


A SOL-MillenniumTM é uma empresa com presença global, especializada no desenvolvimento de dispositivos médicos 
inovadores que garantem a segurança dos profissionais da saúde e pacientes, bem como outros profissionais 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 profissionais 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 
contínuas, inovações tecnológicas e serviços aos clientes.

A SOL-MILLENNIUMTM

É UMA EMPRESA DEDICADA AO DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTOS QUE GARANTEM UM AMANHÃ MAIS 
SAUDÁVEL E SEGURO.



A SOL-M™ É PIONEIRA MUNDIAL
NO DESENVOLVIMENTO DE SERINGAS E DISPOSITIVOS MÉDICOS DE SEGURANÇA
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SERINGA DE SEGURANÇA RETRÁTIL
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. Promove conforto para o paciente com seu bisel trifacetado, agulha fina e lubrificada. As seringas 
SOL-Millennium™ 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, também podendo ser utilizada para vacinação.

SOL-CARE ™

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

110102020025 1 ml 2400Seringa para Insulina com Agulha Fixa - 6 x 0,25 100

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, 
reduzindo os custos do descarte e impossibilitando o reuso. 

100020IMB 1 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
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SERINGA PARA INSULINA
COM AGULHA FIXA
As injeções subcutâneas são feitas na primeira camada abaixo da pele, onde fica o tecido adiposo. Segundo a Sociedade 
Brasileira de Diabetes, seringas com agulha fixa não têm espaço residual. É possível, ainda, associar dois tipos de 
insulina na mesma seringa, algo comum na prática clínica. As agulhas são finas, com 6, 8 ou 13 mm de comprimento. 
Agulhas de menor comprimento são mais seguras, mais toleradas e confortáveis. O risco da insulina ser depositada no 
músculo, e não no tecido subcutâneo, aumenta progressivamente conforme o comprimento da agulha utilizada. 

SOL-M ™

BE
NEFÍ
CIOS

Escala nítida: 1 em 1 unidade, facilitando a aspiração de mini doses. 
Ótima lubrificação do êmbolo: facilita a aspiração e ajuste da dose. 
Cilindro da seringa transparente: permite visualização da integridade do medicamento aspirado.
Anel de Retenção: evita vazamentos e desperdício de medicações. 
Economia: comparada à uma seringa comum de 1ml, a Seringa de Insulina Sol-M economiza 
mais de 0,06 ml por injeção. 
Sem espaço morto: evita perda de medicamento. 

COD DESCRIÇÃO

EM
BA

LA
G

EM
 B

LI
ST

ER

TAMANHO UNID.
UNID. P/ CAIXA 
DE EMBARQUE

UNID. POR
EMBALAGEM

110102010050 SOL-M com agulha �xa 31G * 6mm x 0,25mm 2400Seringa de insulina 0,5ml 100

110102010054 SOL-M com agulha �xa 30G * 8mm x 0,3mm 2400Seringa de insulina 0,5ml 100

110102010055 SOL-M com agulha �xa 30G * 8mm x 0,3mm 2400Seringa de insulina 1ml 100

110102010056 SOL-M com agulha �xa 30G  x 1/2 * 13mm x 0,3mm 2400Seringa de insulina 1ml 100

EM
BA

LA
G

EM
 B

A
G

110102010048 SOL-M com agulha �xa 31G * 6mm x 0,25mm 2400Seringa de insulina 0,5ml 10

110102010049 SOL-M com agulha �xa 30G * 8mm x 0,3mm 2400Seringa de insulina 0,5ml 10

110102010052 SOL-M com agulha �xa 30G * 8mm x 0,3mm 2400Seringa de insulina 1ml 10
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AGULHA PARA
CANETA DE INSULINA
Agulha feita para aplicação de insulina com caneta injetora para pacientes adultos e pediátricos.  A caneta para aplicação 
de Insulina tem se tornado uma opção popular nos últimos anos. Entre suas vantagens em relação a seringa, estão: 
apresentação, praticidade no manuseio/transporte e opção de agulhas mais curtas e finas. Esses benefícios proporcionam 
melhor adesão ao tratamento, melhorando consequentemente o controle glicêmico.

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

N42003B 8mm x 0,25mm 1200Agulha de insulina para caneta SOL-M™ 100

N42004B 5mm x 0,25mm 1200Agulha de insulina para caneta SOL-M™ 100

N42007B 4mm x 0,23mm 1200Agulha de insulina para caneta SOL-M™ 100

BE
NEFÍ
CIOS

Design moderno: agulha pequena, ultrafina em aço inoxidável com bisel trifacetado.
Tecnologia: parede fina, permite maior fluxo de medicação.
Conforto: agulha lubrificada, garante o bem-estar do paciente na hora da aplicação.
Compatibilidade: todas as canetas de insulina do mercado.
Proteção: interna e externa de agulha, com lacre na base do cone.
Fácil identificação do calibre: proteção interna possui a cor do calibre da agulha.

SOL-M ™
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SERINGA COM DISPOSITIVO
DE SEGURANÇA RETRÁTIL
A SOL-Millennium™ 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 
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 a agulha contaminada sai protegida diretamente do tecido do 
paciente para dentro do cilindro da seringa, evitando qualquer contato com perfurocortante contaminado. As seringas 
SOL-Millennium™ possuem conexão universal para todas agulhas, são látex free e não possuem espaço morto.

100

100

100

100

50

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

120006IMB 3 ml 1800Seringa de segurança retrátil NO GAP

120007IMB 5 ml 1200Seringa de segurança retrátil NO GAP

120008IMB 10 ml 900Seringa de segurança retrátil NO GAP

120009IMB 20 ml 600Seringa de segurança retrátil 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: confirmação 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 fluidos.
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 manual sob controle, sem dor.
Sustentabilidade: após o uso o êmbolo é quebrado, diminuindo o resíduo no coletor do perfurocortante 
e os custos do descarte impossibilitando o reuso.

SOL-CARE ™
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A linha de injeções da SOL-MillenniumTM leva ao profissional 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 profissional.

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 outra no interior do dispositivo.
Bisel da agulha: bisel direcionado para cima, otimiza o tempo do profissional e reduz o risco de aplicações errôneas.
Conforto para o paciente: Agulha lubrificada, facilita o deslize no tecido do paciente.

SOL-CARE ™

5

• Angulação aproximada de 170º na
  abertura do dispositivo de segurança;

• A capa protetora não oculta a
  visualização do local da injeção.



AGULHA PARA ASPIRAÇÃO
PONTA ROMBA 
Agulha para aspiração 25 x 1,2 mm e 40 x 1,2 mm, descartável, com ótimo fluxo, cânula em aço inoxidável siliconizada, 
bisel simples e ponta romba / sem corte, seguindo o padrão universal de cores rosa. Conexão perfeita em seringa Luer 
Lock e Luer Slip, com protetor em polipropileno de encaixe firme. 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 sem �ltro 100

BE
NEFÍ
CIOS

Segurança: aspiração e reconstituição de medicação. 
Ideal para: perfuração do frasco ampola e limpeza de ferimentos com curativos. 
Reduz o risco: de acidentes com perfurocortantes. 
Fácil visualização do calibre: capa protetora na cor rosa. 
Minimiza: a utilização desnecessária de material perfurocortante.
Encaixe universal: seringas com bico Luer Slip e Luer Lock.
Ponta romba: com cânula siliconizada.
Tamanho ideal: 40 x 1,2 mm facilitando a manipulação e aspiração sem mudança da técnica.
NR32: reduz o risco de acidentes com perfurocortantes.

SOL-M ™

110021B 25 x 1,2 mm 1000Agulha para aspiração ponta romba sem �ltro 100
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AGULHA MÚLTIPLA
PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO
COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
A agulha múltipla para coleta de sangue a vácuo com dispositivo de segurança SOL-CARE ™ é um produto projetado 
para a segurança na coleta de sangue venoso de múltiplas amostras. O dispositivo foi projetado com um mecanismo de 
segurança que cobre a agulha após o uso. Na posição ativada, a tampa da agulha protege os profissionais contra acidentes 
durante o manuseio e após o descarte.

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

SMSN21125B 32mm x 0.8mm 480Agulha múltipla para coleta de sangue a vácuo 48

BE
NEFÍ
CIOS

Embalagem: individual em cápsulas hermeticamente fechadas e esterilizadas com Óxido de Etileno.
Lacre de Segurança contendo informações: calibre da agulha, lote, validade e fabricante.
Rosca dupla: tipo universal com perfeito ajuste a adaptador/holder evitando desencaixe e vazamento.
Conforto para o paciente: agulha com aço inoxidável, bisel trifacetado e lubrificada, facilitando o 
deslize no tecido do paciente.
Dispositivo de segurança integrado ao canhão da agulha: peça única, sem desconexão e após 
acionamento impossibilita a reutilização da agulha.
Trava tripla: possui três travas de segurança, duas na base e outra no interior do dispositivo.
Duas opções para ativação do dispositivo de segurança: em uma superfície rígida ou com o polegar.
Bisel da Agulha: Direcionado para cima, otimiza o tempo do profissional na venopunção, reduz o 
risco de transfixar a veia e perda do acesso.
Manguito de Borracha: recobre totalmente a agulha distal, permitindo a coleta de diversas amostras 
sem vazamento de sangue dentro do adaptador entre a troca de tubos. 
Padrão Universal de Cores: Cor do dispositivo de segurança corresponde a cor do calibre da agulha. 

SOL-CARE ™
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AGULHA MÚLTIPLA
PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO
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.

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

MSN2110B 25mm X 8mm 21G X1 1000Agulha múltipla para coleta de sangue a vácuo 100

BE
NEFÍ
CIOS

Utilização: em coletas múltiplas de sangue venoso.
Bisel da Agulha: direcionado para cima, através de um indicador preto, otimizando o tempo do 
profissional na venopunção e reduzindo 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.
Manguito de Borracha: recobre totalmente a agulha distal permitindo a coleta sem vazamento de 
sangue dentro do adaptador entre a troca de tubos.
Embalagem: agulhas embaladas individualmente em cápsulas hermeticamente fechadas e esterilizadas 
com Óxido de Etileno.
Lacre de segurança contendo informações: calibre da agulha, lote, validade e fabricante.
Rosca dupla: tipo universal com perfeito ajuste ao adaptador/holder evitando desencaixe e vazamento 
da amostra.
Conforto para o paciente: agulha com aço inoxidável, bisel trifacetado e lubrificada, facilitando o 
deslize no tecido do paciente.

SOL-M ™
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ESCALPE DE SEGURANÇA PARA
COLETA DE SANGUE COM ADAPTADOR
SOL-CARE™ Escalpe 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 refluxo da primeira gota de sangue, confirmando a venopunção 
e diminuindo a manipulação do acesso. Acompanha adaptador/holder de uso único, sendo conjunto estéril em uma 
única embalagem.

COD DESCRIÇÃO
TAM. E COMPR.

DO TUBO 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 
refluxo de sangue, confirmando a venopunção e diminuindo a manipulação.
Conforto para o paciente: agulha com bisel trifacetado e lubrificada. 
Conexão a vácuo: agulha distal para coletas múltiplas de sangue.
Adaptador: escalpe e holder em única embalagem estéril. Segurança para o paciente e rapidez/agilidade 
para o profissional.
Latex Free: segurança para pacientes alérgicos a látex.
Infusão: permite infusões de curta duração.

SOL-CARE ™

Recomendação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica:  DEHP Free.DEHP
Free
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COD DESCRIÇÃO
TAM. E COMPR.

DO TUBO VINÍLICO
UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE UNID. P/ CAIXA 

00000 21G x 7” 200 unidadesEscalpe de segurança para coleta de sangue 25 unidades

00000 23G x 7” 200 unidadesEscalpe de segurança para coleta de sangue 25 unidades

00000 25G x 7” 200 unidadesEscalpe de segurança para coleta de sangue 25 unidades

ESCALPE DE SEGURANÇA 
PARA COLETA DE SANGUE
O SOL-CARE™ Escalpe de Segurança para coleta de sangue é um dispositivo de engenharia de segurança destinado à coleta 
de sangue venoso. É indicado para coletas de múltiplas amostras em pacientes pediátricos, geriátricos, quimioterápicos, 
curvas glicêmicas e pacientes que apresentam acesso venoso difícil. O mecanismo de segurança pode ser ativado 
imediatamente após a coleta de sangue, ajudando a proteger o profissional flebotomista contra acidentes com agulha.

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 refluxo 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 refluxo 
de sangue, confirmando a venopunção e diminuindo a manipulação.
Conforto para o paciente: agulha com bisel trifacetado e lubrificada. 
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.

SOL-CARE ™

DEHP
Free
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HOLDER LUER LOCK ADAPTER
O dispositivo de acesso Holder Luer Lock Adapter SOL-M™ fornece amostras estéreis, seguras e protegidas para 
resultados rápidos, precisos e consistentes que podem levar a melhores resultados ao paciente. Ele oferece a segurança de 
uma conexão luer lock com trava e rosca dupla, substituindo um dispositivo luer slip. É livre de látex e compatível com 
uma conexão luer fêmea ou um local IV sem agulha, projetado para acesso ao bloqueio luer.

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

000000 00000Holder Luer Lock Adapter 00000

BE
NEFÍ
CIOS

Vantagem: diminui o número de punção venosa desnecessária, reduzindo o trauma do 
paciente e aumentando seu conforto durante a coleta.
Compatível: conexão luer fêmea ou acesso IV.
Segurança: dispensa o uso de agulha, eliminando os acidentes com perfurocortantes.
Higiene: produto estéril, descartável e de uso único, elimina reutilização e risco biológico;
Garantia da qualidade: coleta por sistema fechado.
Manguito de Borracha: de excelente qualidade que permite a coleta de diversas amostras 
sem vazamento de sangue dentro do adaptador entre a troca de tubos. 
Látex Free: segurança para pacientes alérgicos a látex. 
Suporte/Holder: antiderrapante para tubo de coleta.
Design: moderno, de fácil manuseio.
Conexão a vácuo: agulha distal para coletas múltiplas de sangue.
Produto totalmente cristalino: permite a visualização do refluxo sanguíneo imediatamente.

SOL-M ™
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Dispositivo de segurança para coleta de sangue a vácuo, composto por três partes: agulha, adaptador/holder e tubo a vácuo que 
retrai a agulha para seu interior, impossibilitando o reuso. Seguindo o regulamento da Occupational Safety and Health 
Administration OSHA, que protege as duas extremidades da agulha, eliminando o risco de respingos e contaminação cruzada. 
Produto principalmente indicado para uso em áreas de risco como: HIV, HEPATITE e demais doenças infectocontagiosas.

COLETOR DE SANGUE COM AGULHA

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 automaticamente 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 contínua.
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 fica encapsulada no sistema após ativação.
Ativação: elimina a exposição de ambas as extremidades da agulha contaminada, reduzindo 
o risco de ferimento por agulha.
Permite: que o flebotomista mantenha as duas mãos atrás da agulha contaminada ao ativar o 
dispositivo automático de retração da agulha.
Adaptador: agulha múltipla para coleta e holder em única embalagem estéril. Segurança para 
o paciente e rapidez/agilidade para o profissional.

SOL-CARE ™
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