A SOL-MILLENNIUMTM
É UMA EMPRESA DEDICADA AO DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTOS QUE GARANTEM UM AMANHÃ MAIS
SAUDÁVEL E SEGURO.
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-Millennium™ É PIONEIRA MUNDIAL
NO DESENVOLVIMENTO DE SERINGAS E DISPOSITIVOS MÉDICOS DE SEGURANÇA
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Baixe nosso Catálogo diretamente do seu celular,
apontando a câmera para este QR Code:

SOL-CARE ™

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.
COD

DESCRIÇÃO

TAMANHO UNID.

UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE

UNID. P/ CAIXA

100089IMB

Seringa para Insulina com Agulha Fixa - 8 x 0,33

0.5 ml

2400

100

110102020025

Seringa para Insulina com Agulha Fixa - 6 x 0,25

1 ml

2400

100

100020IMB

Seringa para Insulina com Agulha Fixa - 8 x 0,33

1 ml

2400

100

100081IMB

Seringa para Insulina com Agulha Fixa - 13 x 0,33

1 ml

2400

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.
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SOL-M ™

SERINGA PARA INSULINA
COM AGULHA FIXA

EMBALAGEM BAG

EMBALAGEM BLISTER

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.
UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE

UNID. POR
EMBALAGEM

Seringa de insulina 0,5ml

2400

100

110102010054

Seringa de insulina 0,5ml

2400

100

1230000054348

Seringa de insulina 1ml

2400

100

110102010055

Seringa de insulina 1ml

2400

100

110102010056

Seringa de insulina 1ml

2400

10

110102010049

Seringa de insulina 0,5ml

2400

10

110102010048

Seringa de insulina 0,5ml

2400

10

1230000074926

Seringa de insulina 1ml

2400

10

110102010052

Seringa de insulina 1ml

2400

10

COD

DESCRIÇÃO

110102010050

BE
NEFÍ
CIOS

TAMANHO UNID.

Escala nítida de 2 em 2 unidades na seringa de 1ml: melhor visualização;
Escala de 1 em 1 UI na seringa de 0,5ml: facilita a aspiração de unidades ímpares;
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.
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SOL-M ™

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

N42007B

Agulha de insulina para caneta SOL-M™

4mm x 0,23mm

1200

100

N42004B

Agulha de insulina para caneta SOL-M™

5mm x 0,25mm

1200

100

N42003B

Agulha de insulina para caneta SOL-M™

8mm x 0,25mm

1200

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.
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SOL-CARE ™

SERINGA LUER LOCK
COM AGULHA DE SEGURANÇA
A agulha de segurança SOL-CARE ™ está disponível na mesma embalagem estéril que a seringa luer lock, permitindo
rapidez/agilidade para o profissional. A agulha permite a ativação do recurso de segurança com apenas uma mão.
O dispositivo de segurança é integrado na agulha, o bisel voltado para cima permite injeções de baixo ângulo. Uma vez
ativada, a agulha permanece presa com segurança por meio de um mecanismo de travamento duplo.
COD

DESCRIÇÃO

TAMANHO DA
AGULHA

TAMANHO DA
UNIDADE

UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE

xxxxxxxx

Seringa Luer Lock com agulha de segurança

25 x 0.7 (22G 1)

3 ml

xx

50

xxxxxxxx

Seringa Luer Lock com agulha de segurança

30 x 0.7 (22G 1 1/4)

3 ml

xx

50

xxxxxxxx

Seringa Luer Lock com agulha de segurança

25 x 0.7 (22G 1)

5 ml

xx

50

xxxxxxxx

Seringa Luer Lock com agulha de segurança

30 x 0.7 (22G 1 1/4)

5 ml

xx

50

BE
NEFÍ
CIOS

UNID. P/ CAIXA
100

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.
Anel de retenção: evita a retirada do êmbolo, vazamento da medicação
e exposição a fluidos.
Cilindro da seringa totalmente cristalino: escala nítida e gravada na seringa.
Agulha de segurança e seringa na mesma embalagem estéril:
segurança e rapidez/agilidade para o profissional.
Angulação aproximada de 170º na abertura do dispositivo de segurança.
A capa protetora não oculta a visualização do local da injeção.
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SOL-CARE ™

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.
COD

DESCRIÇÃO

TAMANHO UNID.

UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE

120006IMB

Seringa de segurança retrátil NO GAP

3 ml

1800

100

120007IMB

Seringa de segurança retrátil NO GAP

5 ml

1200

100

120008IMB

Seringa de segurança retrátil NO GAP

10 ml

900

100

120009IMB

Seringa de segurança retrátil NO GAP

20 ml

600

50

BE
NEFÍ
CIOS

UNID. P/ CAIXA
100

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.
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SOL-CARE ™

AGULHA DE SEGURANÇA

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.
UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE

UNID. P/ CAIXA

40 x 1,2

800

100

21G 1 1/4

30 x 8

800

100

SOL-CARE Agulha de Segurança

22G 1 1/4

30 x 7

800

100

SNB2110

SOL-CARE Agulha de Segurança

21G 1

25 x 8

800

100

SNB2210

SOL-CARE Agulha de Segurança

22G 1

25 x 7

800

100

SNB2310

SOL-CARE Agulha de Segurança

23G 1

25 x 0.6

800

100

SNB2434

SOL-CARE Agulha de Segurança

24G 3/4

20 x 0,55

800

100

SNB2612

SOL-CARE Agulha de Segurança

26G 1/2

13 x 0,45

800

100

COD

DESCRIÇÃO

SNB1815

SOL-CARE Agulha de Segurança

18G 1 1/2

SNB21125

SOL-CARE Agulha de Segurança

SNB22125

BE
NEFÍ
CIOS

TAMANHO UNID.

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.

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

• A capa protetora não oculta a
visualização do local da injeção.
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SOL-M ™

AGULHA HIPODÉRMICA

SOL-Millennium oferece uma ampla gama de agulhas hipodérmicas com foco no conforto do paciente. A SOL-M ™
Agulha Hipodérmica foi projetada para inserir, aplicar, irrigar, injetar e aspirar fluídos. Sua embalagem blister possui
bolhas de ar na extremidade que permite a fácil remoção das agulhas. Afiação e lubrificação perfeita minimizam o
desconforto do paciente. Canhão codificado por cores no padrão universal- fácil identificação do calibre.
UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE

UNID. P/ CAIXA

40 x 1,2

1000

100

21G 1 1/4

30 x 8

1000

100

SOL-M Agulha Hipodérmica

22G 1 1/4

30 x 7

1000

100

112110BR

SOL-M Agulha Hipodérmica

21G 1

25 x 8

1000

100

112210BR

SOL-M Agulha Hipodérmica

22G 1

25 x 7

1000

100

112612BR

SOL-M Agulha Hipodérmica

26G 1/2

13 x 0,45

1000

100

COD

DESCRIÇÃO

111815BR

SOL-M Agulha Hipodérmica

18G 1 1/2

1121125BR

SOL-M Agulha Hipodérmica

1122125BR

BE
NEFÍ
CIOS

TAMANHO UNID.

Bisel trifacetado: agulha em aço inoxidável;
Embaladas individualmente: em papel grau cirúrgico;
Dispositivos utilizados para injetar substâncias: intradérmica, subcutâneas, intramusculares,
intravasculares e para coleta sanguínea.
Canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico: melhor visualização, facilitando a
preparação do medicamento.
Conexão perfeita: em todas as seringas de bico luer slip ou luer lock bem como qualquer
tamanho de seringa convencional.
Selagem eficiente: garantindo a integridade do produto até a utilização.
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SOL-M ™

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.
TAMANHO UNID.

UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE

UNID. P/ CAIXA

110022B

40 x 1,2 mm

1000

100

110021B

25 x 1,2 mm

1000

100

COD

BE
NEFÍ
CIOS

DESCRIÇÃO

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.
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SOL-CARE ™

ESCALPE DE SEGURANÇA
PARA INFUSÃO

SOL-CARE™ Escalpe de Segurança para Infusão é de uso único, estéril e possui agulha de aço inoxidável. Dispõe de
antiderrapantes em suas asas, trazendo maior firmeza para o profissional ao puncionar o paciente. Os Escalpes de Segurança
para Infusão são utilizados para infusão de soluções intravenosas de curta duração, por até 12 horas. Seu dispositivo de
segurança transparente, além de evitar acidentes perfurocortantes, permite a visualização do retorno venoso e auxilia o
profissional na punção.
DEHP
Free

Recomendação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica: DEHP Free.

COD

DESCRIÇÃO

TAM. E COMPR.
DO TUBO VINÍLICO

UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE

UNID. P/ CAIXA

B213412SI

SOL-CARE Escalpe de Segurança para Infusão

21G x 12”

200 unidades

50 unidades

B233412SI

SOL-CARE Escalpe de Segurança para Infusão

23G x 12”

200 unidades

50 unidades

B253412SI

SOL-CARE Escalpe de Segurança para Infusão

25G x 12”

200 unidades

50 unidades

BE
NEFÍ
CIOS

Design moderno e 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.
Látex Free: segurança para pacientes alérgicos a látex.
Infusão: permite infusões de curta duração.
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SOL-CARE ™

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

Agulha múltipla para coleta de sangue a vácuo

32mm x 0.8mm

480

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.
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SOL-M ™

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

Agulha múltipla para coleta de sangue a vácuo

25mm X 8mm 21G X1

1000

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.

11

SOL-CARE ™

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.
DEHP
Free

Recomendação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica: DEHP Free.

COD

DESCRIÇÃO

TAM. E COMPR.
DO TUBO VINÍLICO

UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE

UNID. P/ CAIXA

110201030018

Escalpe de segurança para coleta de sangue

21G x 7”

200 unidades

25 unidades

110201030022

Escalpe de segurança para coleta de sangue

23G x 7”

200 unidades

25 unidades

110201030026

Escalpe de segurança para coleta de sangue

25G x 7”

200 unidades

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 lubri
ficada.
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.
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SOL-CARE ™

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.
DEHP
Free

Recomendação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica: DEHP Free.

COD

DESCRIÇÃO

TAM. E COMPR.
DO TUBO VINÍLICO

UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE

UNID. P/ CAIXA

110201030017

Escalpe de segurança para coleta de sangue

21G x 7”

200 unidades

50 unidades

110201030021

Escalpe de segurança para coleta de sangue

23G x 7”

200 unidades

50 unidades

110201030025

Escalpe de segurança para coleta de sangue

25G x 7”

200 unidades

50 unidades

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 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.
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SOL-M ™

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

BHLL003B

Holder Luer Lock Adapter

800

200

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 sanguíneoimediatamente.
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SOL-CARE ™

COLETOR DE SANGUE
COM AGULHA - BCD
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.
COD

DESCRIÇÃO

TAMANHO UNID.

UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE

UNID. P/ CAIXA

B7001BCD

Coletor de sangue

Único

50

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.
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SOL-M ™

GARROTE

O SOL-M™ Garrote Descartável em Tiras é utilizado em procedimentos médico-hospitalares e ambulatoriais que
requeiram imobilização dos membros, como punções venosas, realizações de exames, transfusões de sangue e
interrupções de hemorragias.
COD

DESCRIÇÃO

TAMANHO UNID.

UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE

UNID. P/ CAIXA

TNQ001B

Garrote

36cm x 2,5cm

Case com 20 caixas

25 tiras destácaveis por caixa

BE
NEFÍ
CIOS

O Garrote Descartável SOL-M™ com seu design exclusivo proporciona uma ótima
experiência para uma coleta de sangue segura, conveniente, eficiente e de forma asséptica.
Livre de látex, não talcado, descartáveis e de uso único.
Embalagem dispenser, com linha destacável na medida correta da tira, com excelente
elasticidade e resistência.
Máxima eficiência na construção: e controle da circulação sanguínea em procedimentos de
coleta de sangue.
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SOL-M ™

ADAPTADOR PARA AGULHA
DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO
O dispositivo de acesso SOL-M Adaptador para Agulha de Coleta de Sangue à Vácuo foi elaborado garantir a qualidade
da amostra de sangue, beneficiando os resultados do teste, melhorando os serviços laboratoriais e o próprio tratamento do
paciente. 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. O adaptador não é estéril e é de uso único.
COD

DESCRIÇÃO

UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE

BCTH001B

Adaptador para Agulha de Coleta de Sangue à Vácuo

1000 unidades

BE
NEFÍ
CIOS

UNID. P/ CAIXA

Pacote com 250 unidades

Compatível: conexão luer fêmea.
Higiene: produto estéril, descartável e de uso único, elimina reutilização e risco biológico;
Garantia da qualidade: coleta por sistema fechado.
Látex Free: segurança para pacientes alérgicos a látex.
Suporte/Holder: antiderrapante para tubo de coleta.
Design: moderno, de fácil manuseio.
Conexão com agulha múltipla: para coletas de sangue a vácuo.
Produto totalmente cristalino: permite a visualização do refluxo sanguíneo imediatamente.
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SOL-M ™

MÁSCARA CIRÚRGICA
DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO

BAG

CAIXA

Projetada para fornecer o nível máximo de proteção, conforto e respirabilidade, as máscaras descartáveis SOL-MTM possuem
tripla camada com filtro, sendo a camada externa de TNT e a média de filtro melt blown (polipropileno fundido). Os elásticos
de orelha facilitam o uso e permite remoção mais fácil e rápida. A máscara auxilia na proteção de transmissão de
microrganismos, sangue e fluidos corporais e partículas transportadas pelo ar. Disponível em caixas com 50 unidades e
embalagens com 10 unidades.
COD

DESCRIÇÃO

UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE

UNID. P/ CAIXA

SMSK001LB

Máscara Cirúrgica Descartável com Elástico

2000

50

MSK003XB

Máscara Cirúrgica Descartável com Elástico

2000

50

MSK003XBR

Máscara Cirúrgica Descartável com Elástico

600

10

SMSK001LBR

Máscara Cirúrgica Descartável com Elástico

600

10

BE
NEFÍ
CIOS

Tripla camada com filtro: camadas externas de TNT (100% Polipropileno) e a camada média feita
de polipropileno fundido (melt blown) que proporciona BFE ≥ 98%;
Máscara não estéril: uso único e descartável;
Clipe Nasal Revestido e Elásticos de Alta Resistência para melhor ajuste facial: facilita a
colocação e permite a vedação adequada aos mais diferentes tipos de rostos;
Feita de filtro respirável com revestimento macio e possui três pregas horizontais: promovendo
maior conforto e segurança para o usuário.
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SOL-M ™

MÁSCARA DESCARTÁVEL INFANTIL
Projetada para fornecer o nível máximo de proteção, conforto e respirabilidade para as crianças. Soldada eletronicamente por
ultrassom, possui tripla camada com filtro, sendo a camada externa de TNT e a média de filtro melt blown (polipropileno
fundido). Os elásticos de orelha facilitam o uso e permite remoção mais fácil e rápida, além de serem mais confortáveis para
o público infantil e não precisam ser ajustados constantemente. A máscara auxilia na proteção de transmissão de
microrganismos, fluidos corporais e partículas transportadas pelo ar. Disponível em caixas com 50 unidades e embalagens
com 10 unidades.
UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE

COD

DESCRIÇÃO

KMSK001B

Máscara Descartável Infantil - AMARELA

600

10

KMSK002B

Máscara Descartável Infantil - VERDE

600

10

UNID. P/ CAIXA

Disponível nas cores amarela e verde: confortável e fácil de respirar;
Tripla camada com filtro: camadas externas de TNT (100% Polipropileno) e a camada

BE
NEFÍ
CIOS

média feita de polipropileno fundido (melt blown) que proporciona BFE ≥ 98%;
Elástico de Alta Resistência para melhor ajuste facial: facilita a colocação e remoção,
mais confortável para as crianças, pois não precisa ser ajustado constantemente;
Produto livre de látex, atóxico, hipoalergênica e livre de odores: maior segurança e
proteção para o público infantil.
Praticidade para crianças: permite que os pequenos brinquem livremente e como
quiserem, já que ao sujar é só substituir por uma nova máscara.
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SOL-M ™

MÁSCARA CIRÚRGICA
DESCARTÁVEL COM TIRAS
Projetada para fornecer o nível máximo de proteção, conforto e respirabilidade, as máscaras descartáveis SOL-MTM possuem
tripla camada com filtro, sendo a camada externa de TNT e a média de melt blown. As tiras de amarrar são hipoalergênicas e
garatem uma ótima fixação no rosto do usuário. A máscara auxilia na proteção de transmissão de microrganismos, sangue e
fluidos corporais e partículas transportadas pelo ar.
COD

DESCRIÇÃO

UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE

UNID. P/ CAIXA

SMSKT001LB

Máscara Cirúrgica Descartável com Tiras

2000

50

MSK037

Máscara Cirúrgica Descartável com Tiras

2000

50

BE
NEFÍ
CIOS

Tripla camada com filtro: camadas externas de TNT (100% Polipropileno) e a camada
média feita de polipropileno fundido (melt blown) que proporciona BFE ≥ 98%;
Máscara não estéril: uso único e descartável com Clipe Nasal Revestido;
Tiras de amarrar: hipoalérgicas, carantindo a fixação perfeita;
Feita de filtro respirável com revestimento macio e possui três pregas horizontais:
promovendo maior conforto e segurança para o usuário.
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SOL-M ™

MÁSCARA N95 PARA
PROTEÇÃO DE PARTÍCULAS PFF2(S)

A SOL-Millennium tem um compromisso com a proteção e bem-estar dos profissionais da saúde, em todos os níveis.
Priorizando sempre a nossa missão de construir um amanhã mais saudável. A SOL-M Máscara N95 para Proteção de
Partículas PFF2(S) foi projetada para a máxima eficiência na proteção contra microrganismos, partículas/poeiras, névoas e
fumos. Seu formato dobrável permite a vedação perfeita com total conforto pelo modelo anatômico.
EMBALAGEM

COD

DESCRIÇÃO

UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE

UNID. P/ CAIXA

YQD95

Máscara N95 para Proteção de Partículas PFF2(S)

500

50

N95001HB

Máscara N95 para Proteção de Partículas PFF2(S)

500

50

N95001HR

Máscara N95 para Proteção de Partículas PFF2(S)

600

10

CAIXA

BAG INDIVIDUAL

BE
NEFÍ
CIOS

Eficiência de filtração de partículas ≥ 95% e de filtração bacteriana (BFE) ≥ 98%
Máscara Protetora dobrável: Sem Válvula, Livre de Látex, Clipe Nasal para ajuste do
nariz, Não estéril, 100% Polipropileno;
Tecnologia avançada na camada filtrante:composta por microfibras de polipropileno
tratadas eletrostaticamente e resistentes à umidade da respiração. Oferece desempenho
consistente de alta qualidade e filtragem eficaz para melhor êxito na retenção de partículas;
Vedação adequada: material maleável permite o encaixe firme perfeito na face do usuário
com a cobertura completa do nariz e boca.
Estrutura perfeita: permite ao usuário inalação e expiração sem dificuldade e abafamento,
garante que o ar inalado seja puxado através do meio de filtragem;
Clipe nasal revestido com espuma macia e Elásticos de alta resistência para melhor
ajuste facial: facilita a colocação e permite a vedação adequada aos mais diferentes
tipos de rostos;
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SOL-M ™

MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL
(FACE SHIELD)
Logo após do Covid-19 ser declarado epidemia, a OMS destacou vários protocolos e ações de combate ao coronavírus,
deixando claro que a forma de transmissão da doença era muito fácil e rápida. A SOL-M Máscara de Proteção Facial (Face
Shield), como nome mesmo diz, possui formato de escudo de proteção e foi projetada para para impedir que gotículas, salivas
ou o próprio usuário tenha contato das mãos com os olhos, boca e nariz.
EMBALAGEM

COD

DESCRIÇÃO

UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE

UNID. P/ CAIXA

BAG INDIVIDUAL

FS9132B

Máscara de Proteção Facial (Face Shield)

300

10

BE
NEFÍ
CIOS

Protetor Facial (Face Shield) de alta transparência, produto não estéril, descartável, feito de
Polietileno Tereftalato, elástico e espuma;
Mais Praticidade: suporte Anatômico de apoio na testa do usuário com elástico de
Fixação Ajustável;
Extremamente seguro: antirrespingos, evita o contato com poeiras, gotículas, saliva e
fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos;
Leve e compacta: ajuda a proporcionar uma proteção facial confiável contra partículas e
respingos;
Proteção e conforto: aliados a um design moderno e clean, que protege todo rosto do
usuário e permite uma comunicação clara sem ruídos no som da voz.

22

SOL-M ™

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL

Projetado para aferição da temperatura sem contato físico em apenas 1 segundo, o Termômetro Infravermelho Digital da
SOL-M é adequado para medir temperaturas mantendo uma distância do paciente. Possui design elegante, display LCD
retroiluminado, medição com um botão, modo de vibração, tecnologia avançada para aferição de temperatura precisa em
Fahrenheit e Celsius, eficaz em até 5 cm de distância.
COD

DESCRIÇÃO

UNID. P/ CAIXA
DE EMBARQUE

UNID. P/ CAIXA

YT-1

Termômetro Infravermelho Digital

40

1

BE
NEFÍ
CIOS

Rápido, preciso e compacto: afere a temperatura corporal em apenas 1 segundo. Use para
leitura na testa ou no pulso. LCD de tela grande retro iluminado, pode ser claramente
exibido sob qualquer luz;
Sem contato físico: a tecnologia infravermelha lê a temperatura sem nenhum toque físico;
Função febre: alertas com bipes, vibração e exibição de cor amarela em caso de alta
temperatura corporal;
Útil para todos:: seguro para uso entre recém-nascidos, bebês, crianças, adultos e idosos.
É uma escolha perfeita para pais e mães que querem ficar de olho na temperatura corporal
de bebês, filhos e entes queridos sem perturbar o sono;
Fácil e conveniente: design fácil de usar, podendo alternar entre unidades de temperatura
Fahrenheit e Celsius.
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