
•  FDA 510(k) Isento, Marcação CE
•  Usado por militares, policiais, bombeiros, serviços de emergência médica e socorristas
•  Forma redonda grande de 15,24 cm para a área de cobertura ideal
•  Aba de liberação grande para fácil aplicação e remoção
•  Eficaz no frio e calor extremos
•  Suporte transparente para fácil colocação sobre a ferida
•  Adesivo de hidrogel de grau médico forte
•  Embalagem leve e resistente a perfurações
•  Acomoda-se e adere facilmente a todas as superfícies do corpo
•  A função e a integridade da vedação do peito é preservada, 
    mesmo quando o adesivo é dobrado ou enrolado
•  Pacote selado a vácuo com 4 picotes
•  Isento de latex

Nº da peça Descrição Quantidade 
BCS-92590  Vedação redonda para o peito sem ventilação de 15,25 cm Um por pacote 
BCS-92590K Kit de vedação redonda para o peito sem ventilação de 15,25 cm Um por pacote 
BCS-92592 Vedação redonda para o peito sem ventilação de 15,25 cm Dois por pacote 
BCS-92594 Vedação redonda para o peito com ventilação de 15,25 cm Um por pacote 
BCS-92594K Kit de vedação redonda para o peito com ventilação de 15,25 cm Um por pacote 

BCS-92598 Vedação redonda para o peito com ventilação de 15,25 cm Dois por pacote 
BCS-92596 Pacote combinado, 1 vedação de peito com ventilação / 1 sem ventilação Dois por pacote 

BCS-92598KP Kit com pacote duplo, 2 vedações de peito com ventilação, perfuradas Um por pacote 

Curativo oclusivo para feridas abertas no peito

Vedação para o peito  sem ventilação 

           

Vedação para o peito com ventilação 

A vedação para o peito Beacon™ é um curativo oclusivo avançado projeta-
do para tratar feridas abertas no peito. Lesões penetrantes no peito que 
resultam em ferimentos abertos podem levar a pneumotórax hipertensivo, a 
segunda principal causa de morte evitável no campo de batalha. A vedação 
para o peito Beacon™ foi especialmente projetada com um adesivo de 
hidrogel de grau médico forte o suficiente para aderir à pele exposta ao 
sangue, suor, cabelo, areia ou água. 

A vedação para o peito Beacon™ está disponível nas versões com e sem 
ventilação. A versão com ventilação apresenta nosso design patenteado 
com 4 respiradouros que permitem o fluxo de ar unidirecional para fora da 
cavidade torácica durante a expiração, impedindo a passagem do fluxo de 
ar para dentro da cavidade torácica durante a inalação. O design de 4 
respiradouros maximiza a ventilação e garante a função adequada da 
vedação do peito em caso de obstrução. 

A vedação para o peito Beacon™ atende às melhores recomendações do 
CoTCCC (Comitê de Tratamento Tático de Acidentes de Combate) para 
vedações de peito.  
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