Soluções em Terapia Infusional

Bullpup - Mini Midline

Conheça o
Mini Midline
Bullpup M/29
O Mini Midline – BullPup é o primeiro cateter
periférico de média a longa permanência, que
possui um sistema simples que permite que
o profissional de enfermagem possa inseri-lo
normalmente como um cateter periférico comum e
sem dificuldades em pacientes que necessitam de
uma terapia intravenosa periférica prolongada e/ou
pacientes com acesso venoso difícil.

Dispositivo de
segurança

Compatível com
ultrassom (US)

Preenchendo uma grande
Lacuna do Acesso Intravenoso (IV)

8,5 cm - cateter de
poliuretano

90% dos pacientes internados
necessitam de um acesso IV1;
O tempo médio de internação
é de 7 dias1-2;
O tempo de permanência de
um cateter periférico padrão é
de 48 a 72 horas3;
O sucesso na primeira
inserção ainda é baixo2-3.

Agulha entalhada para
rápida visualização do
refluxo de sangue

Introdutor de
aderência - reduz
contaminação

Com um tempo de permanência de até 29 dias, o Mini Midline
BullPup reduz várias substituições e reinserção de novos
cateteres – resultando em maior satisfação dos pacientes e
economia significativa de custos para o hospital.

Simplicidade e custo de um Cateter
Venoso Periférico com performance de
um cateter Midline
• Cateter de 8,5 cm - garante o posicionamento da
ponta e maior taxas de permanência devido a maior
estabilidade;
• Acesso as veias profundas, melhor fluxo e maior
hemodiluição dos medicamentos;
• Inserido como um cateter intravenoso periférico;
• Cateter sobre a agulha, sem fio guia e com treinamento
(simples);
• Tempo de permanência de até 29 dias, reduzindo a
necessidade de troca do cateter entre 48 a 72 horas;
• Introdutor de aderência exclusivo que não permite
que as mãos do profissional toquem o cateter antes da
punção.

Especificações do Produto
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Categoria: Cateter Venoso Periférico Longo
Indicação Clínica: Terapia intravenosa perifericamente compatível
Tempo de permanência: Até 29 dias
Tempo de inserção: <1 minuto
Pressão: 325PSI (TC, RNM, CENTILOGRAFIA)
Compatível com ultrassom (US) auxiliando na visualização durante
o processo de inserção e, portanto, ajudando a aumentar a chance
de um posicionamento bem-sucedido.
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Cateter Mini Midline BullPup M29 Safety IV
Tamanho

A inserção rápida e simples reduz o tempo
de manuseio e os riscos associados a
complicações e aumento de custos.
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