
Sistema de Drenagem de Feridas Fechadas
Drenos, reservatórios tipo bulbo, bolsa coletora de exudado, trocar e conectores

Melhorar os 
cuidados

para melhores 
resultados



Página  2

Infeções do local 
cirúrgico (ILC)?
As Infeções do Local 
Cirúrgico (ILC) constituem 
uma importante causa de 
morbidade e mortalidade. 
Estas podem resultar em 
consequências significativas 
tanto para as unidades como 
para os e pacientes.1,2,3

A acumulação de líquidos 
em excesso numa 
ferida contribui para o 
desenvolvimento de uma 
infeção cirúrgica pós-
operatória. Isto altera o 
processo de cicatrização 
e diminui o mecanismo de 
defesa do paciente.1,4

+€2000
Custo de dias de internamento 
prolongados associados às ILC2

Até 20%
ILC por ano na Europa2

2.º 
infeções nosocomiais mais frequentes

7 — 14 dias
Tempo médio de  
estadia prolongada2



Página  2 Página  3

Uma medida preventiva chave
Uma das medidas preventivas para diminuir o risco de 
infeção da ferida é um sistema de drenagem controlada 
que remova o excesso de fluidos e o exsudado durante 
as fases iniciais da cicatrização. Trata-se de um 
tratamento profilático, 1,4,5 que visa:

Minimizar as complicações 
pós-operatórias 

Melhorar o processo de 
cicatrização da ferida

Facilitar uma alta hospitalar mais 
rápida após a cirurgia

7 — 14 dias
Tempo médio de  
estadia prolongada2
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Uma solução para vários 
procedimentos

Sistema seguro de drenagem de feridas fechadas
Na Medline, conhecemos os desafios que os profissionais de saúde enfrentam para 
dar segurança aos pacientes e reduzirem o tempo de hospitalização após a cirurgia. 
A nossa missão é, portanto, permitir que se concentre naquilo que mais importa: 
fornecer uma solução completa e segura para cuidar dos seus pacientes.1

O uso de um sistema fechado de 
drenagem de feridas visa evitar a 
acumulação de fluidos ou o ar e eliminar 
o espaço morto na ferida cirúrgica, 
em vários tipos de procedimentos 
cirúrgicos,1,6 incluindo: 

• Cirurgia plástica e reconstrutiva
• Cirurgia cardiotorácica
• Cirurgia geral (por exemplo, 

bariátrica, mastectomia)
• Cirurgia digestiva 
• Cirurgia ortopédica
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Os drenos da Medline 
oferecem uma 
solução muito eficaz 
para a eliminação de 
exsudados, garantindo o 
conforto do paciente. 

O trocar da Medline com 
ponta tribiselada foi 
disenhada para facilitar 
a introdução com o 
mínimo de trauma para 
o paciente.

O reservatório de silicone da 
Medline é um dispositivo de 
aspiração de baixo vácuo que 
recolhe o exsudato.

A bolsa de recolha da 
Medline, combinado com 
um reservatório, elimina a 
necessidade de
esvaziamento cada vez que o 
reservatório esteja cheio.
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Opções de drenos de silicone
Os vários drenos de silicone da Medline oferecem um desempenho de alto nível, são de alta qualidade e 
estão disponíveis num design redondo ou plano. Outros benefícios e vantagens são:

• Mais inerte do que o PVC*7 

• Maior segurança biológica7 

 
• Baixa reação dos tecidos8 

• Superfície lisa para facilitar a remoção8

Todos os drenos tem uma tira radiopaca ou revestimento de bário para visibilidade sob  
raios X:

• Os drenos perfurados têm pequenas perfurações que alternam em ângulos de 90° ao longo de todo o 
comprimento ou a ¾ do comprimento do dreno ou que estão posicionadas apenas na extremidade do 
dreno.  

• Os drenos canelados são formados por de múltiplos canais independentes com um centro sólido.  

•  Os drenos canelados perfurados ExuFlow combinam uma estrutura com múltiplos conductos estreitos 
e perfurações internas.
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Dreno de canal

Identificaçãofácil do canal no raio-X 
devido à faixa radiopaca

O risco de oclusão é minimizado 
com canais totalmente  
independentesA remoção atraumática é possível graças 

ao design de canal aberto

O desconforto do paciente é minimizado, 
dado que ambos os canais abertos e 
fechados impedem o crescimento de 

tecido

A drenagem do exsudato é 
assegurada pelas vias alternativas 

com perfurações internas

O fluxo de drenagem é otimizado com 
design multi-portas 

Design de quatro canais 

Dreno ExuFlow (multicanelado)
Design único 
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O reservatório tipo bulbo da Medline, com material de silicone totalmente transparente e graduado, faz 
com que seja fácil a identificação e a medição dos fluídos e exudados recolhidos.

O dreno conectado ao reservatório tipo bulbo proporciona um sistema completamente fechado que 
minimiza o risco de infeções pós-operatórias.1,5

Três tamanhos disponíveis:  
100 cc, 200 cc e 400 cc

Porta para o paciente para conectar o 
dreno; Reservatório de 400 cc com 2 
portas de entrada para coneção de 2 
drenos

Material de silicone suave para  
facilitar a manipulação

Válvula interna anti-refluxo 
para evitar o retorno de 
fluidos para o paciente

Soporte universal para fixação à cama  
ou cadeira de rodas para uma melhor 
mobilidade

Marcas graduadas para uma medição
rápida e fácil do exsudato

Tampa de rosca na porta de saida para 
encerrar o reservatório

Reservatório de silicone tipo bulbo
Melhorar os resultados da prestação de cuidados
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A drenagem pós-operatória com um sistema fechado de drenagem de feridas de baixa pressão, permite: 

• Aspiração contínua com menor traumatismo dos tecidos5 

• Prevenção de infeção da ferida quando é criado um potencial significativo de espaços mortos1,4 

 
• Enchimento gradual do reservatório tipo bulbo 

• Menos tempo e esforço de gestão10

Drenagem por aspiração suave

Pressão negativa mbar
0  100  300  600  900

Dreno de alto 
vácuo 9

Drenagem de 
baixa pressão11

Reservatório tipo  
bulbo da Medline
80 – 142 mbar
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Volume: 1000 ml

Válvula  
unidirecional 
internapara evitar o 
refluxo

Facilita recolha de 
amostras de fluídos

Marcação do volume
para uma medição fácil

Reduz o risco biológico
para os profissionais de 
saúde

Bolsa de exsudato e 
recipiente disponíveis  

em kit 

Para procedimentos que requerem um grande volume de exsudado drenado, a bolsa coletora de exudado 
da Medline proporciona uma solução fácil e segura que minimiza a exposição dos profissionais de saúde ao 
sangue.

Bolsa coletora de exudado
Para uma manipulação eficaz e segura

Trocar: Os drenos de silicone também estão disponíveis com um trocar 
pontiagudo para ajudar na inserção do dreno dentro do corpo do paciente.
 

Conectores: São fornecidos com os drenos para facilitar a coneção entre o 
dreno e o reservatório tipo bulbo.

Trocar e conectores
Pronto a usar 
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Informações de encomenda

Referência Tamanho 
do dreno

Formato do 
dreno Perfurado Trocar Reservatório 

tipo bulbo Embalagem

DYNJWE1308A  7 mm Plano ¾ Não Não 10/caixa

DYNJWE1310 7 mm Plano Cheio Não Não 10/caixa

DYNJWE1410 7 mm Plano Cheio Sim Não 10/caixa

DYNJWE1309 10 mm Plano ¾ Não Não 10/caixa

DYNJWE1311 10 mm Plano Cheio Não Não 10/caixa

DYNJWE1411 10 mm Plano Cheio Sim Não 10/caixa

DYNJWE1320 7 CH Redondo Cheio Não Não 10/caixa

DYNJWE1321A 10 CH Redondo Cheio Não Não 10/caixa

DYNJWE0321 10 CH Redondo Cheio Sim Não 10/caixa

DYNJWE1323A 15 CH Redondo Cheio Não Não 10/caixa

DYNJWE0323 15 CH Redondo Cheio Sim Não 10/caixa

DYNJWE1325A 19 CH Redondo Cheio Não Não 10/caixa

DYNJWE0325 19 CH Redondo Cheio Sim Não 10/caixa

DYNJWE1360 7 mm Plano Cheio Não 100 cc/ml 10/caixa

DYNJWE1348 7 mm Plano ¾ Não 100 cc/ml 10/caixa

DYNJWE1349 10 mm Plano ¾ Não 100 cc/ml 10/caixa

DYNJWE1361 10 mm Plano Cheio Não 100 cc/ml 10/caixa

Drenos perfurados 

Drenos canelados

Referência Tamanho 
do dreno

Formato do 
dreno Estriado Trocar Embalagem

DYNJWE2186NH 10 CH Redondo Cheio Não 10/caixa

DYNJWE2187NH 10 CH Redondo Cheio Sim 10/caixa

DYNJWE2188 15 CH Redondo Cheio Não 10/caixa

DYNJWE2189 15 CH Redondo Cheio Sim 10/caixa

DYNJWE2190 19 CH Redondo Cheio Não 10/caixa

DYNJWE2191 19 CH Redondo Cheio Sim 10/caixa

DYNJWE2234 24 CH Redondo Cheio Não 10/caixa

DYNJWE2211 7 mm Plano Cheio Não 10/caixa

DYNJWE2212 7 mm Plano Cheio Sim 10/caixa

DYNJWE2214 10 mm Plano Cheio Não 10/caixa

DYNJWE2215 10 mm Plano Cheio Sim 10/caixa
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Estes drenos são dispositivos médicos classe IIa estéreis destinados a ser utilizados por profissionais de 
saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo. 

Estes reservatórios tipo bolbo são dispositivos médicos classe I estéril destinados a ser utilizados por 
profissionais de saúde. Antes de utilizar, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Estas bolsas coletoras são dispositivos médicos classe I estéril destinados a ser utilizados por 
profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.
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Drenos Exuflow 

Referência Tamanho 
do dreno

Formato do 
dreno 

Perfurado/
estriado Trocar Embalagem

ORHUR100 10 CH Redondo ¾ Não 10/caixa

ORHUR101 10 CH Redondo ¾ Sim 10/caixa

ORHUR150 15 CH Redondo ¾ Não 10/caixa

ORHUR151 15 CH Redondo ¾ Sim 10/caixa

ORHUR190 19 CH Redondo ¾ Não 10/caixa

ORHUR195 19 CH Redondo ¾ Sim 10/caixa

ORHUF071 7 mm Plano Cheio Sim 10/caixa

ORHUF100 10 mm Plano Cheio Não 10/caixa

ORHUF101 10 mm Plano Cheio Sim 10/caixa

ORHUF104 10 mm Plano ¾ Sim 10/caixa

Reservatórios tipo bulbo e bolsa coletora

Referência Capacidade Porta do 
paciente Embalagem

DYNJWE1305 100 cc/ml Individual 10/caixa

DYNJWE2000 200 cc/ml Individual 10/caixa

DYNJWE1000 400 cc/ml Dupla 10/caixa

DB1000 1000 cc/ml - 60/caixa

SDS200B+DB1000 200 + 1000 cc/ml Individual 40/caixa

https://www.linkedin.com/company/medline-europe/
https://www.facebook.com/medlineeurope/

