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COLETORES

INDICAÇÃO
•	 Coleta e mensuração de diurese do paciente sob 

cateterismo vesical.

 DESCRIÇÃO
•	 Bolsa coletora de urina em sistema fechado, antirrefluxo, 

com capacidade de 2.000ml, com graduação a partir de 
25ml.

•	 Livre de látex.

•	 Esterilizado em ETO.

UROZAMM STAR

UROZAMM TOP
INDICAÇÃO
•	 Coleta e mensuração de diurese do paciente sob 

cateterismo vesical.

DESCRIÇÃO
•	 Bolsa coletora de urina em sistema fechado com 

capacidade de 2.000ml, graduada a partir de 25ml, 
com Câmara de Pasteur, válvula antirrefluxo com filtro 
hidrofóbico.

•	 Válvula de drenagem em “T” com coldre protetor.

•	 Livre de látex.

•	 Esterilizado em ETO.
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COLETORES

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

INDICAÇÃO
•	 Para monitoramento e mensuração horária com precisão, 

para controle hídrico efetivo das eliminações vesicais em 
sistema fechado.

UROZAMM DIURESE HORÁRIA

DESCRIÇÃO
•	 Conjunto de medição de diurese horária em sistema fechado, com câmara graduada rígida de resina e capacidade de      

500 ml.

•	 Válvula antirrefluxo integrada à bolsa coletora, que impede o refluxo de urina para a câmara de gotejamento.

•	 Controlador de fluxo para drenagem e esvaziamento na parte inferior da câmara de gotejamento.

•	 Dispositivo para a coleta de amostra de urina, que permite várias punções. 

•	 Pinça de fixação antitração, que evita o tracionamemto do cateter vesical pelo peso do sistema.

•	 Livre de látex.

•	 Esterilizado em ETO.
 


