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NÓS PROTEGEMOS A SAÚDE DAS PESSOAS 
AO REDOR DO MUNDO.
Essa é a nossa visão. Impulsionados por ela, vamos 
muito além da oferta de produtos. Desenvolvemos 
soluções eficazes e orientamos padrões do sistema 
de assistência médica, impulsionados pelo diálogo 
construtivo com clientes e parceiros. A B. Braun Brasil 
é uma subsidiária do Grupo B. Braun Internacional e 
uma das líderes de mercado, provedora de produtos 
médico-hospitalares em 19 áreas terapêuticas. 

NÓS APOIAMOS O COMBATE AO 
CORONAVÍRUS
Nosso compromisso é oferecer sempre o que há de 
melhor em soluções de saúde para os nossos clientes 
e, em tempos de pandemia, redobramos nosso foco na 
qualidade, no rigor técnico e na inovação colocada a 
serviço da vida de todos nós. Por isso, vale destacar 
alguns dos nossos produtos que atuam diretamente no 
apoio à classe médica para o tratamento e recupera-
ção dos pacientes infectados pela COVID-19.
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Soluções B. Braun para o cuidado do profissional 
e do paciente em tempos de COVID-19
PASSO 1: HIGIENE DAS MÃOS

SOFTALIND® LIQUID
OPÇÃO SEGURA PARA A PREVENÇÃO DA INFECÇÃO.

A B. Braun produz no Brasil o 
Softalind® Liquid. Desenvolvido pelo 
Centro de Excelência da B. Braun na 
Suíça, possui formulação exclusiva 
e mantém os mesmos padrões de 
qualidade da linha Softalind® que 
você já conhece.

Com esse desenvolvimento em tempo 
recorde, ampliamos a linha Softalind® 
para levar mais segurança àqueles 
que estão diariamente no combate à 
COVID-19.

AS MÃOS SÃO OS MAIORES 
VETORES DAS CONTAMINAÇÕES 
HOSPITALARES.

A HIGIENIZAÇÃO EFICAZ 
MINIMIZA A SOMBRA DA 
INFECÇÃO.

SECAGEM RÁPIDA

EFICÁCIA COMPROVADA 
POR TESTES DE PADRÃO 

INTERNACIONAL

AGENTES PROTETORES 
GARANTEM O USO CONTÍNUO 
SEM DANOS À PELE

PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 
CONFIANÇA B. BRAUN
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INTROCAN® SAFETY

FILTRO HIDRÓFOBO

TECNOLOGIA "DOUBLE 
FLASHBACK"
(dupla confirmação)

ALETA DE 
INSERÇÃO

CORTE UNIVERSAL POSTERIOR
Alto índice de sucesso com menos 
força de punção. Dor reduzida 
para o paciente devido às arestas 
cortantes em todos os ângulos.

SISTEMA PASSIVO DE 
SEGURANÇA

Está integrado ao dispositivo e 
é acionado automaticamente. 
Não muda a técnica de 
manuseio. Ajuda a eliminar 
lesões por agulha e infecções 
relacionadas.

O refluxo da agulha confirma 
que a agulha está na veia.
O refluxo do cateter 
confirma seu 
posicionamento.

As punções venosas periféricas representam cerca de 85% de todas as atividades dos profissionais de enfermagem. 

Ferimentos causados por agulhas também são muito comuns no cotidiano dos profissionais de saúde e têm grande 
potencial para a disseminação microbiana.

PARA UMA TERAPIA INFUSIONAL SEGURA COM MAIS CUIDADOS E MENOS DOR PARA O PACIENTE.

BENEFÍCIOS DO INTROCAN® SAFETY PARA O 
PACIENTE COVID-19:

Permite várias possibilidades no ângulo de 
inserção, reduzindo a dor e fazendo com que 
a punção seja menos traumática, melhorando 
a experiência do paciente e qualidade no 
atendimento. 

A diferenciação no corte (posterior), o 
material de poliuretano biocompatível, e seu 
o duplo sistema de confirmação minimizam 
a chance de complicações como infiltração e 
extravasamento.

BENEFÍCIOS DO INTROCAN® SAFETY PARA 
O PROFISSIONAL DE SAÚDE (COVID-19):

Permite que o profissional utilize a técnica 
padrão de punção, simplificando o processo.

Seu dispositivo de segurança passivo é 
acionado automaticamente no momento da 
retirada da agulha, sem necessidade de ação 
adicional do usuário.

Needle-Flash

Soluções B. Braun para o cuidado do profissional 
e do paciente em tempos de COVID-19
PASSO 2: ACESSOS VASCULARES - PERIFÉRICO
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Soluções B. Braun para o cuidado do profissional 
e do paciente em tempos de COVID-19
PASSO 2: ACESSOS VASCULARES - CENTRAL

CERTOFIX®

OFERECE MAIS SEGURANÇA PARA O PACIENTE E MAIOR PRATICIDADE PARA O 
PROFISSIONAL DE SAÚDE.

CERTOFIX® ATENDE ÀS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM TEMPOS DE COVID-19.

Excelentes taxas de fluxo 
em todos os lúmens do 
cateter, com design otimizado 
maior para proteção contra 
estreitamento e oclusão.

BENEFÍCIOS DO CERTOFIX® PARA O PROFISSIONAL DE SAÚDE 
(COVID-19):

Praticidade na punção. Certofix® reúne características que ajudam o 
médico a obter o sucesso na primeira tentativa de punção, como o 
fio guia à prova de dobras e a agulha valvulada para punção segura 
em sistema fechado, com menos exposição e perda de sangue.

Rapidez e eficiência no posicionamento da ponta com o Certodyn®, 
que dispensa a necessidade de raio X após a passagem do cateter, 
para menor exposição dos profissionais de saúde à radiação.

Maior proteção contra 
deslocamento e perda acidental 
do cateter, particularmente 
importante nos momentos em que 
o paciente precisa ser pronado e 
supinado no leito. Graças ao clip de 
fixação ajustável de base macia e 
antiderrapante, que oferece maior 
conforto e resistência à tração.

Precisão e segurança no 
posicionamento da ponta do 
cateter. É o ÚNICO cateter 
do mercado que atende os 
guidelines para posicionamento 
da ponta do cateter, durante o 
procedimento, em tempo real 
por ECG Intracavitário através 
do Certodyn®.

distal

Duo

proximal
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LINHA INTRAFIX® SAFESET
QUALIDADE MUNDIALMENTE RECONHECIDA PELOS PROFISSIONAIS 
MAIS EXIGENTES. 

Soluções B. Braun para o cuidado do profissional 
e do paciente em tempos de COVID-19
PASSO 3: INFUSÃO - GRAVIDADE

INTRAFIX® SAFESET É O MAIS INDICADO NESTE CASO:

PRIMEIRA INDICAÇÃO DO PROCOTOCOLO É A 
HIDRATAÇÃO
Oferece economia de tempo à equipe e libera profissionais 
para cuidar de outros pacientes, uma vez que não haverá a 
preocupação com o “esvaziamento” do equipo e não será ne-
cessária a abertura do sistema para refazer o priming ao final 
de uma solução.

BENEFÍCIOS:
Manutenção da permeabilidade da veia;
Maior precisão e controle de gotejamento;
Validação comprovada de controle microbiológico em 96h de uso;
Manutenção do “sistema fechado”1.

ADMINISTRAÇÃO DE ANTIMICROBIANOS
Os pacientes têm uma fragilidade imunológica e precisam 
da segurança de um “sistema fechado” que minimize a 
possibilidade de uma infecção de corrente sanguínea. Também 
vale destacar que a SRAG (Síndrome Respiratória Aguda 
Grave) faz com que o mesmo não possa receber em ar na 
linha em hipótese alguma.

PARA AS INDICAÇÕES DE TRATAMENTO E MANEJO DO PACIENTE 
COM O NOVO CORONAVÍRUS, SEGUNDO PROTOCOLOS:

Hidratação, ddministração de antibióticos, reposição volêmica, expansores, anti-
histamínicos e inibidores da bomba de prótons.

100% ISENTO
DE DEHP 

1 - J. Brünke, Closed infusion systems prevent microbiological contamination
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Soluções B. Braun para o cuidado do profissional 
e do paciente em tempos de COVID-19
PASSO 3: INFUSÃO - POR BOMBA

BOMBAS DE INFUSÃO

Os casos mais graves de pacientes com o novo coronavírus inspiram cuidados intensivos, múltiplas infusões de 
medicamentos complexos e que necessitam de controle rigoroso da sua administração.

A B. BRAUN, LÍDER MUNDIAL EM BOMBAS DE INFUSÃO, DISPONIBILIZA A SEUS CLIENTES 
UMA GAMA DE TECNOLOGIAS PARA ATUAR NO TRATAMENTO DESTES PACIENTES.

QUALIDADE E SEGURANÇA NAS INFUSÕES AUTOMATIZADAS.

BENEFÍCIOS PARA O 
PACIENTE:

Acuracidade na 
infusão.

Biblioteca de 
fármacos que pode 
ser personalizada 
por cores e setores, 
minimizando erros de 
administração.

BENEFÍCIOS PARA O 
PACIENTE:

Acuracidade na 
infusão.

Sensores de 
monitoramento.

Programações 
específicas de 
acordo com os 
fármacos.

BENEFÍCIOS PARA A 
EQUIPE:

Tela colorida 
permitindo 
visualização de 
alertas e alarmes à 
longa distância.

BENEFÍCIOS PARA A 
EQUIPE:

Monitoramento 
remoto dos 
equipamentos / 
leitos, minimizando 
a exposição do 
profissional da 
saúde.

B. BRAUN 
SPACE STATION COMPACT® PLUS
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PASSO 4: HIDRATAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

PROTOCOLOS DE TRATAMENTO DA COVID-19 CITAM A ADMINISTRAÇÃO DE DIVERSOS FÁRMACOS QUE 
UTILIZAM COMO DILUENTES SOLUÇÕES SALINAS OU GLICOSES.

A EFICÁCIA DO MEDICAMENTO PODE SER ALTERADA EM VIRTUDE DA COMPOSIÇÃO DOS FRASCOS DESTAS 
SOLUÇÕES, É IMPRESCINDÍVEL A ISENÇÃO DE PVC PARA UMA TERAPIA INFUSIONAL SEGURA E EFICAZ.

Além da questão da toxicidade e riscos à saúde associados ao uso do PVC, na Terapia Infusional a adsorção dos 
medicamentos a essa substância, é um dos principais fatores de erros de dosagem dos fármacos (sub-dosagem), 
ocasionando a redução da eficácia no tratamento e aumentos dos custos invisíveis adicionais às instituições.

SEM ADSORÇÃO
DO MEDICAMENTO

SEM INTERAÇÃO E 
INCOMPATIBILIDADE 

COM DROGAS

SEM DANOS AOS
ECOSSISTEMAS

Evita a sub-dosagem, 
erros de medicação e 

custos adicionais.

Compatível com 
uma ampla gama de 
soluções injetáveis.

Ecoflac® ajuda a 
reduzir a produção, a 
exposição e o descarte 
de materiais perigosos à 
vida do nosso planeta.  

 

ECOFLAC® PLUS
A EMBALAGEM LIVRE DE RISCOS PARA VOCÊ, OS PACIENTES E O MEIO AMBIENTE.

 

ECOFLAC®

É PVC-FREE

SEGURANÇA
COMPROVADA

INTERAÇÃO E INCOMPATIBILIDADES DE DROGAS COM PVC

Soluções B. Braun para o cuidado do profissional 
e do paciente em tempos de COVID-19

EC
O

FL
AC

®

0 751000 01251
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PASSO 4: HIDRATAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS PASSO 4: HIDRATAÇÃO | REPOSIÇÃO VOLÊMICA

NÃO CONTÉM 
AMIDO

MENOR TAXA DE 
MORTALIDADE

ISENTO DE CÁLCIO E 
LACTATO

Estudos indicam que coloides 
à base de amido podem causar 

problemas renais e aumento 
da mortalidade.1, 2, 3, 4

em pacientes 
sépticos.17, 18

Não causa bloqueio do 
efeito anticoagulante do 
citrato e alterações sobre 
o equilíbrio eletrolítico e 
ácido básico.12, 13, 14, 15, 16

Melhora a 
microcirculação 
e oxigenação 
dos tecidos em 
pacientes sépticos.5

Baixa interferência 
na coagulação e 
função renal.6, 7

Baixo risco 
de acidose 
hiperclorêmica 
e reações 
anafiláticas.8, 9, 10, 11

PLASMAFUNDIN® E GELAFUNDIN®

A SOLUÇÃO COMPLETA PARA REPOSIÇÃO VOLÊMICA.

SEGURANÇA
COMPROVADA

Soluções B. Braun para o cuidado do profissional 
e do paciente em tempos de COVID-19

5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11
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PASSO 5: TERAPIA NUTRICIONAL

NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL

Soluções B. Braun para o cuidado do profissional 
e do paciente em tempos de COVID-19

O paciente com COVID-19 em estado grave atravessa uma catástrofe inflamatória que provoca elevado catabolismo 
muscular, fazendo com que esses doentes sejam identificados com ALTO RISCO NUTRICIONAL. Eles merecem atenção 
especial quanto à oferta de calorias e proteínas, além de outros nutricentes específicos, como o ácido graxo ômega-3 e 
o zinco19.

A B. BRAUN POSSUI UMA LINHA DE PRODUTOS PARA A TERAPIA NUTRICIONAL QUE CONTRUBUEM PARA MELHORES 
RESULTADOS CLÍNICOS NO PACIENTE COM COVID-19.

DIETAS ENTERAIS HIPERCALÓRICAS E 
HIPERPROTEICAS COM ALTO TEOR DE ÔMEGA-3 
E BAIXA OSMOLARIDADE.

Modulação da resposta inflamatória no paciente 
crítico com COVID-1919, 20.
Atingimento rápido das metas nutricionais.
Excelente tolerabilidade.

Portfólio amplo possibilita a individualização da 
terapia nutricional, com oferta adequadas para às 
necessidades de cada paciente.
Emulsão lipídica neutra, não exacerba a resposta 
inflamatória.21

A emulsão Nutriflex® Lipid pode ser utilizada por 
períodos máximos de 4 dias quando armazenado 
à temperatura de 2-8ºC, mais 48 horas à 
temperatura abaixo de 25ºC. 22

NUTRIÇÃO ENTERAL
Nutricomp® Energy HN

NUTRIÇÃO PARENTERAL
Linha Nutriflex®

EFEITO IMUNOMODULADOR PARA MELHORES 
RESULTADOS CLÍNICOS.

BOLSAS PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL 
PRONTAS PARA USO COM E SEM LIPÍDEOS
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PASSO 5: TERAPIA NUTRICIONAL PASSO 6: DIÁLISE AGUDA

Soluções B. Braun para o cuidado do profissional 
e do paciente em tempos de COVID-19

OMNI

As nossas atenções estão voltadas para o paciente grave, com múltiplas comorbidades e evoluindo com disfunção de 
múltiplos órgãos. Entendemos que, o cuidado ao paciente grave com SARS-COV-2, é necessário um suporte abrangente 
em doenças complexas como, por exemplo, a SEPSE. 

As terapias da OMNI – MOST (Multi Organ Suport Therapy) demonstram papel fundamental no suporte a pacientes com 
disfunção renal e hemodinâmica associado ao agravamento do quadro. COM A PLATAFORMA OMNI, É POSSÍVEL ATENDER 
ESSAS NECESSIDADES TERAPÊUTICAS:
n CVVHD 
n CVVH (PRÉ, PÓS, PRÉ – PÓS, PÓS – PÓS)
n CVVHDF 
n SCUF
n PLASMAFÉRESE

A PURIFICAÇÃO AGUDA DO SANGUE.

BENEFÍCIOS PARA O PROFISSIONAL 
DE SAÚDE:

Balanceada por inteligência - Um 
dos mais avançados gerenciamentos 
de balanço de fluidos, com 
bombas independentes e sistemas 
de regulação e compensação 
automática.
Segurança – Procedimento seguro 
com display de fácil interface.
Flexibilidade –  Combinação livre 
entre os modos de anticoagulação 
e terapias CRRT atuais, durante o 
mesmo procedimento.
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NuTRIflex® Lipid 
poliaminoácidos + glicose + emulsão lipídica + eletrólitos

USO ADULTO e PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS.
Indicações
Nutrição Parenteral.
Contraindicações
NuTRIflex® Lipid não deve ser administrado nas seguintes condições:
. distúrbios do metabolismo dos aminoácidos;
. distúrbios do metabolismo dos lipídeos;
. hipercalemia;
. hiponatremia;
. metabolismo instável;
. hiperglicemia que não responde a doses de insulina de até 6 unidades de insulina/hora;
. acidose ;
. colestase intra-hepática;
. insuficiência hepática grave;
. insuficiência renal grave;
. insuficiência cardíaca manifesta;
. diátese hemorrágica agravante;
. fases agudas de acidente vascular cerebral e infarto cardíaco;
. eventos trombo-embólicos agudos;
. embolismo lipídico;
. hipersensibilidade conhecida à proteína de soja e de ovo ou a qualquer um dos componentes.
São contraindicações gerais para nutrição parenteral:
- estado circulatório instável com ameaça vital (estados de colapso e choque)
- fornecimento de oxigênio celular inadequado
- estados de hiperidratação
- distúrbios do balanço de fluidos e de eletrólitos
- edema pulmonar agudo e insuficiência cardíaca descompensada.
NuTRIflex® Lipid é contraindicado em neonatos, lactantes e crianças até 24 meses de idade, considerando as 
suas distintas necessidades nutricionais.
Advertências
Deve-se ter cautela em casos de osmolaridade sérica aumentada. Como para todas as soluções de infusão de 
grande volume, NuTRIflex® Lipid deve ser administrado com cautela em pacientes com deficiência cardíaca ou 
renal. Distúrbio de balanço de fluidos, de eletrólitos e ácido-base, por exemplo hiperidratação, hipercalemia, 
acidose, devem ser corrigidos antes do inicio da infusão. A infusão muito rápida pode conduzir a uma 
sobrecarga de fluidos com concentrações séricas patológicas de eletrólitos, hiperidratação e edema pulmonar. 
A concentração sérica de triglicerídeos deve ser monitorada quando da infusão de NuTRIflex® Lipid. Lipemia 
de jejum deve ser excluída em pacientes com suspeita de distúrbios, do metabolismo dos lipídeos antes do 
inicio da infusão. A administração de lipídeos é contraindicada se houver lipemia de jejum. A presença de 
hipertrigliceridemia 12 horas após a administração de lipídeos também indica a presença de um distúrbio do 
metabolismo dos lipídeos. NuTRIflex® Lipid deve ser administrado com cautela em pacientes com distúrbios 
do metabolismo dos lipídeos, por exemplo, insuficiência renal, diabetes mellitus, pancreatite, deficiência 
hepática, hipotireoidismo (com hipertrigliceridemia), e sepsis. Se NuTRIflex® Lipid é fornecido a pacientes 
nessas condições, o monitoramento rigoroso do nível sérico de triglicerídeos é obrigatório. Qualquer sinal 
ou sintoma de reação anafilática (tal como febre, tremor, “rash” ou dispnéia) deve conduzir à interrupção 
imediata da infusão. Dependendo das condições metabólicas do paciente, podem ocorrer ocasionalmente 
hipertrigliceridemia ou aumentos da concentração sangüínea da glicose. Se a concentração plasmática 
de triglicerídeos aumentar para uma faixa maior do que 3 mmol/l durante a administração de lipídeos, 
recomenda-se que a taxa de infusão seja reduzida. Se a concentração plasmática de triglicerídeos per-
manecer em faixas acima de 3 mmol/l, a administração deve ser interrompida até que o nível normalize. Uma 
redução da dose ou interrupção da administração é também indicada se a concentração sangüínea de glicose 
aumentar para faixas acima de 14 mmol/l (250 mg/dl) quando da administração de lipídeos. Como com todas 
as soluções contendo carboidratos, a administração de NuTRIflex® Lipid pode conduzir a hiperglicemia. O 
nível sanguíneo de glicose deve ser monitorado. Se houver hiperglicemia, a taxa de infusão deve ser reduzida 
ou deve-se administrar insulina. A infusão intravenosa de aminoácidos é acompanhada pela excreção urinária 
aumentada de elementos traços, especialmente cobre e, em particular, zinco. Isso deve ser considerado 
na dosagem de elementos traços, especialmente durante a nutrição intravenosa prolongada. NuTRIflex® 
Lipid não deve ser fornecido simultaneamente com sangue no mesmo equipo de infusão devido ao risco de 
pseudo-aglutinação. O ionograma sérico, o balanço hídrico, os níveis séricos de glicose e o equilíbrio ácido-
base devem ser monitorados. O conteúdo de lipídeos pode interferir com certas análises laboratoriais (por 
exemplo, bilirrubina, lactato desidrogenase, saturação de oxigênio) se forem colhidas amostras de sangue 
antes dos lipídeos terem sido adequadamente retirados da corrente sangüínea. Pode ser necessário, quando 
solicitado a substituição de eletrólitos, vitaminas e elementos traços. Como NuTRIflex® Lipid contém zinco e 
magnésio, deve-se ter cuidado quando o produto é administrado com soluções contendo esses elementos. 
Como com todas as soluções intervenosas são necessárias precauções assépticas restritas para a infusão de 
NuTRIflex® Lipid. NuTRIflex® Lipid é uma preparação de composição complexa. Portanto, é aconselhável não 
adicionar outras soluções.
Interações com outros medicamentos e outras formas de interação
Algumas drogas, como a insulina, podem interferir com o sistema lipase do or-
ganismo. Esse tipo de interação parece, contudo, ser de somente importância clínica limitada. A heparina 
administrada em dosagens clínicas causa uma liberação transitória de lipoproteína lipase na circulação. 
Isso pode resultar inicialmente em lipólise aumentada no plasma seguido de um decréscimo transitório no 
“clearance” dos triglicerideos. O óleo de soja possui um teor de vitamina K1. Isso pode interferir com o efeito 
terapêutico dos derivados da cumarina que deve ser monitorado rigorosamente em pacientes tratados com 
tais drogas. Gravidez e lactação
Estudos pré-clínicos não foram realizados com o NuTRIflex® Lipid. O clínico deve considerar a relação risco/
beneficio antes de administrar o NuTRIflex® Lipid a uma mulher grávida. A amamentação não é recomendada 
se a mulher necessita de nutrição parenteral nessa época.
Reações adversas/colaterais/alterações de exames laboratoriais
Possíveis reações prematuras na administração de emulsões lipídicas são: pequena elevação na temperatura, 
eritema, sensação de frio, tremores, perda de apetite, náuseas, vômitos, dificuldade respiratória, cefaléia, dor 
nas costas, ossos, peito e região lombar, queda ou aumento da pressão sangüínea (hipotensão, hipertensão), 
reações de hipersensibilidade (por exemplo, reações anafiláticas, erupções dérmicas). Rubor ou descoloração 
da pele devido a oxigenação deficiente do sangue (cianose) podem ocorrer como efeitos colaterais. Se esses 
efeitos colaterais surgirem, a infusão deverá ser descontinuada ou, se for apropriado, a infusão deverá 
continuar com um nível de dosagem menor. Deve-se prestar atenção para a possibilidade de ocorrer uma 
síndrome de sobrecarga. Isso pode ocorrer como um resultado de condições metabólicas determinadas 
geneticamente que variam individualmente e podem ocorrer em proporções diferentes e após dosagens difer-
entes, dependendo de distúrbios prévios. Síndrome de sobrecarga está associada com os seguintes sintomas: 
aumento do fígado (hepatomegalia) com ou sem icterícia, aumento do baço (esplenomegalia), infiltração 
lipídica dos órgãos, parâmetros da função hepática patológica, anemia, redução da contagem de leucócitos 
(leucopenia), redução da contagem de plaquetas (trombocitopenia), uma tendência a hemorragias, alterações 
ou redução nos fatores de coagulação (tempo de sangramento, tempo de coagulação, tempo de protrombina, 
etc.), febre, hiperlipemia, cefaléia, dor de estômago e fadiga.
Posologia
Nutriflex® Lipid peri - ADULTO
A dosagem deve ajustar-se as necessidades individuais do paciente. A dose máxima diária equivale a 40 ml/
kg de peso corporal, correspondendo a: 
- 1,28 g de aminoácido /kg de peso corporal / dia 
- 2,56 g de glicose / kg de peso corporal / dia 
- 1,6 g de lipídeos /kg de peso corporal / dia 
NuTRIflex® Lipid peri deve ser administrado em forma de infusão contínua. Um aumento na velocidade de 
infusão além dos primeiros 30 minutos até a velocidade de infusão desejada evita possíveis complicações. A 
velocidade máxima de infusão é de 2,5 ml/kg de peso corporal/ hora, correspondendo a: 
- 0,08 g de aminoácidos /kg de peso corporal / hora 
- 0,16 g de glicose /kg de peso corporal / hora 
- 0,1 g de lipídeos /kg de peso corporal / hora 

Nutriflex® Lipid special - ADULTO
A dosagem deve ajustar-se as necessidades individuais do paciente.
Adultos:
A dose máxima diária equivale a 35 mL/kg de peso corporal, correspondendo a:
- 2,0 g de aminoácido /kg de peso corporal / dia
- 5,04 g de glicose / kg de peso corporal / dia
- 1,4 g de lipídeos /kg de peso corporal / dia
NuTRIflex® Lipid special deve ser administrado em forma de infusão contínua. Um aumento na velocidade de 
infusão além dos primeiros 30 minutos até a velocidade de infusão desejada evita possíveis complicações.
A velocidade máxima de infusão é de 1,7 mL /kg de peso corporal/ hora, correspondendo a:
- 0,1 g de aminoácidos /kg de peso corporal / hora
- 0,24 g de glicose /kg de peso corporal / hora
- 0,07 g de lipídeos /kg de peso corporal / hora
Por exemplo, para um paciente pesando 70 kg, isso corresponde a uma velocidade de infusão de 119 mL /
hora. A quantidade de aminoácidos administrada é então de 6,8 g/hora, de glicose de 17,1 g/hora e de 
lipídeos de 4,8 g/hora.
Em geral, recomenda-se que a quantidade máxima de calorias não deve exceder 40 Kcal/kg de peso corporal/
dia. Doses maiores são possíveis se especialmente indicado, por exemplo, em pacientes queimados.
Crianças acima de 2 anos:
As recomendações de dosagem são orientações baseadas nas necessidades médias. A dose deve ser adaptada 
individualmente. de acordo com a idade, estágio de desenvolvimento e doença. Para cálculo da dosagem deve 
ser levado em consideração o estado de hidratação do paciente pediátrico.
Para crianças é necessário iniciar a terapia nutricional com metade da dosagem alvo. A dosagem deve ser 
aumentada gradativamente de acordo com a capacidade metabólica individual até a dose máxima.
Dose diária durante 3º ao 5º ano de vida:
25 mL/kg de peso corporal, correspondendo a:
- 1,43 g de aminoácido /kg de peso corporal / dia
- 3,60 g de glicose / kg de peso corporal / dia
- 1,0 g de lipídeos /kg de peso corporal / dia
Dose diária durante 6º ao14º ano de vida:
17,5 mL/kg de peso corporal, correspondendo a:
- 1,0 g de aminoácido /kg de peso corporal / dia
- 2,52 g de glicose / kg de peso corporal / dia
- 0,7 g de lipídeos /kg de peso corporal / dia
A velocidade máxima de infusão é de 1,7 mL /kg de peso corporal/ hora, correspondendo a:
- 0,1 g de aminoácidos /kg de peso corporal / hora
- 0,24 g de glicose /kg de peso corporal / hora
- 0,07 g de lipídeos /kg de peso corporal / hora
Energia adicional que possa ser requerida para pacientes pediátricos deve ser administrada na forma de 
solução de glicose ou emulsão de lipídeos conforme o caso.
A duração do tratamento para as indicações estabelecidas não é limitada. Durante a administração de 
NuTRIflex® Lipid special a longo prazo, é necessário fornecer a reposição apropriada de elementos traços e 
vitaminas.
Nutriflex® Lipid Plus:
A dose deve ajustar-se as necessidades individuais do paciente.
Adultos:
A dose máxima diária eqüivale a 40 mL/kg de peso corporal, correspondendo a:
- 1,54 g de aminoácido /kg de peso corporal / dia
- 4,8 g de glicose / kg de peso corporal / dia
- 1,6 g de lipídeos /kg de peso corporal / dia
Nutriflex® Lipid Plus deve ser administrado em forma de infusão contínua. Um aumento na velocidade de 
infusão além dos primeiros 30 minutos até a velocidade de infusão desejada evita possíveis complicações.
A velocidade máxima de infusão é de 2,0 mL/kg de peso corporal/ hora, correspondendo a:
- 0,08 g de aminoácidos /kg de peso corporal / hora
- 0,24 g de glicose /kg de peso corporal / hora
- 0,08 g de lipídeos /kg de peso corporal / hora
Por exemplo, para um paciente pesando 70 kg, isso corresponde a uma velocidade de infusão de 140 mL /
hora. A quantidade de aminoácidos administrada é então de 5,4 g/hora, de glicose de 16,8 g/hora e de 
lipídeos de 5,6g/hora. Em geral, recomenda-se que a quantidade máxima de calorias não deve exceder 
40 Kcal/kg de peso corporal/dia. Doses maiores são possíveis se especialmente indicado, por exemplo, em 
pacientes queimados.
Crianças acima de 2 anos:
As recomendações de dosagem são orientações baseadas nas necessidades médias. A dose deve ser adaptada 
individualmente de acordo com a idade, estágio de desenvolvimento e doença. Para cálculo da dosagem deve 
ser levado em consideração o estado de hidratação do paciente pediátrico. Para crianças é necessário iniciar 
a terapia nutricional com metade da dosagem alvo. A dosagem deve ser aumentada gradativamente de 
acordo com a capacidade metabólica individual até a dose máxima.
Dose diária durante 3º ao 5º ano de vida:
40 mL/kg de peso corporal, correspondendo a:
- 1,54 g de aminoácido /kg de peso corporal / dia:
- 4,8 g de glicose / kg de peso corporal / dia
- 1,6 g de lipídeos /kg de peso corporal / dia
Dose diária durante 6º ao 14º ano de vida:
25 mL/kg de peso corporal, correspondendo a:
- 0,96 g de aminoácido /kg de peso corporal / dia
- 3,0 g de glicose / kg de peso corporal / dia
- 1,0 g de lipídeos /kg de peso corporal / dia
A velocidade máxima de infusão é de 2,0 mL /kg de peso corporal/ hora, correspondendo a:
- 0,08 g de aminoácidos /kg de peso corporal / hora
- 0,24 g de glicose /kg de peso corporal / hora
- 0,08 g de lipídeos /kg de peso corporal / hora
Via de administração
Somente por infusão intravenosa.
Uso restrito a hospitais Venda sob prescrição médica.
MS - 1.0085.0124
Fabricado por: B. Braun Melsungen AG / Alemanha
Importado e distribuído: Laboratórios B. Braun S.A. Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá 09 - São Gonçalo - RJ

Gelafundin®
succinilgelatina
APRESENTAÇÕES
Frasco ampola plástico incolor sistema fechado – embalagem contendo: 10 unidades de 500 mL por caixa. 
Gelafundin® é uma solução de gelatina succinilada 4%, estéril e apirogênica para infusão intravenosa.
VIA INTRAVENOSA
USO ADULTO
INDICAÇÕES
Gelafundin® é indicado como substituto coloidal do volume plasmático nas seguintes situações:
- Profilaxia e tratamento de hipovolemia absoluta e relativa (ex.: choque seguido por hemorragia ou trauma, 
por perdas sanguíneas perioperatórias, queimaduras, sepsis)
- Profilaxia da hipotensão (ex.: associada com a indução de uma anestesia epidural ou espinhal);
- Hemodiluição
- Circulação extra-corpórea (máquina: coração/pulmão, hemodiálise)
CONTRAINDICAÇÕES
Gelafundin® é contraindicado em casos de:
- Hipersensibilidade conhecida a gelatina
- Hipervolemia
- Hiperidratação
- Insuficiência cardíaca grave
- Pacientes digitalizados
- Distúrbio grave da coagulação sanguínea
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Categoria de risco na gravidez: categoria C.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica
ou do cirurgião-dentista.
ADVERTÊNCIAS
Deve-se repor os eletrólitos a medida que for necessário. Gelafundin® deve ser administrado com muito 
cuidado nos casos:
- Hipernatremia, desde que o sódio adicional seja administrado com Gelafundin®.
- Estados de desidratação, neste caso é necessário primeiramente fazer correção do balanço hídrico.
- Distúrbios da coagulação sanguínea, pois a administração do produto leva a uma diluição dos fatores de 
coagulação.
- Insuficiência renal, pois a via de excreção normal poderia estar afetada.
- Hepatopatia crônica, pois neste caso a síntese de albumina e dos fatores de coagulação podem ser afetados 
e a administração do produto leva a uma posterior diluição.
PRECAUÇÕES
É necessário monitorar o ionograma sérico e o balanço de líquidos nos casos de hipernatremia, estados de 
desidratação e insuficiência renal. Nos casos de distúrbio da coagulação sanguínea e hepatopatia crônica, os 
parâmetros de coagulação e albumina sérica devem ser monitorados. Gelafundin® como outros substitutos 
plasmáticos, podem produzir reações anafiláticas de severidade variável. Com objetivo de se detectar a 
aparição de reações anafiláticas, deve-se observar o paciente atentamente durante a infusão e particu-
larmente durante a administração dos primeiros 20-30 mL. A infusão de ser imediatamente interrompida 
quando surgir o primeiro indício de efeito colateral. Equipamentos e medicamentos de reanimação devem 
sempre estar disponíveis. Não se conhece nenhum teste que identifique antecipadamente os pacientes que 
possam ter reações anafiláticas ou anafilactóides. Não é possível prognosticar o curso de uma reação de 
intolerância. Reações alérgicas (anafiláticas/anafilactóides) à solução de gelatina pode ser medida tanto pela 
histamina comoindependente dela. A liberação de histamina pode ser inibida profilaticamente com bloque-
adores H1 e H2. A administração profilática de corticosteróide não mostrou ser útil. Reações adversas podem 
ocorrer tanto em pacientes conscientes quanto em pacientes anestesiados, embora na fase aguda do choque 
hipovolêmico não tenham sido observadas até agora reações alérgicas (anafiláticas/ anafilactóides).
EFEITOS SOBRE OS PARÂMETROS CLÍNICO-QUÍMICOS:
Os parâmetros clínico-químicos podem ser afetados. Os resultados laboratoriais dos seguintes itens podem 
ser elevados: taxa de sedimentação sanguínea, peso específico da urina e determinação inespecífica da 
proteínas. Não há experiência comprovada referente a administração a menores de 1 ano.
GRAVIDEZ E LACTAÇÃO
Não há indícios de efeito embriotóxico para Gelafundin®. Porém, a possibilidade de uma reação alérgica 
(anafilática/anafilactóide), não deve ser descartada. Só se deve efetuar a administração durante a gravidez 
após avaliação crítica dos riscos e benefícios. Não existe até o momento informação referente a passagem de 
Gelafundin® para o leite materno. Categoria de risco na gravidez: categoria C. Este medicamento não deve 
ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Incompatibilidades podem ocorrer com a mistura de outros medicamentos. As soluções de glicose e 
eletrólitos podem ser administradas junto com Gelafundin®. Gelafundin® é incompatível com as 
emulsões lipídicas. Gelafundin® tem baixo conteúdo de cálcio (máximo 0,4 mmol/L), portanto não 
causará coagulação do sangue ou plasma, permitindo a administração simultânea de sangue através do 
mesmo equipo de infusão.
POSOLOGIA:
A dosagem, velocidade de infusão e duração da administração dependem das necessidades individuais de 
cada paciente e deve ser ajustada em função dos requisitos usuais mediante vigilância dos parâmetros prin-
cipais da circulação (ex.: pressão arterial). A fim de se identificar o quanto antes uma reação alérgica (ana-
filática/anafilactóide), a infusão dos primeiros 20 – 30 mL deve ser feita lentamente com o paciente sendo 
observado atentamente. As seguintes recomendações posológicas abaixo, devem se aplicadas para adultos.
- Na profilaxia da hipovolemia e hipotensão. Tratamento de hipovolemia leve (ex.: perdas leves de sangue e 
plasma)
- Dose média: 500 – 1000 mL
- Tratamento da hipovolemia grave, em situações de emergência com risco de vida
- Dose média: infusão rápida de 500 mL (a baixa pressão), e depois da melhora dos parâmetros da circulação, 
deve-se mensurar o volume de infusão conforme o déficit de volume.
- Hemodiluição (isovôlemica)
- Dose média: a administração de Gelafundin® corresponde ao volume de sangue extraído. No entanto, a 
administração não deve exceder 20 mL/Kg peso corporal/dia.
- Circulação extracorpórea
- Dose média: depende do sistema circulatório utilizado, mas usualmente administra-se 500 a 1500 mL.
- Aumento do número de leucócitos na leucoferese
- Dose média: 500 – 1000 mL por leucoferese
- Em caso de pacientes com distúrbios na coagulação, insuficiência renal e hepatopatias crônicas é recomen-
dado um ajuste da dosagem conforme o estado clínico do paciente, considerando os resultados dos testes 
clínico-químicos.
- Dose diária máxima:
- O limite terapêutico é estabelecido pelo efeito de diluição. A substituição eritrocitária ou a administração 
de sangue deve ser considerada quando o hematócrito diminuir abaixo de 25% (30% nos casos de pacientes 
com riscos cardiovasculares ou pulmonar).
- Taxa de infusão máxima:
- A taxa de infusão máxima depende em particular da situação cardiocirculatória.
- Nota:
- Gelafundin® deve estar na temperatura corporal se for administrado mediante infusão sob pressão (man-
guito de pressão, bomba de infusão)
PACIENTES IDOSOS
Não há uma dose diferenciada da recomendada para adultos, porém deve-se obsevar as necessidades individ-
uais de cada paciente. Em caso de pacientes com distúrbios na coagulação, insuficiência renal e hepatopatias 
crônicas é recomendado um ajuste da dosagem conforme o estado clínico do paciente, considerando os 
resultados dos testes clínico-químicos.
REAÇÕES ADVERSAS
Podem ocorrer reações alérgicas (anafiláticas ou anafilactóides) de intensidade variáveis com a infusão de 
Gelafundin®, como: reações cutâneas (urticárias), podendo resultar em rubor facial ou da nuca. Em casos 
isolados, pode haver diminuição da pressão arterial, choque ou parada cardíaca ou respiratória. Nos casos 
de reações adversas deve-se interromper a infusão. O tratamento depende da natureza e gravidade do efeito 
adverso, assim caso necessário orienta-se as seguintes medidas terapêuticas: Reações leves: administrar cor-
ticostaróides e anti-histamínicos Reações graves: epinefrina, infusão IV lenta. Em caso de broncoconstricção 
grave administrar Teofilina IV. Aporte de oxigênio e repor o volume (albumina humana) 
Efeitos sobre os parâmetros clínico-químicos: Os parâmetros clínico-químicos podem ser afetados. Os resul-
tados laboratoriais dos seguintes itens podem ser elevados: taxa de sedimentação sanguínea, peso específico 
da urina e determinação inespecífica de proteínas. Tratamento de emergência de reações anafilactóides segue 
esquemas estabelecidos, dependendo da gravidade da reação. Não pode ser previsto por qualquer procedi-
mento que pacientes são suscetíveis à experiência de reações anafilactóides, nem é possível prever o curso 
e a gravidade de qualquer reação. Reações anafilactóides causadas por soluções de gelatina podem também 
ser mediadas por histamina ou histamina independente. Liberação de histamina pode ser evitada pelo uso de 
uma combinação de bloqueadores de receptor H1 e H2. Administração profilática de corticosteróides não tem 
eficácia comprovada. Administração profilática de corticosteróides não tem eficácia comprovada. Reações 
adversas podem ocorrer em pacientes conscientes eanestesiados. Na fase aguda de deficiência de volume 
choque de reação anafilactóide nunca foi relatado.
MS – 1.0085.0115
Uso restrito a hospitais.
Venda sob prescrição médica.

Plasmafundin®
Solução isotônica balanceada
Venda sob Prescrição Médica. Uso Restrito a Hospitais.
M.S. 1.0085.0147
Uso Adulto e Pediátrico
INDICAÇÕES:
Plasmafundin® é fonte de água e eletrólitos, sendo indicado para restauração de volume intravascular, 

reposição eletrolítica ou como agente alcalinizante em casos de acidose metabólica. Plasmafundin® é com-
patível com sangue ou componentes sanguíneos e sua administração não causa perturbações na homeostase 
eletrolítica e no equilíbrio ácido-base.
CONTRAINDICAÇÕES:
- Hipervolemia
- Bloqueio cardíaco
- Insuficiência renal
- Edema geral grave
- Hipercloremia
- Hipernatremia
- Hipercaliemia
- Hipersensibilidade aos componentes da formulação.
- É contraindicado o uso concomitante com diuréticos poupadores de potássio.
- Alcalose metabólica ou respiratória
Compostos formadores de bicarbonato não devem ser administrados a pacientes com alcalose metabólica ou 
respiratória, hipocalcemia, ou hipocloridria. Durante o tratamento da acidose, a monitorização frequente das 
concentrações séricas de eletrólitos e equilíbrio ácido-base é essencial. Como Plasmafundin® contém acetato 
e gliconato como componentes formadores de bicarbonato, é contraindicado em pacientes com alcalose 
respiratória ou metabólica, hipocalcemia, ou hipocloridria.
ADVERTÊNCIAS:
Pacientes com insuficiência pulmonar ou cardíaca suave à moderada devem ser especificamente monitorados 
em caso de infusões de grandes volumes.
Plasmafundin® deve ser administrado com cautela em pacientes com:
- Insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência hepática, edema pulmonar ou periférico ou 
hiperidratação extracelular.
- Hipernatremia, hipercloremia, desidratação hipertônica, hipertensão,
função renal diminuída, eclampsia presente ou iminente, aldosteronismo ou outras condições ou tratamento 
(por exemplo, corticoides/ esteroides) associados à retenção de sódio. É necessária a monitoração dos 
eletrólitos séricos, do balanço de fluidos e do pH. Não use se houver turvação, depósito ou violação do 
recipiente. Não utilizar o produto após a data de vencimento. Risco de uso por via de administração não 
recomendada: Não há estudos dos efeitos de Plasmafundin® caso seja administrado por vias não recomen-
dadas. Portanto, para segurança e eficácia deste medicamento, a administração deve ser realizada somente 
por via intravenosa.
PRECAUÇÕES:
Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco:
Pacientes Idosos:
Não há advertências e recomendações especiais sobre o uso adequado desse medicamento em pacientes 
idosos. Deve-se ajustar a dose levando em consideração a maior probabilidade de danos hepáticos, renais e 
cardíacos de pacientes dessa faixa etária.
Pacientes pediátricos: A segurança e a efetividade na população pediátrica estão baseadas na similaridade da 
resposta clínica entre adultos e crianças. Por isso, não há na atual literatura trabalhos que limitem a idade 
mínima para uso da solução. Em neonatos e em crianças pequenas, o volume de fluido pode afetar o balanço 
hidro-eletrolitico, especialmente nos neonatos prematuros, cuja função renal pode estar imatura e cuja ha-
bilidade de excretar cargas do liquido e do soluto pode estar limitada. As advertências, precauções e reações 
adversas identificadas em outros grupos etários devem ser observadas para uso pediátrico.
Gravidez e Aleitamento:
Não existem dados sobre o uso de Plasmafundin® em mulheres grávidas e mulheres em período de ama-
mentação. Na indicação pretendida ainda não são conhecidos riscos, quando volume, níveis de ácido/base 
e eletrólitos são monitorados cuidadosamente. Plasmafundin® deve ser usado com cautela em toxemia da 
gravidez. Plasmafundin® deve ser administrado a gestantes somente se necessário. Categoria de risco na 
gravidez: categoria C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica 
ou do cirurgião-dentista. Não há informações sobre os efeitos de Plasmafundin® sobre a capacidade de dirigir 
ou operar automóveis e máquinas pesadas.
POSOLOGIA:
A dosagem deve ser ajustada de acordo com as necessidades específicas de cada paciente. Adultos, idosos, 
adolescentes e crianças: a dosagem depende da idade, condições clínicas e biológicas dos pacientes e terapia 
concomitante. Modo de usar: Via de administração intravenosa. Administrar conforme orientação médica.
Adultos, idosos e adolescentes
O requerimento de fluido de adultos geralmente é atendido com volumes de 30 a 40 ml/kg de peso corporal/
dia. Além disso, perdas anormais de volume, por exemplo, causada por vômitos, diarreia e sudorese excessiva 
devem ser considerados, ao determinar fluido e terapia eletrolítica. 
Crianças
Deve-se seguir as orientações abaixo:
0-10 kg à 4 ml/kg peso corporal /hora 
10-20 kg à 40 ml/h + 2 ml/kg peso corporal /hora acima 10 kg 
>20 kg à 60 ml/h + 1 ml/kg peso corporal /hora acima 20 kg
REAÇÕES ADVERSAS:
Plasmafundin® contém agentes formadores de bicarbonato, acetato e gliconato. Portanto, existe a pos-
sibilidade de desenvolver alcalose metabólica associada a administração de Plasmafundin®. Alcalose, por sua 
vez, podem desencadear convulsões. Plasmafundin® não contém cálcio, a administração a um paciente com 
hipocalcemia, diminuiria ainda mais os níveis séricos de cálcio e agravaria esta condição.
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:
Informe seu médico se estiver fazendo uso de qualquer medicamento, mesmo aquele medicamento que não 
necessita de prescrição médica. A administração conjunta de Plasmafundin® e fármacos 
que contêm carbonatos, fosfatos, sulfatos ou tartaratos pode produzir precipitado.
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