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Cateteres I.V. VanishPoint®   50 por caixa/200 por estojo

O novo parão de segurança

COMPLETA SEGURANÇA 
PARA OS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE E PACIENTES

A prevenção de acidentes com agulhas 
que satisfaz as suas necessidades

reduz exposições à agulhas contaminadas

permite ativação com uma só mão

 mecanismo integrado de segurança

uma vez ativada, a agulha se retrai com 
segurança para o descarte

fácil de usar

OS CATETERES I.V. VANISHPOINT® 
SÃO SEGUROS E EFICAZES

Outros Produtos de Segurança

511 Lobo Lane
Little Elm, Texas 75068-5295 EUA

Tel.: +1 (972) 294-1770
Fax: +1 (972) 294-4400

Ligação gratuita nos EUA: 1-888-703-1010
rtisales@vanishpoint.com
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Nº Catálogo Calibre Comprimento Material do Cateter Cor Código
31221 24 19 mm Radiopaco PUR Amarelo

35221 24 19 mm Radiopaco FEP Amarelo

31331 22 25 mm Radiopaco PUR Azul

35331 22 25 mm Radiopaco FEP Azul

31441 20 32 mm Radiopaco PUR Rosa

35441 20 32 mm Radiopaco FEP Rosa

31541 18 32 mm Radiopaco PUR Verde

35541 18 32 mm Radiopaco FEP Verde

31641 16 32 mm Radiopaco PUR Cinza

35641 16 32 mm Radiopaco FEP Cinza

31741 14 32 mm Radiopaco PUR Laranja

35741 14 32 mm Radiopaco FEP Laranja

Seringa Patient Safe®

Seringa VanishPoint®

Porta-tubos de Recolha de Sangue VanishPoint®

Cateteres I.V. com calibre 18 a 24 são adequados para uso com bombas injetoras a até 325 psi

Conjunto de coleta de sangue VanishPoint®
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1 ASVANTAGENS
DE VANISHPOINT®

O cateter I.V. seguro com 
retração automática 
patenteada pela VanishPoint®!

Mantendo a câmara de 
retorno estacionária, 
desengate o encaixe da 
agulha e avance o cateter 
na veia.

Antes de retirar a agulha 
do cateter, comprima a 
extremidade colorida do 
reservatório da agulha para 
ativar a retração automática 
da agulha.

A agulha introdutória se 
retrairá para dentro do 
reservatório.  Descarte a 
agulha introdutória em um 
coletor adequado para 
perfurocortantes.

O apoio de dedos e o tubo da agulha
transparentes proporcionam facilidade de

 manuseio e visualização do fluxo do sangue

Coloração do canhão da 
agulha e base do tubo transparente 

compativel com comprimento 
e calibre do cateter 

A agulha se retrai automaticamente com uma leve compressão por detrás do tubo transparente. 
Uma vez ativada, a agulha se retrai com segurança para o interior do tubo transparente, prevenindo acidentes com perfurocortantes

Bisel de agulha com afiação 
precisa, facilitando a inserção 
com conforto ao paciente 

Realize a punção venosa, 
observando o retorno do 
sangue. Avance ligeiramente 
o cateter para assegurar a 
completa introdução do 
cateter na veia.

Os cateteres I.V. VanishPoint® estão 
disponíveis em vários comprimentos 

e calibres

As tampas flip facilitam a 
introdução com uma só mão e 
indicam a orientação do bisel


