FICHA TÉCNICA - FIXADOR PERIFIX
CURATIVO PARA FIXAÇÃO DE CATETER DE ANESTESIA REGIONAL

Dispositivo adesivo para fixação de cateteres de anestesia regional. Composto por: anel de fixação, para fixar o
cateter no sítio de inserção com segurança, e cobertura com centro não adesivo, de tamanho maior que o anel de
fixação, para proteção do local de punção. Feito em adesivo hipoalergênico. Livre de látex, PCV e DEHP.
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Oferece uma fixação fácil e segura
para evitar a migração do cateter
Conforto para o paciente, graças ao
design plano e macio.
Hipoalergênico
Adaptável para cateteres de todos os
gauges e tamanhos

COBERTURA COM CENTRO
NÃO ADESIVO
n
n
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Protege o local de punção;
Facilita a troca do curativo com
menos risco de deslocamento
do cateter
Material respirável para afastar
umidade

INDICAÇÃO DE USO/ FINALIDADE:
Curativo especialmente projetado para fixação fácil, segura
e confiável de cateteres de anestesia regional no sítio de
inserção no corpo, para diminuir o risco de deslocamento acidental e consequente falha de analgesia/anestesia,
aumentando a segurança e o conforto do paciente. O anel
de fixação foi projetado para fixar firmemente o cateter
com segurança na pele do paciente, sem causar irritações,
e evitar a sua migração. A cobertura foi projetada de forma
que a camada não adesiva interna seja maior que o anel de
fixação, para permitir troca do curativo/ inspeção do local
da inserção sem a necessidade de remoção do anel de fixação, fazendo com que o cateter permaneça no lugar sem
perigo de deslocar. A cobertura com centro não adesivo é
feita de material não tecido fino e respirável que permite
que a umidade se afaste do local da punção.

MATÉRIAS PRIMAS:
Poliuretano (PUR); Polietersulfona (PES) e Polietileno (PE).
ESTERILIZAÇÃO:
Óxido de Etileno
VALIDADE:
5 anos

NÃO CONTÉM LÁTEX
LIVRE DE DEHP

ORIENTAÇÕES PARA USO/ TROCA:
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Descrição

Quantidade por caixa

Código Referência

Fixador Cateter Perifix

25 unidades

4511200
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