
Transfusion Technology 
CompoMat® G5 
A nova geração em separador automático 
de componente do sangue



Dispositivo de Abertura do 

CompoFlow®

CompoMat® G5
Projetada para ser facilmente manuseada

Balança de plasma para 
remoção automática de 
ar, cabeça de selagem 
integrada e pesagem 
com função auto-tara

Balança para pesagem semi-
automática da bolsa frontal 

Motor silencioso para movimentação das prensas 
com configuração de velocidade online

Prensas com controle de processo, 
desenvolvidas para detectar lacre 
fechado de bolsa 

Cabeça 6 reposicionada para 
comprimento de tubo adequado 
para conexão estéril

Novo formato de cabeça de 
selagem com tampa móvel e 
sensor óptico integrado para 
melhoria de rendimento e 
qualidade de produto

Prensa “Top Press” inclinada 
para preenchimento do 
filtro, controlada por 
sensor e facilidade no 
posicionamento da bolsa

Moderna interface gráfica de 
fácil manuseio 

Suporte magnético
de filtro 

Sistema de backup interno 
para armazenamento 
de 1000-2000 dados de 
preparação.

Interfaces para 
redes LAN / WLAN

Balança de RCC com abridor 
CompoFlow® integrado

Quebrador passivo 
de lacre de bolsa 



Abertura automática do CompoFlow® 

CompoMat® G5

Sistema CompoFlow®

parte do

CompoMat® G5, o sucessor da CompoMat® G4, é um equipamento altamente eficiente 
para processamento de unidades de sangue. Alta flexibilidade permite fácil adaptação dos 
programas de separação de acordo com as necessidades individuais. A nova geração provê 
benefícios significativos em termos de qualidade, nível de automatização, bem como em saúde 
e segurança.

• Risco reduzido de LER (Lesões de Esforços Repetitivos), já que possui dispositivo de abertura 
automática do lacre da nova bolsa CompoFlow®.

• O sistema CompoFlow® reduz o risco de hemólise.

• Eficiência maximizada, melhor rendimento de plasma através da remoção do ar e pesagem 
automatizada em um único passo.

• Tempo de separação reduzido através do processamento simultâneo de etapas de programação.

• Ótima padronização devido ao preenchimento de filtros “in-line” controlado por sensor.

• Plataforma tecnológica inovadora.

O conceito CompoFlow® oferece uma inovadora geração de descartáveis, protegida por patente, 
e equipamentos com dispositivos para abertura automática de lacres de bolsas. Para maiores 
detalhes, por favor, consultar o catálogo do conceito CompoFlow®.

CompoMat® G5
A nova geração de processamento automático de sangue

1. Posicionado 2. Pressionado 3. Aberto



Processo simultâneo de etapas de programação com 
tempo reduzido de separação

Para aumentar a eficiência e reduzir o tempo de separação a CompoMat® G5 permite o 
processamento simultâneo de etapas de programação. Por exemplo, a preparação do filtro 
é concomitantemente executada durante a separação de plasma.

Junto com o novo motor de passo das prensas esta característica reduz significativamente 
o tempo de processamento. O CompoFlow® adicionalmente, reduz o tempo de separação 
em comparação ao sistema convencional de bolsa de sangue devido ao lúmen maior no 
interior do tubo.

Remoção das bolhas de ar e a pesagem da bolsa de plasma 
podem ser realizadas na nova Unidade de Plasma em um 
único passo automatizado. A função de auto-tara permite 
registros de peso líquido de produtos. 

O dispositivo é projetado para evitar perda de plasma 
durante seu processamento de remoção. A cabeça de 
selagem integrada permite deixar comprimentos de tubo 
de apenas 3 cm para prevenir perda de unidade de plasma 
durante congelamento e descongelamento.

Remoção automática de ar e pesagem de 
bolsas de plasma em único passo



Preenchimento do filtro in-line controlado 
por sensor para ótima padronização

A remodelação da prensa “top press” permite o preenchimento 
automático do filtro “in-line” através do controle sensorial.

O formato inclinado previne que a bolha de ar permaneça na bolsa de 
solução aditiva durante o processo de transferência. O filtro então é 
preenchido sem a presença de ar.

Estas são ótimas condições para um rápido e eficiente processo de 
filtração, assim o risco de tempo longo de filtração e bloqueios de filtro 
estão reduzidos. 

A plataforma tecnológica da CompoMat® G5 está completamente nova e aperfeiçoada. 
A moderna Tecnologia de Ethernet conecta até 100 CompoMat® via LAN ou WLAN 
com o PC CompoMaster Net. 

Ao mesmo tempo a compatibilidade com CompoMat® G4 na rede está garantida. 
O CompoMaster Net é projetado como um sistema aberto que opera em um computador 
padrão em sistema operacional Windows XP Profissional e Windows 7 Profissional.

A CompoMat® G5 é alimentada por eletricidade e não necessita de suprimento de ar 
externo.

A moderna interface gráfica guia o operador através do processo e facilita o uso da 
CompoMat® G5. 

O CompoMaster Net G5 provê documentação automática da separação em termos 
de Boas Práticas de Fabricação, e oferece interface bidirecional com o sistema de 
informação de banco de sangue.

Plataforma tecnológica inovadora
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Ficha Técnica

Informações sobre pedidos

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

CompoMat® G5 (Reg. ANVISA: 10154450157)

9025501 CompoMat® G5 incluindo balança frontal e dois abridores CompoFlow®

9025511 Unidade RCC incluindo balança e Abridor CompoFlow®

9025521 Unidade de Plasma incluindo balança, prato removedor de ar, cabeça de selagem e sensor óptico

9025531 Suporte de filtro para filtros FK – RCC de compartimento pesado e leve

9028931 Leitor de códigos de barra para CompoMat® G5

M674811 LAN Hub para rede de cabeamento CompoMaster Net G5

M674801 ELT Box para conexão de rede associada de CompoMat® G4 and G5

9025541 Software CompoMaster Net G5 CD-ROM e Instruções de Uso

Dados Técnicos

Dimensões L x C x A: 38 x 50 x 45 cm (G5 sem PL- e Unidade RCC)
L x C x A: 38 x 50 x 45 cm (G5 com Unidade RCC)
L x C x A: 38 x 50 x 45 cm (G5 com RCC- e Unidade PL)

Peso 30kg

Alimentação 100 – 240V, 50 – 60Hz

Consumo máx. de energia 240 VA

Requisitos do sistema O software CompoMaster Net G5 opera nos seguintes sistemas:
CPU compatível Intel Min. 1.5GHz
HDD Min. 20 GB
RAM 1.5 GB
Monitor Resolução min. 1042 x 768 (xGA), Monitor recomendado 17”
Leitor CD/DVD, min. uma porta livre USB (USB 2.0)
Sistema operacional Microsoft Windows XP Profissional / Microsoft Windows 7 Profissional

Bolsas do Sistema CompoFlow®:

Reg. ANVISA Descrição

10154450073 Bolsa para Coleta de Sangue CPD/SAG-M com Plastificantes DEHP

10154450072 Bolsa para Coleta de Sangue CPD/SAG-M com Plastificantes DEHP e TOTM

10154450085 Bolsa para Coleta de Sangue CPDA-1 com Plastificantes DEHP e TOTM

10154450076 Bolsa para Coleta de Sangue CPDA-1 com Plastificante DEHP

Quer receber informações
e conteúdos atualizados 
da Fresenius Kabi?

Cadastre-se em nosso site:


