
Bio System
Versão 1000 e 2000ml

PRODUTO

CATEGORIA

KIT PARA DRENAGEM

MEDIASTINAL

SISTEMAS DE DRENAGEM

TIPO

BIO SYSTEM  Sistema de Drenagem Mediastinal

Especificações Técnicas:

Função:

Informações:

- Tira para deambulação do paciente;

- Pinça Reguladora para vedação do tubo e esvaziamento da secreção ou troca de

frasco;

- Tubo extensor;

- Tampa  do reservatório e da sub-divisão interna;

- Frasco com subdivisão interna para diminuição do selo d'água, permitindo

visualização da secreção sem mascarar, apresenta escala progressiva, com capacidade para

2000 ml;

- Dreno Radiopaco multiperfurado para alcance da radiocapacidade (RX).

Dispositivo descartável para drenagem de tórax, com sistema fechado por selo

d'água que garante a impossibilidade de “entrada de ar” na cavidade torácica por

aspiração  tubo de Mariot deve ser mantido submerso em soro fisiológico ou água

destilada no nível indicado, zerando risco de pneumotórax, durante a instalação do dreno

torácico e conecção do intermediário e tubo. Utilizado em cirurgias torácicas, pulmonares,

cardíacas e em situações de trauma do tórax para drenagem:

De ar no espaço extra pleural (Pneumotórax)

De sangue na cavidade maciça (Hemotórax)

De pus na cavidade maciça (Empiema)

De água no espaço inter-pleural (Hidrotórax)

O produto segue padrão de controle de qualidade para função a que se

destina, sendo avaliado durante todo o processo de fabricação. A embalagem, em papel

grau cirúrgico combinado a filme plástico, contém dados de identificação, esterilização,

validade, descrição do produto e instrução de uso conforme determinação da Anvisa.
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Tampa da sub-divisão interna

Tampa reserva

Tubo interno

Sub-divisão interna com indicação do nível do selo d´água
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N Dreno radiopaco multi perfurado:

40cm - (08, 10, 12, 14, 16, 18 e 20mm)

45cm - (22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40mm)

Conector dreno-tuboM
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Sistema de fixação ao leito ou

para deambulação do paciente

Pinça ou Clamp (Corta-fluxo)

Espiral protetor (opcional)

Tubo extensor

Saída de ar

Saída de ar com tampa

Tampa do reservatório com 03 orifícios

Frasco reservatório - capacidade  2000ml
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