
Seringue Patient Safe®

Nº do 
Catálogo

Descrição Embalagem

50301 Seringa Patient Safe 3mL 100 por caixa/800 por estojo

50501 Seringa Patient Safe 5mL 100 por caixa/800 por estojo

51001 Seringa Patient Safe 10mL 100 por caixa/800 por estojo

52001 Seringa Patient Safe 20mL 40 por caixa/160 por estojo

53001  Seringa Patient Safe 30mL 40 por caixa/160 por estojo

56001   Seringa Patient Safe 60mL 40 por caixa/160 por estojo

51021 Tampas luer Patient Safe 1600 por estojo

0086

Conjunto de coleta de sangue VanishPoint®

NOVO!

Conjunto de coleta de sangue VanishPoint

Seringa VanishPoint®

Porta-tubos de Recolha de Sangue VanishPoint® 

Cateter I.V. VanishPoint® SERINGAS DESENVOLVIDAS 
PARA PROTEGER PACIENTES

Seringa Patient Safe®PROTEJA SEUS PACIENTES COM 
SERINGAS PATIENT SAFE®
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Nos Estados Unidos, relatos sobre infecções 

da corrente sanguínea associadas ao uso 

de cateteres, vem aumentando desde a 

introdução dos dispositivos sem agulhas.1

De acordo com o CDC, estima-se que 250.000 

infecções da corrente sanguínea relacionadas 

ao uso de cateteres ocorram em hospitais 

americanos a cada ano.2

As infecções da corrente sanguínea associadas 
ao uso de cateteres custam $25.000, por 
episódio, ao sistema de saúde dos Estados 
Unidos.2

Nos Estados Unidos ocorrem a cada ano 
28.000 mortes de pacientes, devido às 
infecções da corrente sanguínea relacionadas 
ao uso de cateteres.3

Para prevenir acidentes com agulhas use 
os dispositivos de segurança VanishPoint®
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As seringas Patient Safe® incentivam a 
técnica asséptica e são de fácil manuseio.

Utilize as seringas Patient Safe® como 
você utilizaria as seringas convencionais.

Tampas luer Patient Safe® agora 
disponíveis!

O bico de uma 
seringa convencional 

fi ca exposto, 
aumentando o risco 

de contaminação por 
contato das mãos.

Seringa Patient Safe®   

DESENVOLVIDA PARA A 
SEGURANÇA DE PACIENTES 

E CLÍNICOS

As seringas Patient Safe® foram 
desenvolvidas exclusivamente para 

reduzir o risco de contaminação 
da corrente sangüínea através da 

contaminação do canhão do cateter. 

Seringas convencionais podem 
disseminar microrganismos 

patogênicos, tanto para válvulas, 
como para a corrente sanguínea

As seringas Patient Safe® não 
transmitem contaminantes para as 

válvulas luer nem para os pacientes

O exclusivo protetor luer torna mais seguro o 
manuseio da seringa e do medicamento.

Reduz o risco de contaminação por contato 
da ponta do luer e da contaminação do 
medicamento.

Reduz o risco de exposição do profi ssional da 
saúde durante a reconstituição, preparação, 
transporte e descarte de medicamentos 
perigosos.

Compatível com a maioria das agulhas 
hipodérmicas inclusive aquelas com ativação 
de segurança manual, dispositivos de acesso 
intravenoso e canhões de cateter ativados por luer. 


