Curativo Oclusivo Para Feridas Abertas No Peito
A Beacon™ Chest Seal é um avançado curativo oclusivo projetado para tratar
feridas abertas no peito. Estas lesões ocorridas no peito podem causar
pneumotórax hipertensivo, a segunda maior causa de morte evitável emcampos
de batalha. A Beacon™ Chest Seal é especificamente projetado com um adesivo
de hidrogel de classificação médica suficientemente forte para ancoragem sobre
a pele que esta exposta com sangue, suor, pelos, areia ou água . A camada
externa é impermeável funcionando como barreira oclusiva ao mesmo tempo em
que proporciona uma barreira mecânica ao ferimento.
O Beacon™ Chest Seal está em conformidade com as normas do CoTCCC
designadas para os selos do peito.
• Aprovado pela ANVISA
• Aprovado pelo FDA 510(k) (USA)
• Usado por militares, policiais, bombeiros e socorristas
• Redondo e com 15 cm de diâmetro para uma melhor cobertura na área afetada
• Fácil aplicação e Remoção em virtude de uma grande aba de liberação
• Eficaz em temperaturas extremas de calor ou frio
• Revestimento protetor transparente para uma fácil aplicação sobre a lesão
• Adesivo de hidrogel medico de altar performance
• Embalagem leve resistente a perfuração
• Adere e ajusta facilmente a qualquer forma e superfície corporal
• Se dobrado ou enrolado a integridade e função do Beacon™ Chest Seal é preservada
• Embalagem selada a vácuo
• Não contém Látex
• Embalagens personalizadas disponíveis
Número de
peça

Descrição

Quantidade

BCS-92590

Curativo não ventilado de 15 cm redondo

Um por embalagem

BCS-92590K

Curativo não ventilado de 15 cm redondo,
modelo compacto

Um por embalagem

BCS-92592

Curativo não ventilado de 15 cm redondo

Dois por embalagem

BCS-92594

Curativo ventilado de 15 cm redondo

Um por embalagem

BCS-92594K

Curativo ventilado de 15 cm redondo,
modelo compacto

Um por embalagem

BCS-92596

Pacote combo, 1 curativo ventilado /
1 curativo não ventilado

Dois por embalagem
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