
CUIDADOS PERIOPERATÓRIOS

Sensor de fluxo
1505-3231-010 (10 pçs/Pct)

1505-3231-001 (1 pç)

Válvula de exalação
(inclui coletor de água)

1505-8568-010 (10 pçs/Pct)
1505-8568-001 (1 pç)

Conjunto de exalação completo
(sensor + válvula)

1505-3848-010 (10 pçs/Pct)
1505-3848-001 (1 pç)

Filtro Inspiratório Safety Guard
2083208-001 (10 pçs/Pct)

2066713-001 (1 pç)GE Healthcare
Acessórios Clínicos que suportam 
Prevenção & Controle de infecções

Políticas de Prevenção e Controle de 
Infecções são importantes para  garantir 
que os hospitais forneçam um ambiente e 
um sistema de atendimento que minimiza o 
risco de infecção para pacientes, 
funcionários e visitantes.

Os acessórios da GE oferecem uma
solução descartável que agrega valor.

• Os acessórios de uso único do paciente 
reduzem o risco de contaminação cruzada 
e ajuda a reduzir o risco de infecções 
associadas a equipamentos Sendor TruSignal

Adulto/Pediátrico
TS-AP-10 (10 pçs/Pct) 

TS-AP-25 (25 pçs/Pct)

Sensor TruSignal Allfit 
(Ad/Ped/Neo)

TS-AF-10 (10 pçs/Pct) 
TS-AF-25 (25 pçs/Pct)

• Não é necessária esterilização ou 
montagem, o que leva a economia de 
tempo e custo

D-fend Pro
10/caixa

M11826292

D-fend
10/caixa

876446-HEL2

*Códigos na página2

Sensores SpO2

Coletores de água

Válvula e Sensor de uso único Filtro Inspiratório

• Ajuda a reduzir o risco de infecções 
hospitalares

Circuitos para  Ventilação

Circuito paciente descartável
Adulto

2096535-002 (20 pçs/Pct)

Circuito paciente descartável
Adulto

(com coletores de água)
2096535-001 (20 pçs/Pct)

CUIDADOS INTENSIVOS

D-fend Pro+
10/caixa

M12002271

D-fend+
10/caixa

881319-HEL1

Coletores de água

D-fend Mini
10/caixa
80021741

Kit de amostra de gases
Adulto/ Pediátrico

20/caixa
(linha de amostra + adaptador)

8090121521 (2 metros)
8090121531 (3 metros)

Linha de Amostra de gases
10/caixa

2097307-001 (2 metros)
2097307-002 (3 metros)

Sensor D-lite+ 
50/caixa

896952

Adaptador reto 
com conector Luer

10/caixa
72285-HEL

Amostra de gases

CUIDADOS INTENSIVOS E PERIOPERATÓRIOS

Braçadeiras CritikonTM Classic-Cuf*
(uso em isolamento)

Braçadeiras CritikonTM Soft-Cuf*

Braçadeiras de pressão não invasiva*
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1 É recomendável trocar o coletor de água para cada novo paciente, sempre que o dispositivo solicitar, ou a cada 24 horas.
2 Troque o coletor de água sempre que o dispositivo solicitar que você faça isso. A vida útil máxima de um coletor de água em cuidados 
perioperatórios é de dois meses.
3 Ao possuir um número de peça respectivo com o sufixo “-INT”, indica que as Instruções de uso (IFU) estão disponíveis em vários idiomas.

JB77303BR 

SOFT-CUF

Tamanho Cor Circunferência 
do membro

Adulto Pequeno Azul Claro 17-25 cm 24033 20

Adulto Azul escuro 23-33 cm 24043 20

Adulto Grande 31-40 cm 24053 20Roxo

Braçadeiras de pressão não invasiva 

Qtd por 
caixa

Conector 
Submin

CLASSIC-CUF
(Para isolamento)

Tamanho Cor Circunferência 
do membro

Adulto Pequeno Amarelo 17-25 cm 2672 20

Adulto Amarelo 23-33 cm 2673 20

Adulto Grande 31-40 cm 2674 20Amarelo

Conector 
Submin

Qtd por 
caixa

Outros tamanhos de braçadeiras também estão disponíveis. Consulte o representante GE Healthcare para mais informações. 


