Infecção sanguínea relacionada
ao uso de cateteres é a
preocupação de todos.

É o que está no interior
que conta!

Preocupado com os índices de
infecções associados ao uso de
cateteres?

ICU Medical é a líder mundial em conexão intravenosa sem
agulha. Nossas tecnologias de referência procuram
melhorar os resultados do paciente, enquanto elimina o
risco de ferimentos por agulhas nos profissionais de
saúde.
O conector CLAVE ajuda você a reduzir os
riscos de infecções hospitalares associadas ao
uso de cateteres.

Simples. Seguro. Eficiente.
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Conector CLAVE
Simples. Seguro. Eficiente.
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A
Evidência

Tecnologia
Do CLAVE

O uso de CLAVE auxiliou significativamente na redução da taxa de infecção
sanguínea, comparado com outros conectores.
Os profissionais de saúde são responsáveis pelo monitoramento do uso de
conectores livre de agulhas, avaliar resultados relacionados ao dispositivo, e
procurar entender identificar oportunidades de melhoria no processo."
Quando CLAVE foi re-introduzido substituindo outros dispositivos a taxa de
Infecção Sanguínea Relacionada ao Uso de Catéteres (CRBSI) no Centro Infantil
diminuiu 49%.
A implementação de CLAVE proporcionou uma redução de custos da ordem de
87% e aumentou a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde.
CLAVE oferece proteção significativa à ponta do cateter e do Hub.
CLAVE permaneceu no cateter por até sete dias. A exposição do hub do cateter foi
reduzida durante o acesso múltiplo para a aspiração de sangue, infusão de
fluidos e ‘flushing’
O potencial de contaminação por micro-organismos é inferior a 2%.
O uso correto de CLAVE não permite a passagem de micro-organismos durante a
utilização.

Como
Funciona

Operação do caminho do fluido interno do CLAVE
Selo de
Silicone

Seringa de Administração
O luer fora da Seringa
nunca está em contato
com o caminho do fluido

Habitação
Valox

Vedação dinâmica entre a
ponta da seringa e o septo
próximo ao caminho do fluido

Condutor
Cyrex

Dedicado caminho fluido
interno da cânula

Inserção de um luer
macho no CLAVE
deprime o silicone e
cria um selo de
compressão
dinâmica.

O selo de silicone é
comprimido abaixo
do nível das janelas,
resultando em uma
ativação do fluxo.

Hub do Cateter
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Desde 1994, CLAVE tem sido o conector mundialmente preferido. Mais de 2.000
instalações em todo o mundo utilizam CLAVE para ajudá-los a satisfazer suas
necessidades no que se refere ao controle de infecção.
CLAVE é o único conector livre de agulha onde a tecnologia empregada,
comprovadamente, auxiliou na redução de colonização de cateter intraluminal em
ensaio clínico randomizado.(Bouza, 2003).
A tecnologia reversa “split-septum” e a passagem dedicada ao fluido interno fazem
com que CLAVE seja o conector menos propenso à transmissão de bactérias do que
qualquer outro conector. (Ryder, 2007).
A tecnologia dedicada a passagem do fluido interno proporciona uma barreira para o
ingresso de bactérias, exclusiva do CLAVE. Em nenhum momento o fluido interno
tem contato com a parte externa.

A tecnologia dedicada a passagem do fluido interno
proporciona uma barreira para o ingresso de
bactérias, exclusiva do CLAVE. Em nenhum momento
o fluido interno tem contato com a parte externa.

