
 
 

FICHA TÉCNICA           
 

 
 
 
Descrição do Produto: 
 
DRENO DE SUCÇÃO PÓS-OPERATÓRIO CLINMED 
 
Indicação: 
 
Drenagem por sucção de líquidos na cavidade cirúrgica no pós-operatório. 
 
Componentes: 
 

 Central de aspiração em Polietileno (PE) sanfonada com capacidade 
para 650 ml., com escala graduada para aferição do volume drenado e 
com tampa em PVC para seu esvaziamento; 

 Extensão em PVC flexível, cristal, atóxico, interligado a central de 
aspiração, com clamp corta fluxo, e conector de 2 ou 3 vias. 



 Tubo de drenagem em PVC flexível, cristal atóxico com linha radiopaca 
em toda sua extensão e mutiperfurado; 

 Agulha em aço inox cirúrgico, angulada, com ponta bi facetada, polida, 
e nos diâmetros de: [3,2mm / 10Fr / 1/8” ]; [4,8mm / 14Fr /  3/16” ] e 
[6,4mm /  20Fr /  1/ 4” ]. 

 Alça flexível para manipulação e sustentação. 
 
Modelos Disponíveis: 
 
Pequeno com agulha de diâmetro 3,2mm - 1/8 “-  10Fr  com 2 ou 3 vias  
Médio com agulha de diâmetro 4,8mm - 3/16”  - 14Fr  com 2 ou 3 vias 
Grande com agulha de diâmetro 6,4mm - 1/4”   - 20Fr  com 2 ou 3 vias 
 
Embalagem: 
 
Primeira embalagem: Plástica 
Segunda embalagem: Papel grau cirúrgico – com abertura asséptica 
Terceira embalagem: Caixa de papelão, individual, de papelão micro ondulado 
(OPCIONAL). 
Quarta embalagem: Caixa de papelão para transporte com 50 unidades 
 
Esterilização: 
 
Produto esterilizado com Gás Óxido de Etileno (E.T. O.) - Validade: 3 anos 
 
Conteúdo: 
 
Cada embalagem contém uma unidade (Conjunto: Dreno de Sucção + Agulha) 

 
 

Produto Médico-Hospitalar / Descartável / De uso único / Estéril 
 
Rótulos e Etiquetas conforme RDC 185/01. 
 
PRODUTO ISENTO DE LÁTEX 
 
ANVISA:  
 
Número cadastro: 80030500007 
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