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Uma gama catéteres concebidos para o mais pequeno dos pacientes.

O catéter DeltaVen® com sistema fechado foi concebido para responder às 
necessidades únicas das mais pequenas veias quando são necessários  
cuidados cruciais.

SINTA A DIFERENÇA PARA OS PACIENTES MAIS PEQUENOS

• Cuidar dos pacientes mais delicados requer precisão e os instrumentos certos. Para 
recém-nascidos e pacientes com veias frágeis, o tamanho do cateter pode ser um 
problema. Por isso, criamos o cateter de segurança de calibre 26 DeltaVen®.

• Nos recém-nascidos, cada gota de fluido conta. O cateter de 26G possui um volume 
inicial tão baixo quanto 0,2 ml na configuração de porta única.1 

VEJA A DIFERENÇA NOS CUIDADOS COM O PACIENTE

• Um cateter de segurança de 26G elimina a escolha entre a segurança e o tamanho 
do cateter.

• Ajudamos a seguir a recomendação da Infusion Nurses Society de “seleccionar o 
catéter periférico de menor calibre capaz de administrar a terapia prescrita e as 
necessidades do paciente”.2

• O prolongamento integrado reduz o risco de infecção  devido a repetidas conexões  
e desconexões.

O ÚNICO CATÉTER 
DE SEGURANÇA 
DE CALIBRE 26 DO 
MERCADO. AJUDANDO 
OS PRESTADORES 
DE CUIDADOS A 
RESPONDER ÀS 
NECESSIDADES DOS 
MAIS PEQUENOS 
PACIENTES.
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