Uma Tecnologia Hollister

Temos o objetivo de ser mais que um fornecedor.
Queremos ser parceiros dos profissionais que
trabalham em cuidados intensivos na busca por
avanços tecnológicos que tragam bem-estar
aos pacientes.

AnchorFast Guard

Linha de Cuidados Intensivos Hollister

Fixador de Tubo Orotraqueal

Uma alternativa fácil para fixação de tubos, drenos e catéteres.
Com fixação ajustável que permite o acesso ao local que precisa de cuidado.
AnchorFast Guard - Fixador de Tubo Orotraqueal

Agora com proteção no tubo

HTAD - Fixador Horizontal de Tubo, Dreno ou Cateter

• Manga integrada de proteção do tubo
para prevenir a oclusão.

• Fixa tubos, drenos ou cateteres (5 FR – 40 FR)
paralelamente à pele do paciente.

• Simplifica cuidado na higiene oral.

• Os tubos podem ser fixados proximais
ou distais ao sítio de inserção.

• Fixa o tubo orotraqueal (de 5 a 10mm).
• Barreira de resina sintética Flextend
adere ao rosto.

• Auxilia a manter a integridade da pele.

• A braçadeira do tubo de encaixe prende
o tubo firmemente.

• Não contém látex.

• Estéril.

• A tira acolchoada de pescoço é ajustável.

Código

Caixa com

• Embalado individualmente.

9781

5 unidades

• Não contém látex.

Colocar os pacientes em primeiro lugar,
com confiança.
Introduzimos no mercado o primeiro Fixador de Tubo

Código

Descrição

Caixa com

9800

Fixador de tubo orotraqueal
com manga de proteção

12 unidades

• Fixa tubos, drenos ou cateteres (5 FR – 40 FR)
verticalmente à pele do paciente.
• Fixa o tubo no sítio de inserção.

AnchorFast - Fixador de Tubo Orotraqueal
• Simplifica acesso para cuidado oral.

Orotraqueal (TOT) que facilita o cuidado oral,

• Fixa o tubo orotraqueal (de 5 a 10 mm).

permitindo o movimento do TOT de um lado

• Barreira de resina sintética Flextend
adere ao rosto.

ao outro, de forma fácil e segura.

• A braçadeira do tubo de encaixe prende
o tubo firmemente.
• A tira acolchoada de pescoço é ajustável,
fácil e segura de manusear.

Agora estamos falando de mais uma inovação,
um passo além com o Fixador de Tubo Orotraqueal
AnchorFast Guard, que possui uma proteção integrada.

VTAD - Fixador Vertical de Tubo, Dreno ou Cateter

• Auxilia a manter a integridade da pele.
• Estéril.
• Não contém látex.
Código

Caixa com

9782

5 unidades

FTAD - Fixador de Tubo de Alimentação

• Embalado individualmente.

• Fixa tubos nasogástricos e nasointerais (5 a 18 FR).

• Não contém látex.

• A barreira de resina sintética Flexwear, em formato borboleta,
adapta-se facilmente ao formato do nariz do paciente.

Código

Descrição

Caixa com

9799

Fixador de tubo orotraqueal

12 unidades

• A exclusiva braçadeira giratória elimina a pressão
nas narinas do paciente.
• Não contém látex.

Tira de Reposição para AnchorFast

Código

Descrição

Caixa com

9786

Fixador de tubo de alimentação

20 unidades

• Tira ajustável acolchoada de pescoço.
• Fácil e segura de manusear.

AnchorFast Guard
Fixador de Tubo Orotraqueal

Código

Descrição

Caixa com

9788

Tira de reposição

4 unidades

Hollister e logo, AnchorFast, AnchorFast Guard, VTAD, FTAD, HTAD
são marcas registradas da Hollister Incorporated.

A Confiança está no ar.

AnchorFast Guard oferece melhores
resultados com os pacientes e aumenta
a eficiência ao mesmo tempo.

A Confiança está no ar.
Manga integrada de
proteção do tubo

Ajuda a Reduzir
a Possibilidade
Potencial de
Oclusão

Ajuda a prevenir a oclusão sem
interferir na rotina de cuidados.
Uma proteção contra a
mordedura do tubo.
Vista Superior

Minimiza riscos em pacientes entubados.
Riscos associados podem resultar num aumento de
Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM), aumento

Facilita o
Cuidado na
Higiene Oral

no tempo de permanência do paciente na unidade de terapia

Permite que o tubo seja
movimentado de um lado
para outro, para o cuidado
oral, garantindo que
permaneça seguro.

intensiva e aumento dos custos para o Hospital.
RISCOS

para pacientes entubados

Sistema de deslizamento
do tubo

BENEFÍCIOS CLÍNICOS
do AnchorFast Fixador de Tubo Orotraqueal

SITUAÇÕES ASSOCIADAS A
VENTILAÇÃO MECÂNICA, como
pneumonia, devido ao acesso limitado
para realização da higiene oral.

ACESSO FÁCIL À CAVIDADE ORAL
para otimizar sua higienização.

LESÃO POR PRESSÃO ORAL
devido a permanência do
tubo na mesma posição.

AJUDA A PREVENIR A FORMAÇÃO
DE LESÕES NOS LÁBIOS graças ao sistema
de deslizamento do tubo.

OCLUSÃO DO TUBO
causado pelo próprio paciente
em contato direto com o tubo.

AJUDA A PREVENIR A OCLUSÃO
DO TUBO por meio da manga integrada de proteção.

Tamanho real

Estudos sugerem que uma higiene oral
e dentária adequada podem ajudar
a evitar a incidência de pneumonia
associada à ventilação.

Tira de pescoço ajustável

Vista Lateral

Ajuda a proporcionar
uma segurança extra
e pode ser trocada.
O Tubo Orotraqueal
permanece seguro por
meio da braçadeira que
fecha e abre, de forma fácil
para o reposicionamento.

Ajuda a
Estabilizar
o Tubo
Orotraqueal

O estabilizador não
absorvente do lábio
superior foi desenvolvido
para manter o tubo afastado,
prevenindo o acúmulo
de umidade na região.
As barreiras de hidrocoloide
mantêm o equipamento no lugar
e foram desenvolvidos para
serem suaves na pele, fáceis de
aplicar e resistentes à umidade.

Ajuda a
Manter a Pele
Saudável
Vista Frontal

