FICHA TÉCNICA - CONTIPLEX® C
CONJUNTO PARA BLOQUEIO CONTÍNUO DE NERVOS PERIFÉRICOS

Conjunto para bloqueio contínuo de nervos periféricos guiado por ultrassom e neuroestimulação com tecnologia
de cateter sobre agulha, composto por: cateter sonovisível com gauge G19, 188mm de comprimento, marcações a
cada 1 cm, com ponta aberta; agulha de punção de fino calibre, G25 bisel 15º com cabo eletrodo para neuroestimulação; clip C-Grip para auxílio no posicionamento do cateter e agulha em único passo; filtro Perifix 0,2µm em
poliamida para retenção de partículas, bactérias e endotoxinas; adesivo Pinpad para fixação do filtro; tubo extensor e etiqueta de identificação.

TUBO DE EXTENSÃO
DA AGULHA livre de
DEHP e látex

CABO ELETRODO
para conexão com o Stimuplex® HNS
12 para bloqueio guiado por neuroestimulação

CATETER CONTIPLEX® C,
SONOVISÍVEL, G19/188MM
E COM PONTA ABERTA

AGULHA CONTIPLEX® C
fino calibre G25/190mm
estimulável e eletricamente
isolada

C-GRIP CLIP
para auxiliar o avanço e posicionamento do cateter e agulha em
um único passo

OUTROS COMPONENTES DO KIT
FILTRO PERIFIX® E PERIFIX® PINPAD
Filtro Perifix® – Filtro com membrana em
poliamida de 0,22µm, resistente à quebras
e rachaduras, conexão luer, identificado
por cor amarela, com 0,45ml de priming
para retenção de partículas, bactérias
e endotoxinas durante anestesia ou
analgesia contínua.
Perifix® PinPad – Adesivo hipoalergênico
e livre de látex para fixação do filtro
Perifix, facilitando o manuseio e a injeção
de drogas.

TUBO EXTENSOR 300 mm

CONECTOR DO CATETER
CONTIPLEX® C

INDICAÇÃO DE USO/ FINALIDADE:
Bloqueios contínuos dos nervos periféricos e do plexo,
utilizando neuroestimulação elétrica e/ou orientação por
ultrassom, como técnica anestésica de bloqueio em procedimentos cirúrgicos; Tratamento da dor; analgesia para
mobilização precoce e fisioterapia; analgesia aguda e a
longo prazo em doenças oncológicas, por exemplo.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E
MANIPULAÇÃO:
n Temperatura ambiente: 15 - 25°C
n Umidade relativa do ar: 50 - 60%
n Proteger da luz direta.
n Utilizar o produto até a data do vencimento indicada na
embalagem.

MATÉRIAS PRIMAS:
PTFE, aço inoxidável, PVC, PET, ABS, PP, PE, TPE e PURl.

ESTERILIZAÇÃO:
Óxido de Etileno

ORIENTAÇÕES:
Para assegurar uma estabilidade adequada da agulha, a
distância entre o clip C-Grip até o nível da pele não deve
exceder 2cm. Para liberar o cateter da agulha, utilize o clip
C-Grip para fixar o cateter cerca de 2cm acima do nível da
pele e retire a agulha, puxando-a pelo conector. A agulha
desliza facilmente para fora devido ao seu revestimento de
PVCparileno.

VALIDADE:
5 anos

FREE

NÃO CONTÉM LÁTEX
LIVRE DE DEHP

DEHPFREE

ANTI FREEFLOW-CLAMP

HIGH
ACCURACY

Responsável Técnica: Sonia M. Q. de Azevedo | CRF- RJ 4260
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DESCRIÇÃO

DIÂMETRO/ GAUGE

BISEL

CATETER

19G (1.10 X 188mm)

-

AGULHA

25G (0.53 x 190mm)

15º

TUBO EXTENSOR

2.4 X 300mm

-

QUANTIDADE
POR CAIXA

CÓDIGO
REFERÊNCIA

5

4898115
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