
Sistema fechado para colheita de  
amostras de sangue HemoDraw® Plus

A colheita de amostras sangue pode ser feita de  
forma fácil e segura



AJUDA A REDUZIR O RISCO DE 
INFEÇÕES NO SANGUE DO DOENTE
A utilização de torneiras de passagem convencionais nos 
sistemas de monitorização da pressão para a colheita de 
amostras de sangue pode aumentar o risco de infeções na 
corrente sanguínea. Estima-se que o custo gasto por um 
hospital para tratar uma infeção na corrente sanguínea 
associada a uma linha central ronda os $45.814.1 O Sistema 
fechado para colheita de amostras HemoDraw® Plus foi 
concebido para ajudar a reduzir o risco de infeções do sangue 
do doente, eliminando a necessidade de abrir as torneiras de 
passagem convencionais.

Além disso, os estudos clínicos demonstraram que os sistemas 
fechados para colheita de amostras de sangue com funções de 
retorno de sangue poderiam reduzir 50% da perda de sangue 
diária para diagnóstico2, o que iria ajudar a evitar a ocorrência 
de anemia nosocomial e a reduzir a necessidade de transfusão 
de sangue.

RESERVATÓRIO HEMODRAW® PATENTEADO

• Duas posições de bloqueio de paragem, sem necessidade de 
ler as marcas de volume e fácil de utilizar

• 13 ml – para colheita de amostras do local de colheita de 
amostras distal próximo do reservatório

• 5 ml – para colheita de amostras do local de colheita de 
amostras proximal próximo do doente

LOCAIS DE COLHEITA DE AMOSTRAS EXCLUSIVOS COM  
LUER SEM AGULHA

• Colheita de amostras de sangue sem adaptador

• Local de colheita de amostras proximal para utilização na 
Unidade de Cuidados Intensivos (UCI)

• Fácil, simples e intuitivo

• Colheita de amostras de sangue sem adaptador

• Local de colheita de amostras distal para utilização no Bloco 
Operatório (BO)

• Fácil de identificar em ambiente de iluminação reduzida, 
controlo total

O design exclusivo do local de colheita de amostras sem agulha 
ajuda a eliminar o risco de lesão por picada de agulha. 

O conector Luer padrão é compatível com todos os dispositivos 
de colheita de sangue Luer padrão e as tampas de desinfeção. 
Estas funcionalidades podem ajudar a poupar tempo e dinheiro. 
Adicionalmente, mantém a conformidade com o controlo de 
infeções e ajuda a reduzir os erros. Os locais de colheita duplos 
destinam-se a ser utilizados em cenários diferentes.



CONFIGURADO PARA MAIOR COMODIDADE

O sistema HemoDraw® Plus é a melhor opção para uma 
colheita de amostras de sangue fácil e segura, mantendo a 
monitorização exata da pressão arterial invasiva do doente. 
Fornecemos opções de configuração de um sistema de 
transdutor completo para cumprir as suas necessidades 
clínicas específicas.

• Kit descartável do transdutor de pressão TranStar®

• Kit reutilizável do transdutor de pressão LogiCal®

• Kit adicional HemoDraw® Plus sem transdutor

• Kits de monitorização de pressão único, duplo ou triplo, 
configurações padrão ou personalizadas

• Configuração de um ou dois locais de colheita de amostras

• Opção de montagem no braço do doente ou montagem  
em suporte

• Tubagem de monitorização da pressão com código de cores, 
dispositivos de irrigação e conjuntos de administração para 
rápida identificação de múltiplas linhas de monitorização  
da pressão

LEITURA EXATA DA CURVA DE PRESSÃO
O Sistema fechado para colheita de amostras de sangue 
HemoDraw® Plus mantém a monitorização da pressão 
sanguínea antes e depois da colheita de amostras. Apresenta 
uma menor atenuação da curva e uma melhor resposta de 
frequência em comparação com a concorrência, garantindo 
uma leitura da pressão sanguínea mais exata para decisões 
clínicas críticas.3
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Desempenho dinâmico (Gráfico Gardner)3



OS PRODUTOS DESCRITOS PODEM NÃO ESTAR LICENCIADOS OU PODEM NÃO ESTAR DISPONÍVEIS PARA VENDA NO CANADÁ OU NOUTROS PAÍSES

Smiths Medical Portugal Lda
Av. Eng. Duarte Pacheco,
Amoreiras, Torre 2 15º A
1070-102 Lisboa
Telefone: +351 22 532 30 10
www.smiths-medical.com

As informações de contacto locais estão disponíveis em: www.smiths-medical.com/customer-support 

Smiths Medical faz parte da atividade tecnológica global da Smiths Group plc. Para uma listagem completa das indicações, contraindicações, advertências e precauções, consulte as Instruções de 
utilização/Manual do operador. HemoDraw, TraStar, LogiCal e os logótipos da Medex e da Smiths Medical são marcas comerciais da Smiths Medical. O símbolo ® indica que é uma marca comercial 
registada no Departamento de Marcas e Patentes dos EUA e noutros países. Todos os outros nomes e marcas mencionados são marcas comerciais ou marcas de serviço dos respetivos proprietários. 
©2017 Smiths Medical. Todos os direitos reservados. MX195044PT-062017

Para obter mais informações sobre colheita de amostras de sangue,  
consulte www.smiths-medical.com
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INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDAS

Sistema fechado para colheita de amostras de sangue HemoDraw® Plus

Código Tipo de linha
Comprimento 
da linha

Para  
utilização em

Local(ais) de 
colheita de 
amostras

Localização de  
montagem do  
HemoDraw®

Registo
Tipo de 
transdutor

Unidades 
por caixa

MX96AH182P1
Único/ 
Anti-derivação

183cm / 72pol UCI / BO 2 Suporte CE LogiCal® 20

MX961H182P1 Único 183cm / 72pol UCI / BO 2 Suporte CE LogiCal® 20

MX962H182P1 Duplo 183cm / 72pol UCI / BO 2 Suporte CE LogiCal® 20

MX963H182P1 Triplo 183cm / 72pol UCI / BO 2 Suporte CE LogiCal® 10

MX96AH212P1
Único/ 
Anti-derivação

213cm / 84pol UCI / BO 2 Suporte CE LogiCal® 20

MX961H212P1 Único 213cm / 84pol UCI / BO 2 Suporte CE LogiCal® 20

MX962H212P1 Duplo 213cm / 84pol UCI / BO 2 Suporte CE LogiCal® 20

MX95AH182P1
Único/ 
Anti-derivação

183cm / 72pol UCI / BO 2 Suporte CE TranStar® 20

MX951H182P1 Único 183cm / 72pol UCI / BO 2 Suporte CE TranStar® 20

MX952H182P1 Duplo 183cm / 72pol UCI / BO 2 Suporte CE TranStar® 20

MX953H182P1 Triplo 183cm / 72pol UCI / BO 2 Suporte CE TranStar® 10

MX401H152P1 Único 152cm / 60pol UCI / BO 2 Suporte CE Nenhum 20

Acessórios

Código para nova encomenda
Unidades 
por caixa

MX257C2CZ Braçadeira TranStar® para sistema HemoDraw® 20

MX267C2CZ Braçadeira LogiCal® para sistema HemoDraw® 50
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