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Cobertura Estéril

no Cateter Periférico
e Visualização

Novo Tegaderm™ Basic 1620BR 

Visualização e inspeção diária do ponto 
de inserção, possibilitando o diagnóstico 
precoce de complicações.



A fixação inadequada de cateteres pode gerar complicações que, além de ocupar um tempo precioso dos profissionais 

de enfermagem, colocam em risco a segurança do paciente. Por isso, escolher uma forma adequada e de acordo com as 

recomendações e práticas baseadas em evidências, é responsabilidade de quem sabe como é importante ser referência em 

tratamento de qualidade.

As punções
venosas 

periféricas:

• Ocorrem em 80% dos pacientes atendidos nos hospitais

• São realizadas por 81% dos profissionais de enfermagem

• Ocupam 75% do tempo de trabalho da enfermagem

A 3M acaba de lançar mais um sucesso para fixação de cateteres periféricos: TegadermTM Basic 1620BR. Um fixador desenvolvido no 

Brasil e aprovado por enfermeiros brasileiros com o exclusivo sistema de Fixação Fácil e Guia Centralizador, Fita para Anotações, além da 

Cobertura Estéril transparente que permite a Visualização do ponto de inserção do cateter, a um preço realmente acessível.

Filme transparente estéril

Visualização do ponto de inserção

Guia centralizador de cateter

Fitas laterais para sustentação e inclusão de data e nome   
do enfermeiro

Barreira viral e bacteriana

Hipoalergênico

Resistente à água

Sistema de Fixação Fácil

Baixo custo para o hospital

Agilidade para tomada de decisões

Maior permanência do cateter com até 72 horas de  
proteção

Menos manipulação

Permite a troca de vapores orgânicos e técnica asséptica

1. Após a inserção do cateter, retire os papéis 

protetores do TegadermTM Basic 1620BR até 

que as fitas laterais comecem a aparecer.

2. Posicione o centro do filme transparente 

(marcado pelo guia centralizador) bem em 

cima do cateter. Com cuidado, fixe-o em cima 

do cateter e ao redor.

3. Termine de retirar os papéis protetores das 

fitas laterais, fixando-as. Faça as anotações 

necessárias nas fitas laterais (nome do 

profissional e data da aplicação do fixador).

Veja como é fácil de aplicar:
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TegadermTM Basic 1620BR

TegadermTM Basic 1620BR

Características do

Tegaderm™ Basic 1620BR

COBERTURA ESTÉRIL

Vantagens em usar o

Help Line 3M: 0800-0556903
www.3m.com.br
e-mail: helplinehospitalar@mmm.com

VISUALIZAÇÃO


