
No ambiente  
hospitalar, os recursos  
só importam quando

CONECTORES 
devem funcionar como 
acesso seguro para a 
infusão, protegendo 

contra a contaminação 
microbiana. 

PROPORCIONAM 
RESULTADOS.
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Complicações tem consequências  
importantes para os pacientes,  
profissionais de saúde e hospitais:

•  ATRASO OU INTERRUPÇÃO DA TERAPIA INFUSIONAL;
•  ATRASO NO PROGRESSO TERAPÊUTICO; 
•  AUMENTO DA DURAÇÃO DA ESTADIA  

        DO PACIENTE E CUSTOS HOSPITARES.

É PRECISO ATENDER COM 
URGÊNCIA ÀS NECESSIDADES 
DE QUEM BUSCA AS MELHORES 
PRÁTICAS HOSPITALARES
E ADOTAR DISPOSITIVOS QUE 
PROPORCIONEM  SIGNIFICATIVA 
REDUÇÃO NESSAS TAXAS.

COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS AO USO DE CATETER

TAXAS DE MORTALIDADE 
ATRIBUÍDA A INFECÇÃO 
DE CORRENTE SANGUÍNEA 
ASSOCIADA A CATETER CENTRAL.
*Infecção de Corrente Sanguínea  
  relacionada a cateter

As ICSRC* estão  
entre as infecções 
hospitalares mais 
caras e mais 
perigosas.1-4
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SETE dias de uso e 
apenas 

TRÊS segundos para 
desinfecção 

na busca da taxa 
ZERO em ICSRC*.

• Superfície plana e lisa que requer apenas  
três segundos para a desinfecção.

• Pode ser usado por até 7 dias de acordo 
com bula aprovada pelo FDA*.

• Tecnologia patenteada de vedação dupla, 
reduzindo a contaminação durante o 
acesso: quanto menos abertura do sistema, 
menor a exposição ao ambiente.

• Melhor desempenho tanto em alto quanto 
em baixo fluxo.

• Peso e tamanho reduzidos para maior 
conforto do paciente.

MaxZero™ é a segunda geração de conectores 
com tecnologia antirrefluxo e MaxDesign, que 

potencializa os benefícios das melhores práticas  
e ajuda os profissionais da saúde a reduzir o risco  
de complicações associadas ao uso de cateteres.

CONECTOR COM TECNOLOGIA ANTIRREFLUXO

TM

*FDA: Food and Drug Administration*Infecção de Corrente Sanguínea relacionada a cateter
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SETE dias de uso e 
apenas 

TRÊS segundos  
para desinfecção 

na busca da taxa 
ZERO em ICSRC*.

Superfície plana duplamente  
selada que reduz ICSRC.*

Superfície plana selada que reduz penetração  
microbiana e proporciona completa desinfecção.

Pode ser usado por até 7 dias, sem penetração 
microbiana significativa.

Zero espaço intersticial reduzindo 
oportunidades para o crescimento bacteriano. 

Transparência que permite a confimação  
visual do sucesso da lavagem após o uso.

PROMOVE MELHORIA NA 
SEGURANÇA, NOS RESULTADOS 

E NA SATISFAÇÃO DO PACIENTE, 
ALÉM DE REDUÇÃO NOS  

CUSTOS DO HOSPITAL

MaxZero

60
 Resultado do Teste de Desafio Microbiano Estendido*5
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Conector sem agulha MaxZero™

Conector sem agulha Micro Clave® Clear

CONECTOR COM TECNOLOGIA ANTIRREFLUXO

*Infecção de Corrente Sanguínea relacionada a cateter
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SETE dias  
de uso e apenas 

TRÊS segundos  
para desinfecção 

na busca da taxa 
ZERO em ICSRC*.

Maior eficiência e menor retrabalho dos 
profissionais da saúde, proporcionando 
segurança e resultado para o paciente

Redução nas oclusões de cateteres

Zero refluxo/antirrefluxo  
(pressão levemente positiva)

Uso opcional do clamp

3 segundos para desinfecção são suficientes

Superfície plana e lisa com vedação dupla

 Acuracidade na entrega de doses em Pediatria

Maior precisão de entrega de dose em drogas  
de pequeno volume

Tamanho e peso reduzidos

Facilita padronização por atender necessidades  
de todos os departamentos  

Adequado também para pediatria, UTI Neonatal 
e Anestesia

TM

*Infecção de Corrente Sanguínea relacionada a cateter



CONECTOR COM TECNOLOGIA ANTIRREFLUXO
MaxZero

Superfície plana e lisa: facilidade e rapidez na desinfecção, 
minimizando o risco da entrada de bactérias.

MaxZero™ é uma ferramenta valiosa que pode ajudar 
os hospitais a atingirem menores taxas de infecção.

Caminho de fluido simples, sem locais para que o 
sangue fique armazenado dificultando a limpeza.

Invólucro transparente que favorece a  
adoção das melhores práticas em flushing (lavagem).

Prevenção de refluxo na desconexão da seringa: 
ajuda a prevenir a oclusão do cateter, minimizando 
seus riscos e custos associados.

CHEGANDO A ZERO

ZERO REFLUXO

ZERO LOCAIS PARA SE ESCONDER

ZERO ESPAÇO MORTO

ZERO FRESTAS

TM



MaxZero

Para serviços que procuram:

Redução nas taxas de infecção.

Redução nas taxas de oclusão.

Aumento da eficiência da enfermagem.

Referências Bibliográficas: 1. Plowman R et al. The socio-economic burden of hos-
pital acquired infection. www.doh.gov.uk. 2. Tacconelli E et al. J Hosp Infect 2009; 72: 
97-103. 3. Rebmann T et al. Am J Infect Control 2010; 38: 846-8. 4. Burlaud A et al. 
Arch Gerontol Geriat 2010; 51: e106-e109. 5. Estudo de desafio microbiano estendido 
comparando dois conectores sem agulha – laboratório independente.
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SETE dias  
de uso e apenas 

TRÊS segundos  
para desinfecção 

na busca da taxa 
ZERO em ICSRC*.

* Infecção de Corrente Sanguínea relacionada a cateter


