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PRODUCTS

Injection Systems  Hospital & Governo
BD Agulha para Aspiração
Maior segurança na reconstituição de medicamentos

Características:


Bisel simples



Canhão de cor vermelha



Protetor de plástico que garante total proteção da agulha para um

melhor acoplamento à seringa

Benefícios / Vantagens:


Maior segurança: ponta romba que dificulta penetração na pele

diminuindo o risco de acidentes com perfurocortantes



Comprimento ideal para aspiração de medicamentos



Cânula siliconizada para facilitar o deslize da agulha no frascos

ampola



Bisel simples com afiação adequada para a perfuração de frascos

ampola e que permite maior segurança na limpeza de ferimentos



Canhão: encaixe perfeito para seringas com bico Luer Slip ou Luer

Lok™



Canhão de cor vermleha: diferenciação dos demais tipos de agulhas
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Melhor relação Custo x Benefício

Apresentação:


Agulha descartável estéril embalada unitariamente, acondicionadas em

caixas secundárias com 100 unidades



Embalagem comercial com 1000 unidades.

Uso exclusivo para aspiração de medicamentos

Agulhas BD PrecisionGlide™
Agulha descartável e estéril de qualidade e precisão BD

Benefícios / Vantangens:


Cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do
paciente



Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do
paciente





Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da
agulha
Protetor plático que garante a total proteção da agulha para um
melhor acoplamento à seringa



Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas

Apresentação:


Agulha descartável estéril embalada unitariamente, acondicionadas
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em caixas secundárias com 100 unidades


Embalagem comercial: 1000 unidades

Seringas BD Plastipak™
Seringa descartável e estéril de qualidade e precisão BD
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Benefícios / Vantangens:


Seringas de tamanhos de 1*, 3, 5, 10 e 20ml com bico Luer Slip ou LuerLok™

(tipo rosca)


Confeccionadas em polipropileno especialmento desenvolvido para as seringas

BD Plastipak™, propocionando maior transparência

Siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na
aspiração e aplicação de medicamentos


Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a

aspiração


Códigos EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas

*somente com bico Luer Slip

Qualidade e Segurança, agora com código de barras


Identificação automática e sem erros do item



Registro automático da movimentação de materiais



Melhora controle de estoque



Agiliza o trabalho na farmácia hospitalar



Verificação automática da validade
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Principais características:



O bico LuerLok™ (rosca dupla) impede que a agulha se desprenda

acidentalmente da seringa



Melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino



Êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial anel de

retenção

Apresentações:


1ml, bico Luer Slip



3, 5, 10ml, bico Luer Slip e Luer Lok™



20ml, bico Luer Slip Lateral e Luer Lok™



Produto estéril embalado unitariamente

Seringas BD Plastipak™ com agulha
Seringa com agulha descartável e estéril: maior conforto ao
cliente e praticidade ao profissional

Benefícios / Vantangens:
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Seringas + agulha: praticidade na preparação e menor risco de contaminação



Bico LuerLok™: segurança que evita desconexão

Seringas BD 60ml
Seringa descartável e estéril de qualidade e precisão BD

Benefícios / Vantangens


Ideais para diluição de medicamentos, aspiração e injeção de grandes

volumes líquidos e soluções e alimentação enteral



Possui bicos Luer Slip Central, LuerLok™ e Cateter



Confeccionadas em prolipropileno especialmente desenvolvimento para

as seringas BD, proporcionando maior transparência



Siliconização interna que garante suavidade no deslize e no controle

preciso para aplicação e aspiração de medicamentos
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O êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial antel de

retenção



Códigos EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas

Apresentações:


Seringa descartável estéril embalada unitariamente



Caixa comercial: 160 unidades

BD 1ml Luer Lok™
Seringa descartável estéril de 1ml confeccionada em
policarbonato com bico LuerLok
Benefícios
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Bico LuerLok™
Escala de alta resolução que permite fácil leitura das graduações de 0,01ml em
ambos os lados da escala proporcionando extidão e versatilidade
Cilindro de policarbonato
Ideal para: medicina estética, neuroradiologia, neonatal, angiologia, pediatria e
reprodução humana

Apresentação:
embalagem comercial: 800 unidades
seringa descartável estéril embalada unitariamente

Tampa Vedante BD Luer Cap™
Segurança na vedação de bico de seringas e pontas de equipos

Benefícios / Vantangens
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Opção segura, definitiva e imediata para a vedação de bicos de
segurança e ponta de equipos
Reduz o risco de acidentes com pérfurocortantes, uma vez que
substitui com segurança e economia o uso de agulhas hipodérmicas
Quando usados em seringas, evita contanição no transporte de
medicamentos e fluídos
Quando usados em equipos proteje e veda eficientemente a ponta sem
a necessidade de usar um pérfurocortante

Apresentações:


Embalagem comercial: 1000 unidades



Tampa vedante descartável estéril embalada unitariamente,

acondicionadas em caixas secundárias com 100 unidades

Dosador Oral BD Oralpak™
Maior precisão e praticidade para administração de medicamentos
via oral
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Melhor opção para a administração de medicamentos via oral
Permite dosagem precisa, sem desperdício
Facilidade na aspiração e na administração da medicação
Graduação nítida e resistente, assegurando a administração da
dosagem prescrita em ml
Bico de segurança que impede o uso de agulha hipodérmica, eliminando
o risoc de uso indevido
Tampa de perfeito ajuste, possibilitando o preparo da medicaçãopara o
uso posterior evitando vazamentos
Adaptadores especialmente desenvolvidos que permitem
compatibillidade com diferentes tipos de frascos, evitando vazamento
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