Coleção UCI

Artigos básicos avançados para cuidar dos pacientes

Tudo o que
precisa para
resultados
mais saudáveis

Faz um trabalho
importante todos os dias.
Devido ao estado crítico dos pacientes na UCI, as tarefas
de enfermagem de rotina tornam-se mais complicadas
e demoradas. Na Medline, reconhecemos a natureza
desafiadora de prestar cuidados em ambientes de
cuidados intensivos e a importância de manter o pessoal
da linha de frente seguro e saudável. Escolher os
produtos certos é uma parte importante para elevar o
nível de cuidados prestados ao doente e criar eficiências
operacionais. Através de uma combinação de soluções
inovadoras e de artigos básicos para UCI, os produtos
da Medline são concebidos com os seus pacientes e
funcionários em mente.
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Prevenção de infeções

Prevenção de infeções
Os produtos de prevenção de infeções da Medline fazem
com que os pacientes se sintam limpos, dignos e protegidos
contra bactérias, poupando simultaneamente tempo
precioso à sua equipa.

Banhos do paciente
O EasyBath®, o sistema de banho completo da Medline, suprime a
necessidade de bacias, água da torneira, roupa de cama e custos
laborais acrescidos, já para não falar da contaminação cruzada.
Esta solução de banho sem água oferece um melhor cuidado
cutâneo, mais consistente e mais sanitário aos pacientes, o que em
última análise ajuda a reduzir o risco de infeções na UCI. O sistema
de banho EasyBath também pode permitir poupar na despesa da
sua instalação. O EasyBath está disponível nas versões com e sem
perfume e também como luva e pano de banho.

Sabia que 98% das bacias
usadas nos banhos dos
pacientes são uma fonte
de contaminação na UCI?1
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Prevenção de infeções

Pensos e dispositivos de fixação de cateteres

A Medline oferece toalhetes levemente perfumados e préhumedecidos para cuidados de incontinência e higiene, que
podem ser usados pelos profissionais de saúde ou pelos
pacientes. A embalagem permite uma prática distribuição com
uma mão, fazendo com que estes toalhetes sejam fáceis de
usar em caso de emergência ou se for necessário fazer uma
breve higiene. Idealmente localizados ao lado da cama para
serem mais práticos, estes toalhetes são suaves e delicados
com a pele. Os toalhetes humedecidos da Medline estão
disponíveis em versão descartável e para deitar na sanita.

Os portefólios Suresite Select e SorbaView da Medline incluem uma grande variedade de
pensos de estabilização de cateteres em vários tamanhos e aplicações. Além disso, a Medline
oferece âncoras para proteger os cateteres permanentes.

Prevenção de infeções

Banho do paciente

Pensos de estabilização

Os pensos estéreis Suresite Select melhoram o conforto dos pacientes, simplificando o
trabalho dos cuidadores. Os pensos vedam completamente, mantêm o cateter firmemente no
sítio e ajudam a evitar que os microrganismos nocivos entrem no local. A janela de visualização
excecionalmente ampla do Suresite também ajuda a monitorizar sinais de infeção. A moldura
de aplicação garante uma colocação precisa e fácil e uma remoção delicada.
Para ainda uma maior proteção e conforto, com uma solução exclusiva de estabilização tudoem-um, os pensos SorbaView são mais fáceis de colocar e duram mais (até sete dias) do que
os restantes pensos. Isso resulta em menos trocas e trocas mais rápidas, poupando à sua
equipa da UCI tempo precioso e reduzindo os custos.

Higiene oral
A Pneumonia Associada à Ventilação (PAV) é uma das
principais causas de morte em pacientes críticos. É por isso
que uma boa higiene oral é essencial para manter a flora
oral saudável e menos infeções. O portefólio de higiene oral
da Medline inclui Kits de 24 horas que contêm tudo aquilo
necessário para uma higiene oral suficiente ao longo de 24
horas, bem como bandejas individuais, que são ideais para
pacientes com necessidades específicas de higiene oral. As
bandejas também são adequadas para os pacientes que estão
a ser transferidos da UCI e que não precisam de um Kit de
Higiene Oral de 24 horas completo. As escovas de dentes com
sucção, zaragatoas com sucção, DenTips® e hidratante oral da
Medline ajudam a manter a conformidade com as orientações
de higiene oral dos seus pacientes mais vulneráveis, enquanto
combatem a PAV e a Pneumonia Associada aos Cuidados de
Saúde (PACS) nas suas instalações.

Um estudo realizado em 59
UCI na Europa concluiu que
63% dos enfermeiros acham
que precisam de melhores
ferramentas para fazer a
higiene oral na UCI.2

O design patenteado do SorbaView absorve o excesso de humidade, «respira» como a pele
e é confortável de usar, ao mesmo tempo que protege os pacientes, mantendo as bactérias
afastadas. Isto ajuda a reduzir o risco de infeção sanguínea relacionada com cateteres (CRBSI)
associada aos cateteres venosos centrais, bem como reduzir as infeções associadas aos
cuidados de saúde (IACS). Além disso, a tecnologia patenteada SHIELD do SorbaView impede
o movimento e o deslocamento do cateter, enquanto cria uma barreira extremamente forte
que protege o local de inserção.

Âncoras

A gestão adequada de cateteres permanentes implica a sua estabilização após a inserção,
para impedir o movimento e a tração uretral. A Âncora para Cateter Foley e a Âncora
Universal de Fixação Centurion são excelentes soluções para prender cateteres Foley sem
a necessidade de dispositivos de plástico rígido e desconfortáveis. Estes dispositivos de
estabilização são confortáveis e seguros para os pacientes, e ajudam a prevenir infeções do
trato urinário associadas a cateteres (CAUTI). Além disso, ajudam a economizar tempo à sua
equipa pois são fáceis de aplicar e remover e podem ser usados durante muito tempo.

Limpeza de cabelo

Conjunto de cateterismo urinário CareSet

Lavar o cabelo é uma das tarefas de higiene dos pacientes
internados na UCI que mais confusão causam. É por isso que
o portfólio EasyBath da Medline também inclui produtos
capilares. As toucas com champô EasyBath sem água e sem
necessidade de enxaguar são fáceis de usar e higiénicas,
ajudando a equipa da UCI a manter o cabelo dos pacientes
fresco e limpo, reduzindo o tempo necessário para essa
atividade, que tradicionalmente exige muita limpeza. As tampas
com champô estão disponíveis em versões com e sem perfume.

Para ajudar a melhorar a sua eficiência em procedimentos menores, como a inserção
de cateteres, a Medline desenvolveu um CareSet pré-embalado. Este kit inclui todos
os componentes estéreis e descartáveis de que precisa, tais como campos cirúrgicos,
uma seringa (pré-carregada com NaCl e/ou gel), luvas de exame, pinças e compressas,
para este procedimento num prático pack em formato de blister. Este conjunto de
cateterismo simples e eficiente ajuda a sua equipa a economizar tempo precioso.
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Saúde cutânea

Saúde cutânea
Há estudos clínicos que concluem que 29 por cento dos
pacientes gravemente pacientes que ficam mais de 48 horas
na UCI desenvolvem lesões cutâneas associadas à humidade
(LCAH).3

Gestão da Humidade
Uma parte essencial do cuidar da pele do seu doente e do combate à
LCAH implica uma gestão da humidade e a proteção da pele contra a
exposição excessiva ou prolongada a fluidos corporais corrosivos. É
importante adotar uma abordagem holística à gestão da humidade,
pois há inúmeras fontes de humidade para gerir no caso de um
doente criticamente doente. O Resguardo Ultrasorbs AP de Medline
com tecnologia de absorção de humidade foi criado para uma gestão
eficaz da humidade.

Mais simples não há:
Absorve mais
Devido a um núcleo super-absorvente, cada resguardo Ultrasorbs
Drypad bloqueia todos os tipos de fluidos corporais, mantendo a pele
do doente seca.
Respira mais
A folha traseira respirável e camada de contacto ultra-suave
significam que o Resguardo Ultrasorbs é compatível com colchões de
baixa perda de ar. Isso ajuda a manter um microclima adequado para
a pele e garante o máximo conforto para o doente.
Contém mais
A folha traseira respirável reforçada com AquaShield ajuda a evitar
fugas, o que por sua vez protege o colchão e reduz o número de
roupa de cama que a equipa da UCI tem de trocar.
Pode escolher entre as nossas opções regular, estéril ou extra-forte
para reposicionar pacientes com um peso de até 170 kg.
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As Soluções da Medline abordam diretamente o desafio
de reposicionamento do paciente, mantendo um
equilíbrio entre o alívio da pressão e a segurança dos
profissionais de saúde.

Saúde cutânea

Saúde cutânea

Reposicionamento do paciente e
alívio de pressão

Todos os componentes Comfort Glide são vendidos à
parte, para otimizar a utilização e para suprir melhor as
necessidades da sua instituição.
Os Lençóis Confort Glide, concebidos e testados para
reduzir o esforço necessário para virar os pacientes,
requerem 35 por cento menos esforço do que um lençol
de tração normal para iniciar e manter o deslize. Possui
várias pegas que ajudam a otimizar a distribuição do
peso e a alavancagem e materiais permeáveis ao ar
que permitem que o lençol permaneça debaixo dos
pacientes durante um período prolongado. Estão
disponíveis numa variedade de opções, incluindo em
tamanho standard e XL, bem como na opção de uso
num só doente e uso reutilizável.
As Cunhas Comfort Glide são feitas de uma espuma
de alta densidade para ajudar a manter os pacientes
inclinados numa posição de 30 graus, segundo a
recomendação da EPUAP. Estão disponíveis numa
variedade de opções, incluindo em tamanho standard
e XL, bem como na opção de uso num só doente e uso
reutilizável.
Os Protetores superabsorventes Comfort Glide
estão equipados com a nossa tecnologia de gestão de
humidade inovadora, concebida especificamente como
parte da solução Comfort Glide.

Além disso, a Heelmedix, a nossa solução de
bota de calcanhar, permite um alívio eficaz
da pressão ao nível do calcanhar e é ideal se
usada em combinação com o Comfort Glide.
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O Comfort Glide é
uma solução de 3
componentes para
reposicionar os
pacientes e aliviar a
pressão.

Proteção cutânea
A Medline oferece produtos de proteção de barreira
para a pele intacta ou danificada exposta a uma
série de contaminantes ou irritantes, atrito ou
cisalhamento.
O Protetor Cutâneo Líquido Marathon® é um
protetor cutâneo de cianoacrilato líquido que não
pica e cria uma forte camada protetora sobre a
pele e sob dispositivos médicos. Seca num minuto
e desvanece naturalmente à medida que a pele se
regenera. Funciona como barreira para proteger
a pele de ser comprometida pela incontinência,
humidade ou trauma adesivo.
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Gestão de fluidos

Gestão de fluidos
Na qualidade de fornecedor global de soluções
abrangentes de gestão de fluidos, a Medline oferece uma
ampla gama de produtos de alta qualidade que satisfazem
plenamente os requisitos clínicos de remoção de fluidos.
Escolher uma solução de gestão de fluidos adequada é um
passo importante para prestar os melhores cuidados e o
mais eficientemente possível, sendo fundamental para
garantir a segurança dos pacientes e dos profissionais de
saúde.

Sistemas de Aspiração
A nossa solução MED-SOFT,feita de recipientes reutilizáveis e de bolsas
de utilização num só doente com capacidades que variam entre 1 litro e
1,5 litros foi concebida para um manuseio de fluidos seguro e fácil.
O MED-SOFT está disponível em kits com componentes diferentes, tais
como tubos Ornex e dispositivos de controlo de vácuo para adultos ou
pediátricos.
Além disso, o MED-GEL da Medline, um agente gelificante para
solidificar fluidos aspirados, permite a classificação desses resíduos
como resíduos sólidos, em vez de resíduos líquidos durante a eliminação.

Kits MED-SOFT
prontos a utilizar
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Tubagem e acessórios de aspiração

Gestão de fluidos

A tubagem Medline fornece um ajuste seguro com uma ampla
gama de acessórios de aspiração, garante uma taxa de fluxo
máxima e evita congestionamentos internos.
A tubagem da Medline, estéril ou não estéril, está disponível
com diâmetros internos que variam entre 5 mm e 7 mm e
comprimentos entre os 1,8 metros e 3 metros. Consoante o
modelo, são incorporados dispositivos de controlo de vácuo
para adultos ou pediátricos.
A tubagem de aspiração estéril ORNEX é um tubo cirúrgico de
memória reduzida que é robusto, resistente ao colapso e não
condutor. O ORNEX permanece firmemente no sítio e resiste
ao deslizamento graças à sua superfície antiderrapante.
A tubagem de aspiração não estéril ORNEX em formato de
rolo é fácil de cortar conforme o comprimento desejado e vem
com ligações e 16 conectores macho.
A tubagem de aspiração de bolhas não estéril NBT é fácil
de ajustar para entrar na ponta de todos os acessórios de
aspiração.
As tampas de descontaminação para sistemas traqueais e
brônquicos são compatíveis com as soluções de irrigação dos
fornecedores mais comuns.

Tubagem de aspiração
estéril ORNEX

Tubagem de aspiração de
bolhas não estéril NBT

Sistema de tampa de descontaminação estéril
Tubagem de aspiração não
estéril em rolo ORNEX
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Vestuário de proteção

Vestuário de proteção
O Equipamento de Proteção Individual (EPI) e os
dispositivos médicos da Medline ajudam a proteger os
profissionais de saúde e os visitantes da UCI e contribui
para um melhor controlo das infeções no ambiente da UCI.

Luvas de exame
A Medline oferece um portefólio abrangente de luvas de exame, com
duas luvas particularmente bem adaptadas às necessidades da UCI.
Idealizadas tendo em mente uma proteção excecional em situações
de alto risco e o ajuste e o desempenho, as luvas de exame de nitrilo,
não estéreis, sem pó SensiCare® Pro da Medline oferecem um punho
subido extra-comprido de 400 mm. Ideal para na proteção contra
bactérias, produtos químicos, medicamentos de quimioterapia
e vírus, e resistente à abrasão, rasgos e furos, as luvas de exame
SensiCare Pro são as nossas luvas mais grossas e mais duráveis.
Além disso, as luvas de exame em Nitrilo para Procedimentos da
Medline têm um punho subido e vêm embaladas aos pares. São ideais
para situações em que é necessários mais proteção e esterilidade.
Muito mais baratas do que as luvas cirúrgicas, estas luvas de exame
estéreis e sem látex são uma alternativa inteligente para controlar os
custos, mantendo o mais alto nível de cuidados do doente.
Ambas as luvas, e muitas mais no portefólio da Medline, são
classificadas como EPI da categoria III. Isso significa que oferecem
o mais elevado nível de proteção EPI, concebido para proteger os
utilizadores de riscos com consequências muito graves.
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A Medline aplica os mais elevados padrões de
qualidade aos nossos produtos e nossas fábricas para
garantir que os profissionais de saúde têm a proteção
que merecem. A Medline International France tem
certificação EN ISO 13485 e ISO 9001 e cumpre as
normas reguladoras do mercado. Além disso, alguns
dos nossos produtos de vestuário têm certificação
WRAP. A WRAP (Worldwide Responsible Accredited
Production) é um organismo de certificação de
conformidade social reconhecido internacionalmente
que verifica se as fábricas respeitam os direitos
laborais e humanos dos trabalhadores.

Equipe os profissionais
e visitantes da UCI
com vestuário de alta
qualidade feito para
proteção e conforto.

Vestuário de proteção

Vestuário de proteção

Vestuário do pessoal

Acessórios para a cabeça

Cobrir a sua cabeça e o cabelo ajuda a reduzir o
risco de partículas estranhas entrarem nas feridas
cirúrgicas e protege os pacientes de eventuais
contaminações. Escolha a partir de três linhas de
acessórios para a cabeça fabricados a partir de
materiais respiráveis cuidadosamente selecionados
que satisfazem as expectativas de qualidade e o seu
orçamento.

Máscaras faciais respiratórias

Este tipo de máscara pode ser usado para proteger
os seus funcionários e os pacientes contra organismos
patogénicos. Segundo a norma EN149, existem três
classificações de acordo com o desempenho do filtro,
FFP1, FFP2 e FFP3, com uso recomendado segundo
o risco de infeção. A Medline oferece todos estes três
tipos que estão disponíveis com ou sem válvula e em
formato plano ou cónico.

Proteção dos olhos e da cara

Para uma ótima proteção dos olhos e da cara,
a Medline oferece viseiras e lentes de óculos
descartáveis para manter um elevado nível de higiene
e contribuir para o controlo de infeções. A viseira de
proteção tem propriedades anti-embaciamento, que
permitem máxima visibilidade, e pode ser usada com
ou sem óculos. Além disso, nossas lentes descartáveis
e armações de óculos oferecem uma proteção dos
olhos prática e económica.
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Ajudam a manter um elevado nível de higiene na
UCI e contribuem para controlar as infeções. Com
baixo desprendimento de fios e resistentes aos
fluidos, os nossos fatos cirúrgicos descartáveis
oferecem conforto e privacidade aos profissionais
graças ao tecido SMS suave e opaco, e estão
disponíveis em três gamas e três cores. Estes fatos
cirúrgicos foram criados em colaboração com os
profissionais de saúde e têm funcionalidades tais
como bolsos e atilhos na cintura.
Se quiser optar por fatos cirúrgicos reutilizáveis,
clássicos, a Medline também oferece a sua linha
de artigos básicos unissexo WORKS para o diaa-dia. Estes fatos cirúrgicos super-confortáveis
e duráveis conservam melhor a cor, têm
encolhimento limitado e não ganham borboto. São
feitos de uma mistura de baixo desprendimento
de fios 65/35 de poliéster/algodão concebida
para suportar os rigores da lavagem industrial.
Estas camisolas e calças de fato cirúrgico estão
disponíveis em duas cores e também oferecem
funcionalidades úteis tais como bolsos e um cordão
ajustável para o conforto e facilidade da sua
equipa.
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A Medline forneceu
mais de 4 milhões de
conjuntos de fatos
cirúrgicos em 2019 a
mais de 400 hospitais
europeus.

Batas de Isolamento Impermeáveis

Idealmente adequadas para a UCI, a Bata
de Isolamento Impermeável de Polietileno
de Utilização Única da Medline é uma
bata que se veste por cima da cabeça,
idealizada para uma excelente proteção
contra líquidos e de exposição a fluidos. O
design garante que a bata de isolamento
permanece firmemente no sítio, graças aos
laços de polegar que impedem as mangas
de subir.

Vestuário de proteção

Vestuário de proteção

Acessórios de preparação e desinfeção
pré-cirúrgica

A Medline disponibiliza uma variedade de
outras batas de isolamento no seu vasto
portefólio de vestuário de proteção, para
ajudar a manter os seus trabalhadores
protegidos e confortáveis.

Calçado

A gama de calçado da Medline ajuda a
evitar a contaminação ambiental e reduz
a transmissão de microrganismos na UCI.
O portefólio inclui capas para sapatos e
botas fabricadas a partir de uma gama
de materiais e em designs com diferentes
níveis de proteção.
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Outros artigos básicos

Outros artigos básicos
Para além das nossas quatro principais categorias de
produtos par UCI, também oferecemos muitos artigos
básicos para ajudá-lo nas suas tarefas do dia-a-dia na UCI.

Sacos de enjoo

Garrotes

Sacos de
clister

Crioterapia

Termómetros

Tricotomizador
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Somos uma equipa de
pessoas dedicadas que
compreendem o seu
mundo.
A nossa equipa de Critical Care pode trabalhar de mãos
dadas consigo, recomendando os produtos e soluções
adequados para satisfazer as necessidades da sua UCI.
Juntamente com os nossos especialistas clínicos e de
produtos, na Medline somos o seu parceiro para garantir
que estamos todos a trabalhar para melhores resultados
dos pacientes. O nosso objetivo é sermos mais do que um
fornecedor global de saúde. Vemo-nos como membros da
equipa da sua UCI - a apoiá-lo em segundo plano, para que
possa concentrar-se naquilo que realmente importa.

Para obter mais informações sobre os nossos produtos, entre
em contacto com o seu Medline ou consulte: medline.eu/pt

Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921
Fax: +351 808 291 922
medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com
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