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Proibido Reprocessar     

Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada, violada ou fora do prazo de validade.

• Embalados individualmente em embalagem Tyvec ( blister plástico), com abertura em pétalas e estéries, preservando a 

integridade do produto.

Informações Técnicas:

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO NR 32

Avenida Brasil, nº 4175 - Galpão 01 - Setor Sul Jamil Miguel  - Anápolis / GO
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• Melhor mobilidade do paciente, com risco diminuído de perda do acesso;

• Conector 6% luer;

• Possui paredes delgadas e finas, flexível, siliconizado e atóxico;

• Os materiais utilizados para a fabricação dos cateteres são atóxicos, não inflamáveis e biocompatíveis com os tecidos 

biológicos, células e fluídos corporais;

• Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno)

• Tampa com polipropileno que protege a cânula e o cateter até a sua utilização

Benefícios:
• Câmara Flashback permite a confirmação da punção;

• Agulha com design avançado para transição mais suave minimizado a dor;

• Fabricado de acordo com a NBR ISO 10555-5;

• Dispositivos para administração de soluções e drogas intravenosas, indicado também para manter a hidratação correta se 

o paciente é incapaz de tomar líquidos suficientes via oral

• Utilizados para a cateterização periférica de curta e média permanência

• Bisel trifacetado e curto

Materiais:
• Agulha em aço inoxidável siliconizada, com bisel ultra afiado com Dispositivo NR 32

• Canhão codificado por cores, que diferenciam os calibres

• Cateter em Teflon
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