
Boletim COVID-19: 3.23.20
Lista de Produtos

M1182629, Coletor de água D-fend ™ Pro, descartável e para vários pacientes

M1200227, Coletor de água D-fend ™ Pro +, descartável para uso individual

8002174, Mini Coletor de ÁguaD-fend™ , uso individual e descartável

876446-HEL, D-fend™, Preto, descartável e para vários pacientes
881319-HEL,  D-fend™+, Verde, descartável e para uso individual

Filtragem de Coletor de Água 
Coletores de água da GE Healthcare para módulos de 
monitoramento de gás
Isenções de responsabilidade

• Nenhum teste de eficácia foi realizado para vírus recentes como o COVID-19 (ou SARS) com
qualquer um dos coletores de água listados aqui.

• Use o coletor de água de acordo com as instruções fornecidas com o filtro.

• A GE Healthcare recomenda substituir os coletores de água após a exposição

a qualquer paciente com suspeita ou confirmação de infecção por COVID-19, a

Tabela 1. Coletor de Água D-fend Pro, Coletor de Água Multi-Use and D-fend Pro+, Uso único

adaptador das vias aéreas.

ar de 105 mL / min está entre 22 e 52 mbar.

O coletor de água D-fend M1182629 é destinado a vários pacientes, enquanto o coletor de água D-fend Pro + M1200227 é para
uso em um único paciente.

O M1200227 de cor verde, coletor de água D-fend Pro +, pode ser usado em um ambiente de sala de cirurgia, no entanto, observe o 

tempo de mudança conforme as instruções de uso, dite o uso máximo de 24 horas e deve ser alterado após cada paciente.

Os coletores de água fornecem proteção para o módulo respiratório.

A membrana de PTFE dos coletores de água D-fend Pro e D-fend Pro + inibe a entrada de bactérias, vírus, água e muco no sistema
de medição respiratório.

Tipo de filtro: Membrana oleofóbica em PTFE, membrana de 0,2 micrômetros no suporte de poliéster.

Os  coletores  de  água  D-Fend  Pro  foram  desenvolvidos  para  proteger  o  sistema  de  análise  de  gases  da  umidade  e  de
contaminantes e para permitir a operação perfeita dos módulos respiratórios CARESCAPE.

Existem coletores de água específicos para a aplicação de  Anestesia e Cuidados Críticos.

fim de minimizar a possibilidade de contaminação cruzada do paciente.

Tabela 1. Coletor de Água D-fend Pro, Coletor de Água Multi-Use and D-fend Pro+, Uso

Eficiências de filtração bacteriana > 99.999970%

Eficiência de filtração viral > 99.9988%

Faixa de Volume Corrente

Os coletores de água estão posicionados no final da linha de 

amostragem de gás do fluxo lateral. A taxa de amostragem é de 120 

mL/min, volume corrente de 5 mL a 2000 mL, dependendo do

Observe que a eficiência da filtração não depende do volume corrente.

Volume Interno O volume do recipiente é > 5,5 mL.

Saída de umidade mg/H2o/I em Vt 500ml: O vapor de água passa pelo filtro, já a água condensada não.

Resistência
Um coletor de água limpo e não utilizado com resistência ao fluxo de

Saída de umidade (mg H2o/L): O vapor de água passa pelo filtro, a água condensada não.

Saída de umidade (mg H2o/L): O vapor de água passa pelo filtro, a água condensada não.



(E-miniC).

D-fend é de 25mbar a 200 mL / min.

A membrana GORE-TEX do Mini coletor de água D-fend inibe a entrada de bactérias, vírus, água e muco no sistema de medição respiratório.

Tipo de Filtro: Membrana médica GORE ™, membrana de 0,2 micrômetros em polietileno não tecido/polipropileno

Tabela 3.  D-fend, Black, Multi uso e D-fend+, Green, Uso único

dependendo do adaptador das vias aéreas.

200 mL/min.

A membrana GORE-TEX do Mini coletor de água D-Fend inibe a entrada de bactérias, vírus, água e muco no sistema de medição respiratório.

Tipo de Filtro: Membrana médica GORE ™, membrana de 0,2 micrômetros em polietileno não tecido/polipropileno

Eficiências de  filtração bacteriana >  99.99998%

Eficiência de filtração viral >  99.99997%

Faixa de Volume Corrente

Os coletores de água estão posicionados no final da linha de 

amostragem de gás do fluxo lateral. A taxa de amostragem é de 200 

mL/min. O intervalo de volume corrente é de 15 mL a 2000 mL,

Observe que a eficiência da filtração não depende do volume corrente.

Volume Interno O volume do recipiente é > 5,5 mL.

Saída de umidade mg/H2o/I em Vt 500ml: O vapor de água passa pelo filtro, já a água condensada não.

Resistência
A resistência máxima ao fluxo sobre o coletor de água é de 20 mbar a

Saída de umidade (mg H2o/L): O vapor de água passa pelo filtro, a água condensada não.

Saída de umidade (mg H2o/L): O vapor de água passa pelo filtro, a água condensada não.

Tabela 2. Mini Coletor de Água D-fend, Uso único

Eficiências de filtração bacteriana > 99.99998%

Eficiência de filtração viral >  99.99997%

Faixa de Volume Corrente

Não aplicável. Os coletores de água estão posicionados no final da

linha de amostragem de gás do fluxo lateral. A taxa de amostragem é

de 150 mL/min. O volume corrente não é medido pelo módulo de gás

associado

Observe que a eficiência da filtração não depende do volume corrente.

Volume Interno O volume do recipiente é > 5,5 mL.

Saída de umidade mg/H2o/I em Vt 500ml: O vapor de água passa pelo filtro, já a água condensada não.

Resistência
A resistência máxima ao fluxo sobre o coletor de água para o Mini

Saída de umidade (mg H2o/L): O vapor de água passa pelo filtro, a água condensada não.

Saída de umidade (mg H2o/L): O vapor de água passa pelo filtro, a água condensada não.



Informações Adicionais

• Visite www.apsf.org para obter informações sobre:

- Recomendações para o manejo das vias aéreas em um paciente com suspeita de infecção 

por coronavírus (2019-nCoV)

- Perguntas frequentes sobre o uso, proteção e descontaminação de máquinas de anestesia

durante a pandemia de COVID-19

•

•

Manual do usuário dos módulos respiratórios CARESCAPE

Instruções de uso:

- Coletor de água D-fend ™ Pro, descartável e para vários pacientes

- Coletor de água D-fend ™ Pro +, descartável para uso individual

- Mini Coletor de água D-fend™ , uso individual descartável

- D-fend™, Preto, descartável e para vários pacientes

- D-fend ™ +, Verde, descartável  e para uso individual

• Especificações Técnicas:

- Especificações dos módulos respiratórios CARESCAPE

- Especificações dos módulos de vias aéreas compactas

- Especificações E-miniC

• D-Fend Pro white paper

• Soluções de monitoramento SA para catálogo respiratório
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