Conjunto de coleta de sangue VanishPoint® 50 por caixa/200 por estojo

VANISHPOINT

®

Segurança no design


Mecanismo de segurança automático
Dispositivos de segurança projetados com
características de segurança automática ou
semiautomática têm probabilidade 10 vezes menor
de estar associado com acidentes com agulhas
(NSIs) do que os dispositivos na qual a ativação
do recurso de segurança é totalmente manual".
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Ativação com uma mão



Mecanismo de disparo reduz o risco
de ativação inadvertida

Codificação por Cor
(Cor do Acionador)
Laranja
Azul
Verde Escuro
Laranja
Azul
Verde Escuro








Para maiores informações, entre em contato com o RTI ou acesse nosso
site: www.vanishpoint.com.

Outros Produtos de Segurança Disponíveis

Ativação pré-remoção elimina
praticamente toda a exposição
à agulha





Número de
catálogo

TOTAL SEGURANÇA
PARA OS PROFISSIONAIS
DE SAÚDE E PACIENTES

Seringa Patient Safe®

Porta-tubos de Recolha de Sangue VanishPoint®

Fechamento do tubo quando a
agulha retrai, reduzindo o risco de
expposição ao sangue
Seringa VanishPoint®



Permanece seguro durante o descarte



Fácil de usar, exige treinamento mínimo

KIT DE COLETA DE SANGUE

Cateter I.V. VanishPoint®



Seguro e eficaz para os pacientes
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O novo parão de segurança

AS

VANTAGENS

de VANISHPOINT

Realize a punção venosa,
observando o retorno do
sangue.

Conjunto de coleta de sangue VanishPoint®
Retração automática na veia reduz de forma eficaz o
risco de acidentes com agulhas e exposição sanguínea
Apoio para os dedos
facilita o manuseio

Quando terminar de
coletar o sangue,
aperte o acionador
de retração.

Indicador do acionador é codificado
por cores para a bitola da agulha

Corpo transparente
possibilita visualização
do retorno

Agulha é retraída diretamente do
paciente, eliminando quase toda a
exposição à agulha contaminada

A agulha é retraída
automaticamente da
veia do paciente para
o dispositivo, fechando
o tubo.

Retração da agulha fecha o tubo,
reduzindo o risco de exposição
ao sangue
Elimine a conjunto
de coleta de sangue
VanishPoint® num
recipiente apropriado
para instrumentos
pontiagudos.
Porta-tubo não incluso

 
Design com disparador reduz o risco de ativação inadvertida

 
Não é fabricado com látex de borracha natural

 
Tubo resistente à torção com 178 mm e 305 mm

 Não é fabricado com DEHP nem PVC

de comprimento
 Inclui adaptador removível

 Pode ser utilizada para infusão de curto prazo (até 2 horas)

