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TORNEIRA DE 3 VIAS 

 
Marca: TOP MED®  
Procedência: China 
Reg. Ms: 80614390018 
Classe de Risco: II  

   
  
 
 
Características Técnicas: 
  
• Dispositivos utilizados para infusão de substâncias endovenosas, permitindo o fluxo simultâneo ou a interrupção em qualquer uma das 
vias; 
• Conexão 6 % luer e 6% luer rotativo (modelo luer lock) que permite o acoplamento seguro, 
• Esterilizado por óxido de etileno; 
• Não pirogênico, embalado em embalagem individualizada em papel de classe médica com filme plástico padrão, selado termicamente 
(blister); 
• Estéril (se a embalagem não estiver danificada); 

 

Materiais: 
 
• Possuem corpo totalmente transparente, em policarbonato, para melhor visualização do fluxo; 
• Manípulo giratório, confeccionado em Polietileno, com rotação de 360º responsável por estabelecer o fluxo do fluído utilizado (diminuindo 
ou aumentando); 
• Tampa protetora nas extremidades, composta de Polietileno, protegendo os conectores ou  interrompendo a saída do fluído; 

 
Benefícios: 
 
• Seu corpo principal possui uma proteção que impede qualquer tipo de vazamento nos canais de fluxo por onde transita os fluidos; 
• Corpo uniforme e liso, permitindo o máximo fluxo de infusão sem que haja a formação de bolhas de ar; 
• Possui conector luer compatível com qualquer dispositivo de infusão (equipo endovenosos, tubos extensores, cateteres e escalpe 6%). 
• Possui em relevo, seta indicativa que mostra a direção do fluxo; 
• Alta resistência a pressões (modelo luer lock); 
• Válida por 5 anos a partir da data de esterilização com sua embalagem intacta; 
• Manípulo com dureza apropriada para que não haja vazamento e suporte pressões. 
 

Disponíveis nos modelos: 
 
Marca: TOP MED® 
Procedência: China  
Reg. MS: 80614390018 
Classe de risco: II 
TORNEIRA DE 3 VIAS Luer Lock  
 
*Apresentação: caixa com 100 unidades 

Tel: +55 62 3642-9442 / 9440  
atendimento@topmedbrasil.com.br 

www.topmedbrasil.com.br 
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