparente para 
verificação do retorno sanguíneo venoso.

dispositivo incluido no kit do cateter 
percutâneo piCC e fornecido também 
separadamente.  

•	 Cateter com agulha para punção  periférica com 
câmara de refluxo transparente peel-off.

•	 usado em pacientes que necessitam de colocação 
de cateteres piCC

DETALHES DO PRODUTO

Informações Técnicas / Modelos

código calibre (Fr.) agulha (Ga)

5006 2.0 22

5006 3.0 19

5006 4.0 17

5006 5.0 15

5006 6.0 14

INTRODUTOR PEEL OFF (BI-PARTIDO)

dispositivo para a colocação do cateter percutâneo mono ou duplo lumen, silicone ou poliuretano, para a administração 

de nutrição parenteral, soluções hiperosmolares, infusão de fármacos vasoativos, soluções intravenosas em pacientes 

recém-nascidos, bebés e pediátricos que precisam de tratamento parenteral prolongada, pacientes com enterocolite 

necrotizante (neC), pacientes em unidades de cuidados intensivos, doentes submetidos a cirurgia necessitando de 

jejum prolongado, pacientes com doenças metabólicas.

IndIcações:
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AVACESSO VASCULAR 

CATETER UMBILICAL  
ARTERIAL

para uso arterial em pacientes neonatais que necessitam de internação prolongada em unidades de 

terapia intensiva. recem nascidos de baixo peso. prematuros extremo. pacientes que requerem extrações 

sanguíneas frequentes. pacientes com bilirrubinemia e que requerem exanguíneo transfusão

•	 marcado por centímetro a partir 
de 4 cm a 24 cm em toda sua 
extensão.

•	 extremidade arredondada, para 
reduzir o risco de lesão venosa.

•	 fácil manuseio (manipulação) e 
deslizamento ao introduzir.

•	 A marcação garante o correto 
posicionamento e de manutenção 
durante o tratamento.

DETALHES DO 
PRODUTO

Informações Técnicas / Modelos
código cH/FR ø externo (mm) ø Interno (mm) comprimento (mm)

5002.25 2.5 0.40 0.80 30.5

5002.35 3.5 0.60 1.15 41

5002.40 4.0 0.78 1.40 41

5002.50 5.0 0.80 1.60 41

5002.60 6.0 1.00 2.00 41

CARACTERíSTICAS 
DESTACADAS
Cateter 100% poliuretano 
rAdiopACo

extremidade (distal) aberta, para 
assegurar extração de amostra de 
sangue. 

possui um conector luer lock na sua 
extremidade proximal. 

IndIcações:
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VD VIAS DIGESTIVAS

SONDA 
NASOGÁSTRICA

IndIcações: 
para administração de alimentos em pacientes incapazes de ingerir por via oral. 

esvaziado e lavagem gástrica em pacientes com intoxicação por ingestão de alimentos ou medicamentos.

pode ser utilizado para coleta de amostras para fins de diagnóstico.

CARACTERíSTICAS 
DESTACADAS
100% silicone com linha 
rAdiopACA.

extremo distal fechado e 
arredondado com orifícios proximal.

Informações Técnicas / Modelos

Pediátrico

código cH/
FR

ø externo 
(mm)

ø Interno 
(mm)

comprimento 
(mm)

2004.04 4.0 1.40 0.75 45

2004.06 6.0 2.00 1.00 45

2004.07 7.0 2.30 1.25 105

2004.09 9.0 3.00 1.75 105

2 perfurações laterais

adulto

código cH/
FR

ø externo 
(mm)

ø Interno 
(mm)

comprimento 
(mm)

2009.10 10.0 3.30 2.00 125

2009.12 12.0 4.00 2.50 125

2009.14 14.0 4.70 3.00 125

2009.16 16.0 5.30 3.50 125

2009.18 18.0 6.00 4.00 125

4 perfurações laterais

•	 marcado a 20. 30. 40 e 50 cm.

•	 não produz úlceras de pressão.

•	 maior conforto para o paciente.

•	 Sem atrito doloroso durante a 
colocação.

•	 menor risco de obstrução por 
flexão ou acúmulo de solução.

DETALHES DO 
PRODUTO
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VDVIAS DIGESTIVAS

SONDA PARA GASTROSTOMIA  
COM BALÃO

  
para administração de alimentos diretamente na cavidade gástrica, em pacientes incapazes de ingerir por 

via oral, pacientes com refluxo gastroesofágico e malformação do trato gastrointestinal superior; pacientes 

submetidos à cirurgia de refluxo gastroesofágico e pacientes com transitória ou gastrostomia permanente.

CARACTERíSTICAS DESTACADAS
demarcado em centímetros para identificar a profundidade 
abdominal, com balão e anel para fixação.

grande variedade de tamanhos e calibres disponíveis.

Anel de travamento que impede o deslocamento da sonda.

100% silicone com linha rAdiopACA.

Informações Técnicas / Modelos
Pediátrica

código cH/FR ø externo (mm) Vol. Interno (ml)

2008.12 12 4.00 5

2008.14 14 4.70 5

2008.16 16 5.30 5

2008.18 18 6.00 5

2008.20 20 6.70 5

adulto

código cH/FR ø externo (mm) Vol. Interno (ml)

2001.18 18 6.00 20

2001.20 20 6.70 20

2001.22 22 7.30 20

2001.24 24 8.00 20

IndIcações:
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VD VIAS DIGESTIVAS

SONDA TRANSPILÓRICA COM  
LASTRE E MANDRIL

  
para pacientes incapazes de ingerir por via oral, pacientes com refluxo gastroesofágico e malformações do trato 
digestivo superior; pacientes submetidos à cirurgia de refluxo gastroesofágica e doentes com pancreatite.

•	 marcado a cada 10 cm.

•	 ele permite o gerenciamento 
de alimentos especialmente 
preparados para a cavidade 
intestinal. 

DETALHES DO 
PRODUTO

Informações Técnicas / Modelos

POLIURETANO

código cH/FR ø externo 
(mm)

ø Interno 
(mm)

comprimento 
(mm) Orifícios

2006-08 8.0 2.70 1.50 120 4

2006-10 10.0 3.30 2.00 125 4

2006-12 12.0 4.00 2.50 125 4

2006-14 14.0 4.70 3.00 125 4

SILICONE

código cH/FR ø externo 
(mm)

ø Interno 
(mm)

comprimento 
(mm) Orifícios

2005-08 8.0 2.70 1.50 105 4

2005-10 10.0 3.30 2.00 125 4

2005-12 12.0 4.00 2.50 125 4

2005-14 14.0 4.70 3.00 125 4

IndIcações:

CARACTERíSTICAS  
DESTACADAS
extremidade distal fechada com 
orifícios laterais.

pesos de tungsténio que facilitam 
a passagem através do piloro.

mandril semi-rígido arredondado.

opções: em duas apresentações 
em 100% Silicone ou poliuretano 
rAdiopACo.
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SONDA TRANSPILÓRICA COM  
LASTRE E MANDRIL

VDVIAS DIGESTIVAS

  
para administração direta de alimentos na cavidade do gástrica em pacientes incapazes de ingerir por 
via oral, os pacientes com refluxo gastroesofágico e malformações do trato gastrointestinal superior; 
pacientes submetidos à cirurgia de refluxo gastroesofágico e os pacientes com gastrostomia transitórias 
ou permanentes.

CARACTERíSTICAS 
DESTACADAS
demarcada por centímetro.

Sonda 100% silicone.
•	 Conjunto completo: agulha de 

introdução, bisturi, guia de instalação 
flexível, grampo de fixação ergonômico, 
conector simples e duplo com tampa, 
anel de travamento com grampo e 
campo cirúrgico estéril.

•	 Cabeça radiopaca.

•	 possui laço flexível multifilamento 
para a colocação fácil.

•	 fácil manuseio.

•	 Colocação menos traumática.

DETALHES DO 
PRODUTO

Informações Técnicas / Modelos
código cH/FR ø externo (mm) comprimento (cm)

2003.14.70 14 4.70 70

2003.16.90 16 5.30 90

2003.18.90 18 6.00 90

2003.20.90 20 6.70 90

2003.22.90 22 7.30 90

2003.24.90 24 8.00 90

IndIcações:

CONJUNTO PARA GASTROSTOMIA
PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA - PEG
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VD VIAS DIGESTIVAS

BOTÃO GÁSTRICO

  
para administração de alimentos diretamente na cavidade gástrica, em pacientes incapazes de ingerir por 

via oral, pacientes com refluxo gastroesofágico e malformação do trato gastrointestinal superior; pacientes 

submetidos à cirurgia de refluxo gastroesofágico e pacientes com gastrostomia transitória ou permanente.

CARACTERíSTICAS DESTACADAS
Botão em 100 % Silicone com cabeça rAdiopACA.

Sistema de conexão segura do tubo ao Botão  (com 
Clik) que impede mover o tubo de alimentação fora 
de posição.

longa estadia.

não precisa manutenção.

Informações Técnicas / Modelos
código calibre (Fr.) ø externo e  Interno  (mm) 

2002.18.12 18 6.00 x 1.20

2002.18.17 18 6.00 x 1.70

2002.18.24 18 6.00 x 2.40

2002.18.34 18 6.00 x 3.40

2002.20.17 20 6.70 x 1.70

2002.20.24 20 6.70 x 2.40

2002.24.17 24 8.00 x 1.70

2002.24.24 24 8.00 x 2.40

2002.24.34 24 8.00 x 3.40

2002.24.44 24 8.00 x 4.40

IndIcações:

•	 perfil baixo do dispositivo é confortável para as 
atividades usuais de pacientes.

•	 possui válvula de retenção em Silicone.

•	 A descompressão é feita desde o tubo de 
extensão para alimentação.

•	 o kit inclui: 1 botão gástrico, 2 tubos para 
alimentação, 2 suplementos 100% silicone, 
1 medidor de pared abdominal, 1 seringa de 
60 ml bico catéter, 1 seringa tipo luer slip e 
1 mandril introdutor de colocação abdominal.

•	 disponível Kit de tubos para alimentação e 
substituição.

DETALHES DO PRODUTO
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VRVIAS RESPIRATÓRIAS

  
para a administração de oxigênio em pacientes neonatos, pediátricos e adultos com desconforto 
respiratório leve. 

CARACTERíSTICAS 
DESTACADAS
não produz dermatite.

não produz úlceras de pressão.

Cânula 100% silicone.

•	 extensão em tubo vinílico de 
2.10 e 7.50 cm de comprimento, 
com interior em formato de 
trevo no seu interior, para evitar 
acotovelamento e garantir um 
fluxo contínuo.

•	 As prongas em silicone que 
vão as narinas são ajustáveis, 
flexíveis e com extremidades 
arredondadas.

DETALHES DO 
PRODUTO

CÂNULA NASAL PARA  
OXIGENOTERAPIA

Informações Técnicas / Modelos
código cH/FR ø externo (mm) comprimento (mm)

1003-6 0.6 2.30 2.10

1003-9 0.9 3.30 2.10

1003-12 12 4.00 2.10

1003-12.75 12 4.00 7.50

IndIcações:
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VR VIAS RESPIRATÓRIAS

IndIcações:  
para a administração de ar / oxigênio, com pressão positiva em neonatos com respirações espontâneas.

CARACTERíSTICAS 
DESTACADAS
Adaptável a fossa nasal.

não produz lesões e pressão no septo.

Capacidade de se adaptar ao CpAp 
ou bolhas.

Cânula 100% silicone transparente.

SISTEMA CPAP

Informações Técnicas / Modelos
código cH/FR ø cânula (mm) comprimento (mm) Recomendação de uso por peso

1002.08 8.0 9.00 9.00 Menos de 1000 gr.

1002.10 10.0 9.00 9.00 de 1000 a 1500 gr.

1002.12 12.0 10.00 10.00 de 1500 a 2000 gr.

1002.15 15.0 12.50 12.50 Mais de 2000 gr.

•	 Kit de utilização: uma cânula 
100% Silicone, tubos 
corrugados, tubo auxiliar de 
40 cm, conectores e gorro 
com fixação.

•	 tubos corrugados e flexíveis 
(permite a mobilidade sem o 
risco de dobras).

•	 Conectores para os vários 
equipamentos e ventiladores.

DETALHES DO 
PRODUTO
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SISTEMA CPAP

VUVIAS URINÁRIAS

IndIcações:  
para o esvaziamento da bexiga e obter amostra de urina estéril para fins de diagnóstico em pacientes que  
requerem rigoroso controle de diurese.

Informações Técnicas / Modelos
código cH/FR ø externo (mm) ø Interno (mm)

4002-04 4.0 1.40 0.75

4002-06 6.0 2.00 1.00

4002-08 8.0 2.70 1.50

4004.6 s/sonda - -

Volume da bureta (150ml)

CARACTERíSTICAS 
DESTACADAS
o sistema fechado reduz o risco 
de infecção.

Bureta para a medição da urina 
drenada.

Conector com ponta de silicone 
para coleta de amostra.

Sonda 100% silicone radiopaco 
com extremidade fechada.

•	 Conector de silicone rígido e  
adaptável ao cateter.

•	 Clamp para esvaziar o bureta.

•	 Cateter 100% Silicone não 
produz dor ou ferimentos 
devido ao atrito.

DETALHES DO 
PRODUTO

COLETOR DE URINA  
SISTEMA FECHADO (NEONATO)
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VU VIAS URINÁRIAS

IndIcações:  
dispositivo que controla a drenagem urinária suavemente. tem forma tubular, para ser introduzido na cavidade 
vesical pela uretra para drenagem e/ou esvaziamento da bexiga.

CARACTERíSTICAS 
DESTACADAS
Balão tem a função de retenção da 
sonda na bexiga.

A sonda possui orifício que permite 
o esvaziamento em proporções 
adequadas.

Capacidade do balão: o volume de 
líquido a ser introduzido no balão 
conforme orientação do fabricante.

100% silicone transparente.

Informações Técnicas / Modelos
código cH/FR Balão Vias

4003.06 06 1.5 2

4003.08 08 3.0 2

4003.10 10 3.0 2

4003.12 12 5-10 2

4003.14 14 5-10 2

4003.16 16 5-15 2

4003.18 18 5-15 2

4003.20 20 5-15 2

4003.22 22 5-15 2

4003.24 24 5-15 2

COLETOR DE URINA  
SISTEMA FECHADO (NEONATO)

SONDA FOLEY  
COM BALÃO

•	 produto de uso único e estéril.

•	 Sonda de tubo flexível com 
Balão para passar pela 
uretra, chegando à bexiga e 
permitindo a passagem de 
urina até o saco coletor.

•	 Vários tamanhos.

•	 Sonda de drenagem em 2 vias.

•	 Válvula de ar de fácil manipulação.

•	 Via de irrigação.

DETALHES DO 
PRODUTO
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COLETOR DE URINA  
SISTEMA FECHADO (NEONATO)

SONDA FOLEY  
COM BALÃO

DRDRENAGEM

  
para a retirada do líquido sanguíneo, ou ar acumulado nos espaços do corpo, resíduos pós-cirúrgicos, 
principalmente cirurgias abdominais, pélvicas, retroperitoneal e cardiovasculares.

CARACTERíSTICAS 
DESTACADAS
Absorção longitudinal, todo o caminho 
do tubo implantado.

Com linha radiopaca em toda sua 
extensão.

o sistema inclui um conector 
escalonado e um conector luer Slip 
duplo.

tubo 100% silicone transparente.

•	 Seção de tubo de drenagem 
circular (80 cm de 
comprimento).

•	 longa permanência.

•	 maior área de contato com 
secreções.

•	 Absorção rápida e eficiente.

•	 maior conforto para o paciente.

DETALHES DO 
PRODUTO

DRENAGEM DE CANAL  
ABERTO E ABERTO SIMPLES

Informações Técnicas / Modelos
código cH/FR Reservatório

3001.10.100 10 100

3001.10.200 10 200

3001.15.100 15 100

3001.15.200 15 200

3005.19.100 19 100

3005.19.200 19 200

IndIcações:
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DR DRENAGEM

  
para a remoção de fluido de  sangue ou ar acumulado nos espaços corporais, resíduos póscirúrgicos (cirurgia 
abdominal, pélvica e retroperitoneal, cardiovascular, torácica e estética).

•	 Aumento da capacidade de 
absorção.

•	 tubo plano com linha radiopaca.

•	 longa permanência.

•	 maior conforto para o paciente.

•	 fácil manuseio.

•	 redução do risco de obstrução 
do fluxo por acotovelamento. 
torção e / ou esmagamento.

CARACTERíSTICAS 
DESTACADAS
Seção plana  com “multiperfurados”.

lumens interior. melhora a drenagem 
de fluídos  em qualquer ponto ao 
longo do segmento plano.

100% silicone transparente.

DETALHES DO 
PRODUTO

DRENAGEM  
PLANA

Informações Técnicas / Modelos
código Largura do perfurado Reservatório (ml)

3002.07.100 07 100

3002.07.200 07 200

3002.10.100 10 100

3002.10.200 10 200

IndIcações:
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DRENAGEM  
PLANA

DRDRENAGEM

 
para sucção por pressão negativa das secreções em pacientes submetidos à cirurgia abdominal ou renal  
pélvica, e para a remoção de conteúdo intraperitoneal de uma cirurgia ou devido a complicações.

Informações Técnicas / Modelos
código Volume (ml)

3003.100 100ml

3003.200 200ml

RESERVATÓRIO

CARACTERíSTICAS 
DESTACADAS
Adaptável a todo o tipo de drenagem.

Válvula Anti-refluxo. 

100% silicone transparente.

•	 A flexibilidade em silicone e 
a resistência permitem gerar 
pressão negativa para a aspiração.

•	 A transparência e a graduação  
facilitam a avaliação das  
características do líquido drenado.

DETALHES DO 
PRODUTO

IndIcações:
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OUTROS

  
Válvula Safety para administração e infusão de medicamentos, isento de agulhas, reduzindo o risco de 
acidentes dos profissionais da saúde.

CARACTERíSTICAS DESTACADAS
Válvula -free, Válvula – free, isento de látex;

Compatível com conexões luer-lock e luer-Slip;

Vazão de fluxo: 360 ml/min;

Volume de priming: 0.09 ml;

número de ativações: 200;

troca do produtos: havendo a troca das linhas 
de infusão bem como conforme o protocolo da 
instituição

•	 manuseio e acesso mais fácil e simples

•	 Conexão da válvula com superfície lisa de fácil 
desinfecção

•	 Acesso rápido e seguro de todas as vias de 
infusão.

•	 Compatível com todos os acessos intravenosos.

•	 Corpo transparente e resistente.

DETALHES DO 
PRODUTO

VÁLVULA CONECTORA DE SEGURANÇA 
DE PRESSÃO NEUTRA

IndIcações:

Informações Técnicas / Modelos
Válvula Safety

código FR Volume (ml)

7001.9 5 40 cm com seringa de 3 ml

7001.10 7 41 cm com seringa de 3 ml
 

Rosca luer Lock Rosca luer Lock 

Válvula de Silicone

OT
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Informações Técnicas / Modelos
Cateter HSG

código FR Volume (ml)

7002.5 5 40 cm com seringa de 3 ml

7002.7 7 41 cm com seringa de 3 ml

OTOUTROS

 
o cateter com balão de silicone é utilizado na realização da sonohisterografia por infusão de soro fisiológico 
ou por injeção de meio de contraste na cavidade uterina e nas trompas de falópio para avaliação de obstrução 
tubária.

CATETER PARA HISTEROSALPINGOGRAFIA 
(HSG) E HISTEROSSONOGRAFIA

CARACTERíSTICAS DESTACADAS
Bainha maleável facilita a introdução.

Bainha transparente permite a fácil colocação do 
cateter.

ponta arredondada com orifício laterais.

pequeno diâmetro permite colocação próxima do 
probe de ultra-som.

torneira para inflar o balão e torneira branca para 
injeção do contraste.

Seringa 3 ml para inflar o balão conectada a torneira 
para bloqueio do balão.

outra via com clamp para infusão do contraste.

Cateter diagnóstico em tecoflex duplo 
lúmen, um dos lúmens para injeção de 
contraste e o outro para insuflação do balão.

•	 Kit com seringa para insuflação do 
Balão, bainha ou estilete de inserção 
e posicionamento, torneira e clamp 
corta fluxo.

•	 Balão feito em Silicone. Capacidade: 
3 cc

DETALHES DO 
PRODUTO

IndIcações:
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