
Transfusion Technology 
CompoSure 
Dispositivo automático de abertura 
do Sistema CompoFlow



 √ Abre o CompoFlow em modo automático e padronizado

 √ Reduz risco de hemólise

 √ Reduz LER (Lesões de Esforço Repetitivo)

 √ Diminui o tempo de separação 

 √ Permite processamento do sistema de bolsa de sangue 
CompoFlow independentemente da CompoMat G5

CompoSure é um 
dispositivo manual 

portátil a bateria 
para abertura de 

lacres dos sistemas 
de bolsas de 

sangue CompoFlow.

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

CompoSure
Dispositivo automático de abertura do Sistema CompoFlow 

Abertura automática do CompoFlow 

1. Posicionado 2. Pressionado 3. Aberto

Sistema CompoFlow

CompoSure

parte do



LED’s:  
 Verde para ciclo de abertura concluído
 Amarelo para ciclo de abertura incompleto

Alimentado por moderna 
bateria de íon lítio com 
capacidade de 1000 ciclos 
de abertura. 

Ranhuras para prevenção 
de queda do CompoSure 
da bancada

Adaptador de 
carregador 

Botão LIGA ergonomicamente posicionado, 
idealizado para uso na mão direita bem como 
na mão esquerda 

Forma frontal e final codificada 
para CompoFlow provendo 
facilidade de uso

CompoSure possibilita o processamento do sistema 
de bolsas de sangue CompoFlow na CompoMat G4 

e outros separadores, provendo completo benefício, 
como redução de LER e hemólise assim como 

diminuição do tempo de separação.



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
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Ficha Técnica

COMPOSURE

Código 9026601

Descrição CompoSure, incluindo instruções de uso e carregador

DADOS TÉCNICOS

Dimensões Comprimento: 28.5 cm
 Diâmetro: 4.0 cm

Peso 400 g

Duração de um ciclo de abertura < 2 segundos

Alimentação para carregador 100 – 240V, 50 – 60Hz

Capacidade da bateria de Li-ion   1400 mAh

UL aprovado

Vida útil 350.000 ciclos de abertura (aprox. 5 anos)

Bolsas de Sangue com Sistema CompoFlow:

Informações sobre pedidos

Para maiores informações, literatura, detalhes técnicos, etc, por favor contatar seu representante de 
vendas local.

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
Plastificante DEHP

10154450076

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

10154450085

CompoMat 10154450157

CompoSure
Produto isento da obrigatoriedade de 
registro ou cadastro sanitário.

Quer receber informações
e conteúdos atualizados 
da Fresenius Kabi?

Cadastre-se em nosso site:


