Transfusion Technology
CompoFlex®
Sistemas flexíveis de Bolsas de Sangue

CompoFlex®
Bolsas de coleta de sangue para preparação
de hemocomponentes em sistemas fechados
• Convencionais.
• TAB (Top and Bottom) com saída superior e inferior.
A utilização deste sistema proporciona a obtenção de concentrados de hemácias depletados de buffy coat e facilita a
padronização de processos de separação para obtenção de produtos de elevada pureza e baixa contaminação leucocitária.

Vantagens do Sistema TAB
• Reduz a taxa de imunização e incidência
da reação febril não hemolítica pós
transfusional e de reações alérgicas em
pacientes politransfundidos, pela baixa
contaminação de leucócitos e plasma no
concentrado de hemácias (até 90% de
redução de leucócitos).
• Permite a preparação de concentrados de
plaquetas de alta pureza a partir do buffy
coat com mínímo indice de agregação
plaquetária.
• Obtenção de plaquetas com menor
contaminação de hemácias e leucócitos,
quando comparado à metodologia do PRP
(Plasma Rico em Plaquetas).
• Elimina a necessidade de procedimentos
trabalhosos de lavagem do concentrado de
hemácias em mais de 90% dos casos.

Vantagens da Solução SAG-Manitol
• Melhora a preservação das hemácias, com
uma redução na taxa de hemólise.
• Melhora a fluidez durante a transfusão.
• Facilita os procedimentos de filtração para a
remoção de leucócitos.
Bolsa Satélite

• Permite a remoção da camada de
buffy coat, reduzindo a contaminação
de leucócitos e a formação de
microagregados.

• Plastificante (DEHP ou TOTM).

• Agulha retrátil
(maior segurança
para o usuário)

Bolsa Principal

Sistema Composampling

• Convencional ou Top
and Bottom.

• Para a coleta prévia de amostras de
sangue total para análise laboratorial,
reduzindo comprovadamente o índice
de contaminação bacteriana nos
hemocomponentes.

• Capacidade: 450ml
sangue total.
• Plastificante DEHP.

Bolsa Coleta Quádrupla
CPDA-1 ou CPD/SAG-M

Bolsa Coleta
Simples CPDA-1

Bolsa Coleta
Dupla CPDA-1

Bolsa Coleta
Tripla TAB CPD/SAG-M

Bolsa Coleta
Tripla CPDA-1 ou
CPD/SAG-M

Bolsa Coleta Quádrupla
TAB CPD/SAG-M

Acessórios
2

Ficha Técnica
1. Sistema Composampler
2. Sistema Composampling
Sistemas para coleta
de amostras para
testes sorológicos e
imunohematológicos

Sistema Compobact
Sistema para coleta
de amostras para
testes microbiológicos

Descrição

Reg. ANVISA

Bolsa para Coleta de Sangue CPD/SAG-M com
Plastificantes DEHP

10154450073

Bolsa para Coleta de Sangue CPD/SAG-M com
Plastificantes DEHP e TOTM

10154450072

Bolsa para Coleta de Sangue CPDA-1 com
Plastificantes DEHP e TOTM

10154450085

Bolsa para Coleta de Sangue CPDA-1 com
Plastificante DEHP

10154450076

Bolsa para Transferência de Sangue e
Seus Componentes

10154450007

Informações sobre pedidos
Para mais informações como literatura, detalhes técnicos, instruções de trabalho,
bem como equipamento, por favor contate-nos.

Fresenius HemoCare Brasil Ltda.
CNPJ: 49.601.107/0001-84
Rua Roque Gonzáles, 128
CEP: 06855-690 • Itapecerica da Serra, SP
SAC: 0800 707 3855
www.fresenius-kabi.com.br

MKT059v03mai18

1

Bolsa de Transferência de
150, 300, 600, 1300 ml
entre outros

