
CATÁLOGO
de produtos



A SOL-MillenniumTM é uma empresa com presença global, especializada no desenvolvimento de dispositivos 
médicos inovadores que garantem a segurança dos pro�ssionais da saúde e pacientes, bem como outros 
pro�ssionais da área que participam diretamente dos processos que envolvem produtos com risco de 
acidentes com perfurocortantes.
 
Estamos continuamente compartilhando nossas ideias e conhecimento com os pro�ssionais que atuam em 
locais com maiores riscos e incidências de acidentes com perfurocortantes, tais como: enfermeiros, auxiliares e 
médicos, pois acreditamos que são fundamentais para que nossos produtos sejam desenvolvidos por nossa 
equipe de pesquisa e desenvolvimento com a qualidade e segurança necessária. A cultura da 
SOL-MillenniumTM centra-se em melhorias continuas, inovações tecnológicas e serviços aos clientes.

A SOL-MILLENNIUMTM É UMA EMPRESA 
DEDICADA AO DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS QUE GARANTAM UM AMANHÃ 
MAIS SAUDÁVEL E SEGURO.



SERINGA PARA INSULINA 
COM AGULHA FIXA
Os produtos Diabetes Care são desenvolvidos para prevenção de acidentes com agulhas. Além de diminuir a perda 
e o erro na dosagem na administração de medicamentos, conforme recomendação das Diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Diabetes. Conforto para o paciente com seu bisel trifacetado, agulha �na e lubri�cada. As seringas 
SOL-MillenniumTM são látex free e não possuem espaço morto. Tecnologia e segurança em um único produto. 
Escala nítida e cilindro transparente. Seringa graduada em unidades de insulina e ml, muito utilizada em vacinação.

COD DESCRIÇÃO TAMANHO UNID.
UNID. P/ CAIXA 
DE EMBARQUE UNID. P/ CAIXA

100089IMB 0.5 ml 2400Seringa para Insulina com Agulha Fixa - 8 x 0,33 100

100081IMB 1 ml 2400Seringa para Insulina com Agulha Fixa - 13 x 0,33 100

BE
NEFÍ
CIOS

Dispositivo de retração: agulha contaminada sai do tecido do paciente para dentro 
do cilindro da seringa.
Projetado para sua segurança: as mãos permanecem sempre atrás da agulha 
contaminada durante a injeção e ativação do dispositivo de segurança.
Design NO GAP: permite manipular o êmbolo até a marca zero sem acionar o 
dispositivo de segurança
Escala nítida: escala de 1 em 1UI . Facilita a aspiração e precisão nas doses.
Anel de retenção: evita a retirada do êmbolo e vazamento da medicação.
Sustentabilidade: após o uso o êmbolo é quebrado, diminuindo o resíduo no 
coletor do perfurocortante e os custos do descarte. 

SOL-CARE ™



SERINGA DE SEGURANÇA NO GAP
A SOL-MillenniumTM apresenta a seringa com dispositivo de segurança retrátil Sol-Care NO GAP com conexão Luer 
Lock. Este produto foi desenvolvido com um recurso de segurança integrado, que retrai a agulha para o interior do 
cilindro externo da seringa, eliminando os acidentes com agulhas. O êmbolo é quebrado após o uso, 
impossibilitando a reutilização da seringa. Além disso, oferece maior segurança, já que agulha contaminada sai 
protegida de dentro do tecido do paciente para dentro do cilindro da seringa, evitando qualquer contato com 
perfurocortante contaminado. As seringas SOL-MillenniumTM possuem conexão universal para todas agulhas, são 
látex free e não possuem espaço morto.
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COD DESCRIÇÃO TAMANHO UNID.
UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE UNID. P/ CAIXA

120006IMB 3 ml 1800Seringa de segurança NO GAP

120007IMB 5 ml 1200Seringa de segurança NO GAP

120008IMB 10 ml 900Seringa de segurança NO GAP

120009IMB 20 ml 600Seringa de segurança NO GAP

BE
NEFÍ
CIOS

Dispositivo de retração: agulha contaminada sai de dentro do tecido do paciente para o interior 
do cilindro da seringa.
Projetado para sua segurança: as mãos permanecem sempre atrás da agulha contaminada 
durante a injeção e ativação do dispositivo de segurança.
Sinal de ativação: con�rmação visual e audível da ativação do sistema de segurança.
Design No Gap: permite manipular o êmbolo até a marca zero sem acionar o dispositivo de 
segurança.
Anel de retenção: evita a retirada do êmbolo,  vazamento da medicação e exposição a �uidos.
Mudança mínima da técnica: permite injeções de ângulo baixo.
Conforto e segurança para o Paciente: cilindro da seringa totalmente cristalino, escala em negrito 
e retração sob controle, sem dor.
Sustentabilidade: após o uso o êmbolo é quebrado, diminuindo o resíduo no coletor do 
perfurocortante e os custos do descarte.
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A linha de injeções da SOL-MillenniumTM leva ao pro�ssional da saúde o conforto e segurança necessário para 
trabalhar em todas situações do dia a dia. Os produtos são desenvolvidos com a mais alta tecnologia, para facilitar 
o uso e prevenir acidentes. O dispositivo de segurança é compatível com o tamanho da agulha e possui o padrão 
universal de cores no dispositivo: Segurança para o paciente e pro�ssional.

AGULHA DE SEGURANÇA

COD DESCRIÇÃO TAMANHO UNID.
UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE UNID. P/ CAIXA

SNB2612 13 x 0,45 800Agulha de segurança 100

SNB2210 25 x 0,7 800Agulha de segurança 100

SNB2110 25 x 0,8 800Agulha de segurança 100

SNB22125 30 x 0,7 800Agulha de segurança 100

SNB21125 30 x 0,8 800Agulha de segurança 100

SNB1815 40 x 1,2 800Agulha de segurança 100

BE
NEFÍ
CIOS

Dispositivo de segurança integrado ao canhão da agulha: peça única, sem risco de 
desconexão e perda de medicação no circuito do dispositivo.
Padrão Universal de Cores: cor do dispositivo de segurança corresponde com a cor 
do calibre da agulha.
Trava Dupla: possui duas travas de segurança uma na base e outro no interior do 
dispositivo.
Bisel da agulha: bisel direcionado para cima, otimiza o tempo do pro�ssional e 
reduz o risco de aplicações errôneas.
Conforto para o paciente: Agulha lubri�cada, facilita o deslize no tecido do paciente.

SOL-CARE ™



AGULHA PARA ASPIRAÇÃO
PONTA ROMBA SEM FILTRO 
Agulha para aspiração 40X1,2 mm, descartável, com ótimo �uxo, ponta sem corte, cânula em aço inoxidável 
siliconada, bisel simples e ponta romba, seguindo o padrão universal de cores rosa. Conexão perfeita em seringa 
Luer Lock e Luer Slip, com protetor em polipropileno de encaixe �rme. Para utilização na aspiração, diluição e 
reconstituição de medicamentos.

COD DESCRIÇÃO TAMANHO UNID. UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE UNID. P/ CAIXA

110022FB 40 x 1,2 mm 1000Agulha para aspiração ponta romba sem �ltro 100

BE
NEFÍ
CIOS

Ponta Romba: Reduz os acidentes causados por agulha.
Calibre 40X12: Fácil de aspirar medicamentos viscosos.
Protetor Rosa: Identi�cação rápida como agulha de aspiração.
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AGULHA PARA ASPIRAÇÃO 
PONTA ROMBA COM FILTRO
Agulha para aspiração 40X12mm. Descartável, com ótimo �uxo e ponta sem corte. Cânula em aço inoxidável 
siliconada, bisel simples e ponta romba, seguindo o padrão universal de cores roxa. Conexão perfeita em seringa 
Luer Lock e Luer Slip, com protetor em polipropileno de encaixe �rme. Para utilização na aspiração, diluição e 
reconstituição de medicamentos.

COD DESCRIÇÃO TAMANHO UNID.
UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE UNID. P/ CAIXA

110022B 40 x 1,2 mm 1000Agulha para aspiração ponta romba com �ltro 100

BE
NEFÍ
CIOS

Ponta Romba: reduz os ferimentos causados por agulha.
Calibre 40X12: fácil de aspirar medicamentos viscosos.
Protetor Rosa: identi�cação rápida como agulha de aspiração.
5 Mícrons: f iltragem ef icaz de partículas contaminantes.
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ESCALPE DE SEGURANÇA PARA
COLETA DE SANGUE COM ADAPTADOR
SOL-CARETM Escalpe de Segurança para coleta de sangue com dispositivo de segurança. O mecanismo de 
segurança deve ser acionado imediatamente após a coleta de sangue, protegendo o perfurocortante 
contaminado. O design do dispositivo de sangue transparente permite a visualização rápida do re�uxo da primeira 
gota de sangue, con�rmando a venopunção e diminuindo a manipulação do acesso. Acompanha 
adaptador/holder de uso único, sendo conjunto estéril em uma única embalagem.

COD DESCRIÇÃO
COMPRIMENTO DO

CUBO VINÍLICO
UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE UNID. P/ CAIXA 

110201030018 21G x 7” 200 unidadesEscalpe de segurança para coleta de sangue 25 unidades

110201030022 23G x 7” 200 unidadesEscalpe de segurança para coleta de sangue 25 unidades

110201030026 25G x 7” 200 unidadesEscalpe de segurança para coleta de sangue 25 unidades

BE
NEFÍ
CIOS

Design moderno e de fácil manuseio: o dispositivo de segurança é acionado através de um 
único movimento retilíneo. 
Dispositivo de segurança: possui ranhuras na sua base. Mais segurança e conforto no 
acionamento.
Visualização rápida: dispositivo de segurança transparente permite a visualização rápida do 
re�uxo de sangue, con�rmando a venopunção e diminuindo a manipulação.
Conforto para o paciente: agulha com bisel trifacetado e lubrif  icada. 
Conexão a vácuo: agulha distal para coletas múltiplas de sangue.
Adaptador: escalpe e holder em única embalagem estéril. Segurança para o paciente.
Latex Free: segurança para pacientes alérgicos a látex.
Infusão: permite infusões de curta duração. 

Recomendação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica:  DEHP Free.
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ESCALPE DE SEGURANÇA 
PARA COLETA DE SANGUE
SOL-CARETM Escalpe de Segurança para coleta de sangue com dispositivo de segurança. O mecanismo de 
segurança deve ser acionado imediatamente após a coleta de sangue, protegendo o perfurocortante 
contaminado. O design do dispositivo de sangue transparente permite a visualização rápida do re�uxo da primeira 
gota de sangue, con�rmando a venopunção e diminuindo a manipulação do acesso.

COD DESCRIÇÃO
COMPRIMENTO DO

CUBO VINÍLICO
UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE UNID. P/ CAIXA 

000000 00000 00000Escalpe de segurança para coleta de sangue 00000

BE
NEFÍ
CIOS

Design moderno e fácil manuseio: o dispositivo de segurança é acionado através de um único 
movimento retilíneo. transparente permite a visualização do re�uxo sanguíneo imediatamente.
Dispositivo de segurança: possui ranhuras na sua base, mais segurança e conforto no 
acionamento.
Visualização rápida: dispositivo de segurança transparente permite a visualização rápida do 
re�uxo de sangue, con�rmando a venopunção e diminuindo a manipulação.
Conforto para o paciente: agulha com bisel trifacetado e lubrif  icada. 
Conexão a vácuo: agulha distal para coletas múltiplas de sangue.
Látex Free: segurança para pacientes alérgicos a látex.
Infusão: permite infusões de curta duração.

Recomendação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica:  DEHP Free.
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Dispositivo de segurança para coleta de sangue a vácuo, composto por duas partes holder e tubo a vácuo que 
retrai a agulha para dentro, impossibilitando o reuso. Compatível com todas agulhas para coleta de sangue, padrão 
universal.  Seguindo o regulamento da Occupational Safety and Health Administration OSHA, protege as duas 
extremidades da agulha, eliminando o risco de respingos e contaminação cruzada, já que o dispositivo de 
segurança elimina a exposição a ambas extremidades da agulha contaminada.

COLETOR DE SANGUE

COD DESCRIÇÃO TAMANHO UNID.
UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE UNID. P/ CAIXA 

B7001BCD Único 50Coletor de sangue 400

BE
NEFÍ
CIOS

Dispositivo de segurança a vácuo: agulha retrai da veia do paciente para o interior do 
dispositivo de segurança a vácuo através do tubo de ativação.
Conforto para o paciente: retração da agulha de forma suave e continua.
Praticidade na punção: o design no dispositivo de segurança não obstrui a visão no 
momento da venopunção.
Norma NR 32: agulha da coleta de sangue �ca encapsulada no sistema após ativação.

SOL-M ™



Oferecemos um portfólio de produtos com 
reconhecimento global, que estão disponíveis através 
de uma completa rede de distribuição mundial e 
efetuamos treinamentos a todos os clientes e parceiros 
conforme recomenda a norma NR-32.
Entre em contato e saiba mais.

UM PORTFÓLIO COMPLETO
PARA SUA SEGURANÇA

sol-m.com.br

Ribeirão Preto
Rua Virgilio de 

Carvalho Neves Neto, 1065 
  Telefone: (16) 3442 1454

São Paulo
Rua Alvorada, 1289,

 Cj.1004/1005 Vila Olimpia, 
  Telefone: (11) 3044 1183


