
Produto para
Coleta de Sangue

A coleta a vácuo apresenta diversas vantagens para a amostra e o paciente.

SOL-M 
Agulha Múltipla para
Coleta de Sangue a Vácuo

™

Bisel da Agulha:
Direcionado para cima, através de um indicador 
preto otimizando o tempo do profissional na 
venopunção, reduz o risco de transfixar a veia e 
perda do acesso;

Padrão Universal de Cores:
Cor do dispositivo de segurança corresponde a 
cor da tampa protetora da agulha;

Manguito de borracha:
De excelente qualidade que recobre totalmente a 
agulha distal, permitindo a coleta de diversas 
amostras sem vazamento de sangue dentro do 
adaptador entre a troca de tubo.

Conforto para o Paciente:
Com uma única punção é possível colher vários 
tubos, destinados aos mais diversos exames 
solicitados pelo médico. Desta forma, não há 
necessidade de efetuar várias coletas seguidas.  

Garantia de Qualidade:
A coleta a vácuo é um procedimento seguro, 
prático e que garante maior qualidade do material 
examinado, já que as propriedades do sangue são 
mantidas de forma estável, gerando resultados 
mais assertivos.    

Tamanho

25mm X 8mm 21G X1

Referência

MSN2110B

Caixa de Embarque

1.000 unidades

Caixa

100 unidades
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É uma empresa com presença global.
A SOL-Millennium™

Especializada no desenvolvimento de dispositivos médicos inovadores que garantem a segurança dos profissionais 
da saúde, pacientes e colaboradores que participam diretamente dos processos que envolvem produtos com risco 
de acidentes com perfurocortantes. A empresa possui presença global, com sede em 7 países e 35 anos no mercado 
mundial. Nossa missão é a construção de um amanhã mais saudável e seguro para os profissionais da saúde.   

Produto para
Coleta de Sangue

SOL-M 
Agulha Múltipla para
Coleta de Sangue a Vácuo

™

Vantagens:

A coleta a vácuo é uma recomendação internacional adotada em 
todo o mundo. Este sistema de coleta é composto por um 
dispositivo que permite a aspiração do sangue através do vácuo, 
que se conecta diretamente ao tubo de análise. Ao puncionar a 
veia do paciente o sangue flui continuamente para o tubo de 
coleta a vácuo, sendo que o tubo já está preparado para o 
recebimento da quantidade específica de sangue e com os 
anticoagulantes necessários.

Este sistema proporciona maior segurança ao profissional que 
realiza a coleta, pois o mesmo não entra em contato com o 
sangue coletado e exclui a necessidade de transferir a amostra 
da seringa para o tubo. Assim diminuindo a manipulação e o 
risco de alteração do resultado.

Utilizada em coletas múltiplas de sangue venoso;

Bisel da Agulha: direcionado para cima, otimiza o 
tempo do profissional na venopunção, reduz o 
risco de transfixar a veia e perda do acesso;

Padrão Universal de Cores: cor da capa protetora 
correspondente a cor do calibre da agulha;

Lacre de Segurança contendo informações: Calibre 
da Agulha, Lote, validade e fabricante;

Conforto para o paciente: Agulha com aço inoxidável, 
bisel trifacetado e lubrificada, facilitando o deslize 
no tecido do paciente.

Rosca dupla tipo universal com perfeito ajuste ao 
adaptador/holder evitando desencaixe e vazamento 
da amostra;

Agulhas embaladas individualmente em cápsulas 
hermeticamente fechadas e esterilizadas com 
Óxido de Etileno;

Manguito de borracha: permite a coleta de 
diversas amostras sem vazamento de sangue 
dentro do adaptador entre a troca de tubo; 


