
MED-SOFT
Bolsas descartáveis e Canisters

Sistema 
de sucção 
fechado para
sua segurança
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MED-SOFT Bolsas e Canisters

As bolsas e canisteres de aspiração MED-SOFT são concebidos 
para serem seguros e fáceis de utilizar durante o processo 

de recolha, armazenamento e eliminação de fluídos.
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Filtro antimicrobiano
Filtração > 99,9 % de partículas e
microrganismos aerossolizados.

Válvula anti-refluxo
Inibe a contaminação, impedindo o
refluxo quando se desliga a tubagem do
paciente e impedindo que os aerossóis
contaminados voltem a migrar para o  
tubo do paciente.

Acordeão expansível 
Integrado nas bolsas de 3 l. Protege os
utilizadores do contacto com fluidos
recolhidos e reduz possíveis contaminações
causadas por fugas e derrames.

O movimento extensível do acordeão alivia a
pressão interna, pode expandir-se para criar
mais espaço, mantendo o fluido abaixo das
entradas, melhorando também a segurança e
o manuseamento.

Válvula mecânica de segurança da 
entrada do vácuo 
Impede a contaminação da conduta de
vácuo.

Os canisters e as bolsas de aspiração MED-SOFT são sistemas fechados de aspiração para a recolha de
fluídos corporais, líquidos e resíduos de aspiração. A graduação dos canisters de aspiração reutilizáveis
facilitam o registo do volume de líquido recolhido e a parte posterior com um encaixe, ajuda a fixar o 
sistema de aspiração na parede ou no carro móvel.

As tampas das bolsas têm quatro entradas, de diâmetro diferente, para evitar ligações incorretas.

A solução MED-SOFT está também disponível em kits, incluindo tubos de aspiração e uma válvula de vácuo
para controle manual. Também pode incluir o agente solidificante MED-GEL.

As ligações intuitivas com
portas de entrada de

diferentes dimensões
evitam erros de conexão

Facilmente expansível
para uma correta
leitura de fluídos

Encaixa no canister
reutilizável para impedir

a perda de vácuo

Tubo de vácuo,
entraçado e reforçado

Válvula de ligar/
desligar o vácuo

Canister resistente,
garantindo segurança
e estanqueidade

Sistema de aspiração fechado seguro e fiável 

• Bolsas completas de fácil ajuste no canister
• As bolsas são fechadas por ultrasons
• 100 % testadas para serem herméticas e estanques
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MED-SOFT Bolsas e canisters

Referência Descrição Embalagem
DYNDCLO1000 Canister para bolsa MED-SOFT, 1L 8/caixa

DYNDCLO1500 Canister para bolsa MED-SOFT, 1.5L 8/caixa

DYNDCLO3000 Canister para bolsa MED-SOFT, 3L 8/caixa

DYNDCLO10T Canister s/ Sup. para bolsa MED-SOFT, 1L 8/caixa

DYNDCLO15T Canister s/ Sup. para bolsa MED-SOFT, 1.5L 8/caixa

DYNDCLO30T Canister s/ Sup. para bolsa MED-SOFT, 3L 8/caixa

MED-SOFT Canisters

Referência Descrição Embalagem
DYNDSCL1000 Bolsa MED-SOFT de, 1L 50/caixa

DYNDSCL1500 Bolsa MED-SOFT de, 1.5L 50/caixa

DYNDSCL3000 Bolsa MED-SOFT de, 3L 50/caixa

MED-SOFT Bolsas

MED-SOFT Tubo Tandem

Referência Descrição Embalagem
DYNDTND Tubo Tandem para a bolsa MED-SOFT 20/caixa

Depois de conectado, não deve
ser desconectado por motivos
de segurança e estanqueidade.

A válvula unidirecional interna
impede a ocorrência de fugas

enquanto é desconectada e tapada.

• Garante uma instalação intuitiva e à prova de erros
• Sistema de aspiraçao fechado durante a utilização e eliminação
• Mantém a mesma capacidade de aspiração com a utilização do tubo tandem
• Válvula unidirecional interna que previne derrames acidentais e o contacto  
 com resíduos infecciosos

MED-SOFT Bolsas com Tubo de Aspiração

MED-SOFT Bolsas com Tubo de Aspiração e MED-STOP

Bolsas MED-SOFT com Agente Solidificante MED-GEL

MED-STOP
Pediátrico

MED-STOP
Adulto

ORNEX é um tubo flexível com uma superfície externa canelada que aumenta a
sua resistência.

Estes kits contém uma bolsa MED-SOFT, com um tubo ORNEX pré-conectado 
não esterilizado (descrito acima) e um MED-STOP para adultos ou crianças. A 
válvula manual de controle de vácuo, permite ao utilizador um melhor contolo 
durante a aspiração traqueal.

O MED-STOP está também disponível na versão individual não esterilizada ou
em kits com tubos pré-conectados.

As bolsas MED-SOFT, previamente gelificadas, contém uma dose de MED-GEL,
que solidificam os fluidos aspirados para uma eliminação mais segura.

O MED-GEL também está disponível em doses individuais ou em recipiente maior.

Referência Descrição Embalagem

OR916K Bolsa MED-SOFT de 1L + tubo de 6 mm x 1,80 m 50/caixa

OR926K Bolsa MED-SOFT de 1.5L + tubo de 6 mm x 1,80m 50/caixa

OR936K Bolsa MED-SOFT de 3L + tubo de 6 mm x 1,80 m 50/caixa

OR929K Bolsa MED-SOFT de 1.5L + tubo de 6 mm x 3 m 50/caixa

OR939K Bolsa MED-SOFT de 3L + tubo de 6 mm x 3m 50/caixa

Referência Descrição Embalagem

OR53916 Bolsa MED-SOFT de 1L + tubo de 6 mm x 1,80 m e
MED-STOP para adulto 50/caixa

OR53926 Bolsa MED-SOFT de 1.5L + tubo de 6 mm x 1,80 m e
MED-STOP para adulto 50/caixa

OR53929 Bolsa MED-SOFT de 1.5L + tubo de 6 mm x 3 m e
MED-STOP para adulto 50/caixa

OR54916 Bolsa MED-SOFT de 1L + tubo de 6 mm x 1,80 m e
MED-STOP para pediátrico 50/caixa

OR54926 Bolsa MED-SOFT de 1.5L + tubo de 6 mm x 1,80 m e
MED-STOP para pediátrico 50/caixa

Referência Descrição Embalagem

OR1910PG Bolsa MED-SOFT de 1L + MED-GEL 45/caixa

OR1920PG Bolsa MED-SOFT de 1.5L + MED-GEL 45/caixa

OR1930PG Bolsa MED-SOFT de 3L + MED-GEL 45/caixa

Os recipientes reutilizáveis estão disponíveis em várias capacidades 
para satisfazer as várias necessidades clínicas. Incluem um recipiente 
resistente de policarbonato com graduação e um apoio curto 
reforçado, bem como uma válvula de ligar/desligar.

Bolsas descartáveis, para utilização num único doente, que devem ser
inseridas em canisters com a mesma capacidade.

O tubo tandem pode ser usado para ligar várias bolsas e transferir
automaticamente os fluidos de uma bolsa para a bolsa seguinte.

Referência Descrição Embalagem

RE2015 Caixa dispensadora MED-GEL, 100 uni/caixa, 2 caixas/cx ext 200/caixa

RE2050 Contentor MED-GEL de 2 kg, 2 contentores/cx 2/caixa
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Suportes e acessórios

Tubos de Ligação em série

Referência Descrição Embalagem
DYND2MNF Manifold para 2 canisters 10/caixa
DYND3MNF Manifold para 3 canisters 10/caixa
DYND4MNF Manifold para 4 canisters 10/caixa
TUBVAC1 Tubo de vácuo (rolo de 30 m) 1/caixa

Os nossos manifold ou tubos de distribuição de vácuo permitem uma instalação 
personalizada através da ligação de uma rede múltipla de canisters à fonte de vácuo.

Carros

Referência Descrição Embalagem

DYNDSCC Carro metálico. Altura ajustável entre 61 e 106 cm
Capacidade para 4 canisters 1/caixa

ORBASE Carro baixo. Altura fixa de 50 cm. Capacidade para
2 canisters 1/caixa

ORSTAND Suporte para canister com base adesiva 10/caixa
ORSTANDR Suporte de canister com base rodada 2/caixa

Permitem configurações personalizadas e avançadas.

Suportes fixos
Referência Descrição Embalagem
DYNDSCLW Suporte de parede de plástico 20/caixa
ORCLAMP Braçadeira de fixação de plástico 20/caixa

FKD0036 Conversor do suporte VacSax para o suporte 
Medline 10/caixa

ORCONVS Conversor do suporte Serres para o suporte 
Medline 20/caixa

906023E Suporte de aço inoxidável 10/caixa

Acessórios de Recolha de Amostras

Referência Descrição Embalagem

OR123 Reservatório para recolha de amostras pequeno  
(9 cm), com conetor macho de 7 mm de diâmetro 100/caixa

OR125 Reservatório para recolha de amostras padrão  
(23 cm), com conetor macho de 7 mm de diâmetro 100/caixa

OR124 Reservatório para recolha de amostras grande  
(23 cm), com conetor macho de 10mm de diâmetro 100/caixa

OR84 Copo de recolha de amostras, 10 cm de diâmetro 20/caixa

Os recipientes para recolha de amostras, de uso único, são utilizados para recolher
e reter as amostras para análise. Podem ser fixos à porta de acessórios dos
recipientes MED-SOFT e ligados com tubos de aspiração de 7 mm ou 10 mm.


