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Solução para
Monitoramento da Pressão
e Temperatura Intracraniana

HpPic

Cateter de
Medição da Pressão e
Temperatura Intracraniana

HpPic
O Cateter de Medição da Pressão e Temperatura
Intracraniana HpPic realiza medição e monitorização
contínua através de sensores de pressão e temperatura
alojados em sua ponta distal, o que possibilita a medição
direta e precisa no ponto de aplicação requerido.
A tecnologia da medição de pressão com semicondutor
de dimensões muito reduzidas permite excelente estabilidade
e elevada acuracidade. A medição de temperatura obtida
através de termistor garante rápido equilíbrio térmico
e confiabilidade.

NOVO CONECTOR
mais resistente a torção e
desconexão involuntária.

A combinação entre sensores de pressão e temperatura
e o tratamento dos sinais com sistema microprocessado
garante registro e reprodução com resolução altamente
precisa das curvas de pressão durante o monitoramento
contínuo.

CATETER PARENQUIMAL/SUBDURAL
Fabricado em tubo de poliuretano flexível, permite
a tunelização subcutânea sem risco de rompimento.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
O cateter de medição é utilizado com o Módulo de
Interface HpMip, que permite conexão com diversos
modelos de monitor de pressão invasiva disponíveis
no mercado, evitando a necessidade de um monitor
específico.
O Módulo de Interface HpMip possui botão de zeramento
para pressão atmosférica e cabos de conexão integrados
para o cateter de medição e para o monitor.
O módulo de interface deve ser selecionado conforme
o modelo/marca do monitor de pressão disponível
no hospital, para que as conexões sejam compatíveis.

CATETER PARA CASOS HEMORRÁGICOS

A transmissão dos dados de pressão e temperatura é realizada
por cabo elétrico, conferindo maleabilidade ao cateter sem
o risco de rompimento e interrupção do funcionamento.

Fabricado em silicone de grau médico, possui lúmen
de drenagem com área 175% maior*, permitindo a
drenagem de líquor com conteúdo hemorrágico para
o sistema de DVE.

A desconexão e reconexão do cateter é possível sem
a necessidade de novo zeramento, pois os parâmetros
de calibração permanecem armazenados.

CATETER VENTRICULAR

O cateter possui marcação a cada centímetro para guiar
a profundidade de introdução e é disponível para medição
PARENQUIMAL/SUBDURAL ou VENTRICULAR. O kit de
introdução permite a escolha da fixação por tunelização
subcutânea ou bolt.

Fabricado em silicone de grau médico, possui lúmen específico
para derivação de líquor, permitindo o acoplamento ao sistema
de drenagem ventricular externo durante o procedimento de
monitorização. A flexibilidade do cateter permite a fixação por
bolt ou tunelização subcutânea, sem risco de rompimento.

MÓDULO DE INTERFACE HpMip - CONEXÕES DISPONÍVEIS

HpMip-01
Lifemed (Lifetouch 10, Lifetouch 17)
SpaceLabs (Élance Elite Vital Signs
Monitors, Élance Vital Signs Monitor,
mCare 300 Vital Signs Monitor,Tek,
Vitatek series 400/500/600,
Alpha-PC series 9000)
Mindray (PM7000, PM8000, PM9000)
Dixtal (DX2010, DX2020, DX2021,
DX2022, DX2023),Instramed (InMax)

Aparelho

HpMip-02
GE (Dash 3000, Dash 4000
Dash ,5000, Solar 8000i)

HpMip-03

HpMip-04

Philips (MP40, MP60,
MP70, MX800)

Mindray
(5000, 6000, T5, T8)

12 PINOS

12 PINOS

HpMip-05
Philips/HP

Para facilitar a introdução e a fixação por tunelização
subcutânea ou bolt, o cateter de drenagem é implantado
sem o sensor de pressão. O sensor será introduzido após
o termino da cirurgia através do conector Y e deslocado
até a ponta distal do cateter.
* Quando comparado a um cateter ventricular standard (ø 3,0 x 1,6 mm).

Pressão

HpMip-06
Draeger/Siemens
(Sirecus 4001281,
SC8000, 700, 630)

Temperatura

HpMip-07
Draeger/Siemens
(PM8014, PM8060)

HpMip-08
SpaceLabs (Ultraview)

6 PINOS
11 PINOS

15 PINOS

10 PINOS

12 PINOS

10 PINOS

Monitor da
Pressão e Temperatura
Intracraniana

MODELOS
CATETER PARENQUIMAL/SUBDURAL DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO E TEMPERATURA
INTRACRANIANA E KIT INTRODUÇÃO

Cód: HpPic - PB

Cateter com sensor de temperatura e pressão 5 Fr x 750 mm
Presilha fixadora do cateter
Parafuso fixador do cateter
Chave tipo Allen para regulagem da trava da broca
Broca com trava de profundidade ø 3,5 mm
Estilete para abertura da dura-máter
Haste perfurante com canal para tunelização

Smart PIC

CATETER DE DRENAGEM VENTRICULAR COM MEDIÇÃO DE PRESSÃO
E TEMPERATURA INTRACRANIANA E KIT INTRODUÇÃO

Cód: HpPic - V

O Monitor de Pressão e Temperatura Smart Pic permite monitorar a pressão e a temperatura intracraniana utilizando os cateteres
HpPic, sem a necessidade do modulo de interface HpMip. Ele irá informar continuamente o valor da temperatura intracraniana,
o valor e a curva da pressão intracraniana, gerando alarmes quando limites de valores fisiológicos forem ultrapassados, e
também armazenar esses valores para visualização de histórico e tendência.
O Monitor Smart Pic só pode ser utilizado com os cateteres intracranianos hpbio, que são a parte aplicada ao paciente, sendo
que o Cateter e o Monitor Smart Pic devem ser interligados através do Cabo Extensor de Cateter PIC.

Cateter com sensor de temperatura e pressão e lúmen para
derivação de líquor 9 Fr x 350 mm
Introdutor auxiliar para cateter
Presilha fixadora do cateter
Chave tipo Allen para regulagem da trava da broca
Broca com trava de profundidade ø 5,3 mm
Estilete para abertura da dura-máter
Haste perfurante com canal para tunelização
Guia metálica para inserção do cateter
Parafuso fixador do cateter
Tampa luer
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Contador de horas do cateter
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Valor de temperatura intracraniana

CATETER DE DRENAGEM VENTRICULAR PARA CASOS HEMORRÁGICOS
COM MEDIÇÃO DE PRESSÃO E TEMPERATURA INTRACRANIANA E KIT DE INTRODUÇÃO

Indicador de tipo de paciente

Hist

Curva de pressão, menu e status

Cód: HpPic-VH
Menu

Smart PIC

Cateter de drenagem 13,5 Fr x 350 mm
Cateter com sensor de temperatura e pressão 4,2 Fr x 750 mm
Guia para inserção do cateter
Conector Y para cateter ventricular
Presilha fixadora do cateter
Parafuso fixador do cateter
Chave tipo Allen para regulagem da trava da broca
Broca com trava de profundidade ø 5,3 mm
Tunelizador subcutâneo
Estilete para abertura da dura-máter

HpMip-09
GE (CARESCAPE MONITOR B850,
CARESCAPE MONITOR B650,
CARDIOCAP I, II, 5) GE DatexOhmeda(S/5 Light Monitor)

10 PINOS

HpMip-10
Omnimed
(modelos OMNI 600,
OMNI 610 e OMNI 612)

6 PINOS

PRINCIPAIS FUNÇÕES E CARACTERÍSTICAS

HpMip-11
NIHON KOHDEN
(VISMO PVM-2701
e PVM-2703)

14 PINOS

HpMip-12
INSTRAMED
(modelo INMAX)

6 PINOS

HpMip-13
PROLIFE
(T3, T5, T7, P10,
P12 e P15)

6 PINOS

• Monitoração dos valores de pressão e da curva
de pressão intracraniana em display LCD de alta resolução
• Monitoração da temperatura intracraniana
• Plug and play. Operação Intuitiva e com botões de acesso
rápido para facilmente configurar a melhor visualização,
sem exigir processo de zeramento ou calibração
• Alarme visual e sonoro quando a pressão e a temperatura
ultrapassam limites críticos
• Extramente leve e compacto, facilitando manuseio
e transporte
• Armazenamento e visualização da tendência histórica
dos valores de pressão e temperatura a cada 2 minutos,
com capacidade de armazenamento dos valores
dos últimos 4 dias

• Modelo com impressora embutida para imprimir registros da
curva de pressão intracraniana e também da tendência histórica
• Possibilidade de exportar dados por porta USB para transferir
registros da tendência histórica
• Possui bateria recarregável e com autonomia prolongada,
que permite monitoração durante transporte por até 6 horas

MODELOS E ACESSÓRIOS DO MONITOR SMART PIC
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
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20000000

Monitor Smart Pic com Impressora
Menu

Smart PIC
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23000000

Monitor Smart Pic sem Impressora
Menu

USB

USB
Software

Smart PIC
F
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90 - 240 / 7 - 67hz - 120VA
Fusível: 2x2AG - 2A

20005001

Cabo de Força de 2 Metros

20006001

Cabo Extensor de Cateter PIC

20006003

Papel Térmico para Impressora
57mm x 15mm

20006100

Referência de Teste para PIC e TIC

As informações técnicas destes produtos não se limitam às caracteristicas apresentadas neste catálogo. Para informações
completas, solicite as instruções de uso para info@hpbio.com.br

HP BIOPROTESES LTDA
Rua Maria José Rangel, 83 • Vila São Paulo • CEP: 04650-180
São Paulo - SP – Brasil • Tel.: 55 11 3853 7625
info@hpbio.com.br • www.hpbio.com.br

