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CENTRO CIRÚGICO
EMERGÊNCIA





Sono, Centro Cirúrgico e Emergência

Sono é um estado ordinário de consciência, 
complementar ao da vigília, em que há repouso 
normal e periódico, caracterizado, tanto no ser 
humano como nos outros vertebrados, pela 
suspensão temporária da atividade perceptivo-
sensorial e motora voluntária.

O Centro Cirúrgico é responsável da sala de 
recuperação Pós, em prestar cuidados de 
enfermagem a todos os pacientes, solicitar 
a presença de anestesista, cirurgião ou da 
enfermeira sempre que necessário, observar e 
fazer anotações no prontuário, encaminhar o 
paciente a unidade de origem após a alta

Emergência é quando há uma situação crítica ou 
algo iminente, com ocorrência de perigo; incidente; 
imprevisto.



Protegendo você
todos os dias



Sono
Centro Cirúrgico

Emergência
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Todos os direitos reservados

O colchão caixa de ovo serve para prevenção e coadjuvante no tratamento da úlcera de pressão 
(escaras). Pessoas que permanecem deitadas por longos períodos Convalescença de pós 
operatório. Hospitalar e residencial.
•Indicado para pacientes que necessitam previnir escaras;
•Confeccionada em espuma de poliuretano;
•Proporciona conforto e alivio;
•Densidade da espuma D28;
•Dimensões aproximadas 1,88cm x 90cm x 04cm.

Colchão Caixa de OvoLUCKSPUMA

A capa siliconada protege o colchão deixando-o mais protegido. As vantagens incluem 
durabilidade, limpeza e prevenção de doenças. 
•100% impermeável;
•Macio;
•Sem cheiro.

Tamanho:
•Solteiro – 1,40 x 2,20cm.

Capa de Silicone para Colchão Caixa de OvoKARISMA

O Papel Lençol Flexpell é descartável e utilizado na preparação da maca ou leito para o paciente. 
Rolo de 70cm x 50m.
•Rolo;
•Produto de uso único;
•100% Fibras naturais.

Tamanho:
• 70cm x 50m.

Lençol HospitalarFLEXPELL

O Colar Cervical Ambu® é o único colar de imobilização em uma única peça ajustável na 
altura, com 16 posições (Perfit Ace) e com 12 posições na versão pediátrica (Mini Perfit Ace) 
com travamento duplo para maior segurança. Fechamento em velcro resistente para assegurar a 
imobilização cervical.

•Mini Perfit ACE: com 12 posições de ajustes precisos nos três tamanhos padrão (infantil, pediátrico). 
Comprimentos: 12 ajustes de infantil (tamanho 1) a (tamanho 3) Dimensões: 44 x 18 x 1,5 cm

•Perfit ACE: com 16 posições de ajustes precisos para encaixe personalizado na faixa de quatro 
ajustes padrão para adultos. Comprimentos: 16 ajustes de Sem pescoço (tamanho 3) a Alto 
(tamanho 6) Dimensões: 56 x 18 x 1,5 cm 

Colar Cervical Ajustável Mini/ Perfit Ace AmbuAmbu

O Cateter Central Perifério PICC modelo Argyle™ é recomendado para administração de soluções 
para hidratação e nutrição parenteral, bem como outros medicamentos intravenosos comuns, em 
pacientes com perfil neonatal e pediátrico, no caso em que é necessária uma administração 
intravenosa a longo prazo. 

•Livre de Látex;

•Livre de DEHP;

•Único e Duplo Lúmens;

•Material em poliuretano – máxima resistência e fluxo;

•Radiopacidade para verificar o posicionamento adequado do cateter;

•Marcações de graduação de fácil leitura.

Cateter Central Periférico PICC 1.9FR, Neonatal e Pediátrico ArgyleCovidia
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A Placa Terra Descartável WR Leonhard Lang é um dispositivo adesivo não estéril e de uso 
único. É constituída de uma placa em Tecido Não Tecido que serve de base para o condutor 
de alumínio. É revestida com Hidrogel, um gel condutor não irritante que entra em contato com 
o paciente. Apresenta bordas revestidas com adesivo acrílico grau médico que são protegidas 
com uma camada de PET siliconizado. São finas, leves e moldáveis.

•PADRÃO: 109cm2 de superfície de contato.
•BIPARTIDA: 96 cm2 de superfície de contato. 

Placa Terra Adesiva WR Universal Leonhard Lang

Indicada para o controle transitório da hemorragia causada por varizes esofágicas e utilizada em 
pacientes com sangramento em curso no qual a equipe de saúde tem que atuar rapidamente e 
com eficácia.

Tamanhos:
Adulto: CH 14 - 16 - 18 – 21

Sonda para Varizes Esofágicas em PVC (tipo Sengstaken Blackemore) Leonhard Lang

Tubo de PVC, com ponta arredondada e orifício lateral, cuff de látex, balonete com válvula de 
segurança de encaixe luer/luer-lock e funil na extremidade proximal.

Tamanhos: Adulto: 8 - 10 m

Sonda Retal BCI

Extrator de cálculos das vias renais ou biliares, confeccionado em Poliuretano, cesta helicoidal em 
aço resistente à deformação, com 4 / 5 ou 6 fios, bainha de 75 ou 115 cm com protetor móvel em 
Polietileno, conector angulado com via adicional para contraste, cabo deslizante em Polipropileno, 
descartável, esteril “Látex Free”.

•Extrator de Cálculos (4 fios) Ch 3 / 4 / 5 (75cm);
•Extrator de Cálculos (5 fios) Ch 4 / 5 (75cm);
•Extrator de Cálculos (6 fios) Ch 4 / 5 (75cm);
•Extrator de Cálculos (5 fios) Ch 3 / 4 / 5 (115 cm);
•Extrator de Cálculos (4 fios) Ch 3 / 4 / 5 (115 cm).
(O extrator de cálculos destina-se a retirar cálculos renais posicionados nos ureteres.)

Extrator de Cálculos das Vias Renais ou Biliares BCI

Introdutor exclusivo para implantação de Cateter Central Perifério PICC modelo Argyle™.

Introdutor de Cateter Central PICC 1.9FR Argyle
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