
Acessórios para 
Coleta de Sangue 
VACUETTE®

Inovação e tecnologia para

processos pré-analíticos
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Com a Destampadora VACUETTE®, 
é possível abrir diversos tamanhos 
de tubos para coleta, com rapidez e 
segurança. Auxilia a otimizar o tempo 
na rotina diária do laboratório e garantir 
a agilidade do processo como um todo.

Destampadora VACUETTE®

Os materiais perfurocortantes podem 
causar acidentes no momento do 
descarte. Desta forma os recipientes 
devem ser apropriados e atenderem 
as normas nacionais e internacionais, 
sendo de material rígido, resistente a 
punctura, ruptura e vazamento. Estão 
disponíveis nos volumes de 0,6 a 50 
litros.

Recipientes para Descarte de Materiais Perfurocortantes 

Linha de Transporte VACUETTE® 

O ThermoScan VACUETTE® é um Software de Monitoramento de Temperatura 
que permite ao profissional acompanhar e registrar a temperatura durante o 
transporte ou armazenamento. 

Os produtos da Linha de Transporte 
VACUETTE® atendem às normas 
vigentes e possibilitam o transporte 
seguro das amostras biológicas. 
Recipientes para 12 tubos e 40 
tubos, com capacidade para manter 
as amostras biológicas refrigeradas. 
As bolsas isotérmicas garantem 
que as amostras sejam mantidas na 
temperatura adequada.
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Adaptador de Segurança
QUICKSHIELD 

O escudo de segurança 
rotativo em 360° pode ser 
posicionado de acordo com a 
necessidade do profissional. 
Finalizada a coleta, basta uma 
mão para pressionar o escudo 
contra uma superfície rígida 
em direção da agulha até  um 
clique audível, que confirma 
estar travado corretamente. 

Linha Safety VACUETTE®

Torniquetes VACUETTE®

Indispensáveis no momento da coleta, os Torniquetes VACUETTE® auxiliam na localização da veia de forma 
adequada, segura e higiênica:

Torniquete Descartável

Produzido com borracha sintética, é livre de látex e de DEHP.  O revestimento interno 
antiderrapante garante maior aderência com a pele. Indicado para pacientes internados 
em CTI ou isolamento, o uso único evita contaminação cruzada. Prática embalagem 
dispenser com 25 unidades.

Torniquete Super-T 

Produzido em silicone e revestido com talco em pó, não contém borracha natural 
seca, além de ser livre de látex e DEHP. Com revestimento interno antiderrapante, é 
indicado para pacientes internados em CTI ou em isolamento. O torniquete é de uso 
único.

Acessórios Adicionais

VacuDrop 

Utilizado principalmente na área de hematologia para a retirada de uma microgota de 
sangue do tubo de coleta a vácuo. Dispensa a necessidade da abertura do tubo, evita 
contaminação e acidente com a amostra.

Anéis de Identificação

Utilizados para facilitar a identificação visual de tubos para fins de análises especiais 
em procedimentos laboratoriais (exemplo: amostras emergenciais), são compatíveis 
com todos os Tubos VACUETTE® de 13 mm e 16 mm.

Os produtos VACUETTE® produzidos pela Greiner Bio-One, são desenvolvidos a partir de estudos e 
pesquisas direcionados para atender às necessidades dos profissionais da saúde de forma eficiente, 
prática e, principalmente, segura. 

Com base em altos padrões de qualidade, uma vez que a melhoria contínua é um dos pilares 
para o crescimento sustentável, as soluções para coleta de amostras biológicas VACUETTE® unem 
tecnologia avançada com a expertise de anos de atuação no setor. Um portfólio completo e ideal 
para quem busca segurança, eficiência e agilidade nos processos pré-analíticos.

Acessórios para Coleta de Sangue VACUETTE®

Componente essencial no sistema de coleta, os Adaptadores VACUETTE® são ergonômicos para uma 
utilização segura, confortável e prática durante a troca dos tubos. Devido ao design diferenciado, devem ser 
utilizados exclusivamente com as Agulhas Múltiplas para Coleta de Sangue VACUETTE® ou com as Agulhas 
VISIO PLUS VACUETTE®, para garantia de sua eficácia. Cada adaptador possui características próprias para 
atender as diferentes situações e particularidades de cada coleta.

Adaptadores VACUETTE®

Adaptador
Padrão 

Indicado para 
ser utilizado 
com agulha 
múltipla ou 
com escalpe 
a vácuo.

Adaptador 
HOLDEX® 

Ideal para 
o ambiente 
hospitalar, 
possibilita a 
coleta com o 
escalpe, agulhas 
hipodérmicas ou 
demais cateteres.

Adaptador 
Quick Release 

A liberação da 
agulha deve 
ser realizada 
diretamente no 
recipiente de 
descarte, assim 
que finalizada 
a coleta, sem a 
necessidade de 
contato manual.

Adaptador para Coleta de 
Hemocultura + Adaptador 
Luer VACUETTE® 

É adequado para os diversos 
frascos de hemocultura e 
tubos para coleta de sangue 
a vácuo. O Luer integrado 
proporciona coleta em sistema 
fechado, garantindo segurança 
e qualidade da amostra 
biológica.

Indicados especialmente para pacientes com acessos venosos difíceis, são igualmente adequados para qualquer 
coleta de sangue e/ou infusão, devido ao extremo conforto que proporcionam aos pacientes. Disponíveis com 
diferentes opções de calibres de agulhas e tubo vinílico flexível. São estéreis, descartáveis e podem ser adquiridos 
com adaptador luer para coleta de sangue a vácuo ou sem luer para infusão medicamentosa.

Escalpes VACUETTE®

Escalpes com Trava de Segurança VACUETTE®

 

A trava de segurança com mecanismo manual, permite total controle no momento da retirada 
do dispositivo, pois a agulha desliza delicadamente junto a cânula de proteção e um clique 
audível confirma que a trava foi acionada. O escalpe possui uma antecâmara pela qual é possível 
visualizar o fluxo sanguíneo assim que a punção é realizada. O resultado é mais segurança para o 
profissional e pacientes cada vez mais satisfeitos.

Agulhas VACUETTE®

Nas tampas das Agulhas VACUETTE® há uma marcação de referência que indica a correta posição do bisel, dessa 
forma o profissional pode verificar o posicionamento do encaixe correto, sem a necessidade de destampá-la. 
Produzidas em aço inoxidável, são trifacetadas a laser, estéreis, descartáveis e estão disponíveis nas opções de 
calibres 21G (25x8mm) e 22G (25x7mm). 

Agulhas Múltiplas 

A cor da proteção das tampas 
segue padrões internacionais e 
facilita o reconhecimento dos 
tipos de calibres.

Agulhas VISIO PLUS
Possibilitam o controle visual da 
punção devido uma antecâmara 
que permite a visualização do 
fluxo sanguíneo. 

Seringas de Gasometria

Auxiliam na obtenção de resultados precisos nos exames de 
gasometria. As seringas são estéreis, descartáveis e contêm heparina 
jateada na parede na concentração de 50 UI/mL. São compatíveis com 
todos os analisadores comuns e estão disponíveis nos volumes de 1 e 
2 mL com tampa de vedação.

Torniquete Adulto e Infantil 

Produzidos em Poliéster e livres de látex, os Torniquetes Adulto e Infantil destacam-se 
pela sua praticidade e possibilidade de dois estágios no momento da coleta, sendo 
possível garrotear novamente durante a coleta, caso seja necessário. São embalados 
individualmente e possuem Instrução de Higienização.Linha Safety VACUETTE®


