
BD PosiFlushTM

Seringas Pré-Enchidas

Absolutamente
Única...

BD PosiFlushTM

Seringas com Heparina

Refluxo Mínimo...
...na última permeabilização, evitar o refluxo é muito importante

0.5 cm

• Código de barras presente no corpo
   da seringa – possibilidade de realizar
   a leitura através da embalagem.

• Disponível na concentração de 100
    USP unidades por mL.

• Seringas disponíveis nos diâmetros 
de 3 mL, 5 mL, 10 mL e nos volumes
2 mL, 3 mL e 5 mL.

As novas seringas BD PosiFlushTM com heparina estão disponíveis na concentração de 100 USP unidades por
mL e em vários tamanhos e volumes para complementar os cuidados na manutenção de cateteres.

*Dados do arquivo da BD EUA

BD, o principal fabricante do mundo de produtos hipodérmicos,
complementa agora sua ampla variedade de seringas convencionais
com as seringas pré-enchidas BD PosiFlush™.
A BD oferece diversas opções de seringas pré-enchidas com solução
salina e com heparina para suprir todas as exigências dos protocolos
na permeabilização de cateteres.

As Seringas Pré-Enchidas BD PosiFlushTM são fabricadas de acordo com os Regulamentos
Federais (CFR - USA), incluindo as exigências em Boas Práticas em Manufatura e de
Controle de Qualidade.

BD, BD Logo e BD PosiFlushTM são marcas registradas da Becton, Dickinson and Company.
©2006 BD.

Código Descrição Cartonete Caixa de Transporte
BD PosiFlushTM Seringa com Solução Salina
306543 2 mL 30 unidades 480 unidades
306544 3 mL 30 unidades 480 unidades
306545 5 mL 30 unidades 480 unidades
306546 10 mL 30 unidades 480 unidades
BD PosiFlushTM Seringa com Heparina - 100 USP 
306514 3 mL em seringa de 10 mL 30 unidades 120 unidades
306515 5 mL em seringa de 5mL 30 unidades 120 unidades
306517 3 mL em seringa de 3mL 30 unidades 120 unidades
306528 2 mL em seringa de 3mL 30 unidades 120 unidades
Todos os produtos são livres de látex e conservante.

As seringas BD PosiFlushTM com
heparina contribuem com os
protocolos na manutenção de
cateteres e reduzem
significativamente o refluxo de
sangue.*

As seringas BD PosiFlushTM  com
heparina possuem tecnologia
exclusiva BD que oferece a
média mais baixa de refluxo
de sangue disponível
atualmente.*

• Livre de látex e conservante*.

• Material nítido para melhor visibilidade
do produto*.

• Aviso em destaque na embalagem para
evitar o uso em campo estéril.*

Rua Alexandre Dumas 1976
Chacará Santo Antônio - São Paulo - SP
Cep 04717 004

CRC - Centro de Relacionamento com o
          Cliente.
Tel 0800-055 5654
crc@bd.com.br
www.bd.com/brasil

Ajudando as
pessoas a viverem
vidas saudáveis

Seringa Padrão de 12 mL 14.2 cm

O desenho descreve a quantidade média de sangue que retorna do cateter depois do término
do procedimento, caso a técnica da pressão positiva não seja aplicada corretamente.

Seringa de 10 mL BD PosiFlushTM com Heparina



Mais uma inovação BD para você…
Seringas pré-enchidas BD PosiFlushTM

 Disponível em 4 tamanhos…

 Todas com o diâmetro de uma
seringa de 10 mL…

…para melhor distribuição
da pressão na permeabilização
de cateteres.

 Características e Benefícios:
Para ótimos resultados clínicos há apenas uma escolha nas seringas
para permeabilização de cateteres: Seringas Pré-Enchidas BD
PosiFlushTM. A seringa BD PosiFlushTM tem um design exclusivo
que fornece toda a qualidade e resultados que você espera da
BD:

Tecnologia
+ As seringas com solução salina BD PosiFlushTM são as primeiras

seringas projetadas especificamente para permeabilização de
cateteres.

Design Único
+ Todos os quatro tamanhos das seringas com solução salina (2,

3, 5 e 10 mL) têm o diâmetro tradicional das seringas de 10 
mL para melhor distribuição da pressão positiva possibilitando
que a quantidade de pressão correta seja distribuída dentro do
cateter.*

+ As seringas são feitas especialmente para ajudar a reduzir os 
custos de armazenamento e descarte.*

Alta Qualidade
+ Todos os quatro tamanhos obedecem as recomendações de 
permeabilização do PICC, com seringas de 10 mL de diâmetro.

Ótimos Resultados Clínicos
+ A seringa com solução salina BD PosiFlushTM de 3 mL gera uma

força (P.S.I.) significativamente mais baixa se comparada às 
seringas tradicionais de 3 mL devido ao diâmetro padrão de 
10 mL.*

+ A seringa BD PosiFlushTM com heparina oferece:
   – A média de refluxo do sangue mais baixa disponível

  atualmente*
   – Livre de látex e conservante*
+ As seringas com solução salina e heparina vêm com escala 

precisa e código de barras em cada seringa para reduzir 
potenciais erros de medicação .

Seringa tradicional de 3 mL gera 55 P.S.I.

5 lbs. de Força

Seringa de 3 mL BD PosiFlushTM gera 19.75 P.S.I.

estéril
mesmo
diâmetro

Design Único do Êmbolo
Reduz o Refluxo

Código de Barras

BD PosiFlushTM

Seringas com Solução Salina

BD PosiFlushTM

Seringas com Solução Salina

5 lbs. de Força

*Dados do arquivo da BD EUA

Selecione entre os tamanhos de 2 mL, 3 mL,
5 mL ou 10 mL – todas as seringas tem medida
padrão de 10 mL de diâmetro, de acordo com
as recomendações de permeabilização do PICC.

Tampa de Vedação

Escala Precisa

Diâmetro Padrão
da Seringa de 10 mL

 Diametro de 10 mL gera menor P.S.I.

Toda seringa com solução salina BD
PosiFlushTM apresenta diâmetro de uma
seringa de 10 mL para melhor distribuição
da pressão.*
Qualquer seringa com solução salina BD
PosiFlushTM obedece as recomendações de
permeabilização do PICC, com seringa de
10 mL de diâmetro.

 Garantia de Esterelidade

STERILE
+ As seringas Pré-Enchidas BD PosiFlushTM com solução salina

e com heparina possuem o conteúdo e toda a parte interna
da seringa completamente estéril.

+ A esterilidade dos produtos BD PosiFlushTM é seguramente
garantida pela BD enquanto o produto permanecer fechado
com a tampa de vedação e sua data de validade estiver 
vigente.

+ Foram os grandes investimentos em pesquisa que
possibilitaram a BD garantir um maior prazo de validade.

*Unidade de Força (P.S.I. Pounds Per Square Inch)


