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BIBLIOTECA INTELIGENTE  •  MODO DERS

LINHA ICATU INTELLI



Software opcional, comercializado separadamente.

SamINTELLI®

Com o SamINTELLI® a instituição define os critérios 
a serem utilizados com autonomia, segurança 

e eficiência em seu dia a dia.

ATENDIMENTO 
CLÍNICO

As bibliotecas 
são cadastradas 
conforme os 

setores aos quais 
são destinadas.

APLICAÇÃO 
CLÍNICA

Identifica os 
fármacos, seus 

diferentes padrões 
e aplicações.

MEDICAMENTOS
Cadastro de 

drogas com a 
possibilidade de 
35 parâmetros 
programáveis.

CATEGORIAS
Classifica o

medicamento 
no grupo ao qual 

ele pertence, com
opção de seleção

de cores.

para criação e gestão de bibliotecas 
inteligentes de drogas para bombas 
de infusão Samtronic.

software exclusivo



Prevenção dos erros 
de medicação

* Dependendo do número de aplicações 
clínicas atreladas a cada droga.  

Dose Error Reduction System

Modo DERS

Possibilita o acoplamento e empilhamento de até 
5 bombas icatu, alimentadas por um único cabo.

Precisão e segurança aprimorada 
nas terapias de infusão.

Fluxo de trabalho eficaz através da 
customização de uma biblioteca 
inteligente de medicamentos.

Fácil visualização e uso intuitivo 
das programações, aplicações e 
parâmetros.

Biblioteca de 
até 1.200* 

drogas

Classificação 
por cor



Vazão máxima 
(mL/h)

Tecla
MultifunçãoMF

Níveis de 
ar na linha

Níveis de 
oclusão

Limitação 
bolus

VTBI** 
máximo por 
infusão (mL)

Corta fluxo 
automático

Detector 
de gotas

Máxima 
segurança

** VTBI - Volume To Be Infused (volume a ser infundido)

Design moderno, 
leve e compacto



Linha icatu intelli

Equipos

Exclusivos para as bombas icatu S. Possuem dispositivo 
corta fluxo integrado para maior segurança.

Versatilidade e custo benefício com diferentes modelos para atender todas 
as demandas das instituições. Disponível também nas versões TCI*** para 
atendimento dos centros cirúrgicos. 

As linhas de equipos da Samtronic possuem uma grande 
variedade de modelos, aplicações e tamanhos 
voltadas para todas as necessidades.

Icaset®

***TCI - Target Controlled Infusion (infusão alvo-controlada)

Equipos não dedicados, para bombas icatu e outros 
equipamentos de sistema peristáltico linear.

Amiset®



Resp. Técnica: Fabianna Rondinelli CRF-SP: 23913

Anvisa icatu: 10188530081 

Anvisa Amiset® e Icaset®: 10188530058 / 10188530059 
10188530060 / 10188530061 / 10188530062 / 10188530063  
10188530064 / 10188530073 / 10188530074
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samtronicbrasil

samtronicbrasil

samtronicbrasil

www.samtronic.com.br
contato.sp@samtronic.com.br

Acesse 
o canal 
do YouTube
da Samtronic

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu 
país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Entre em 
contato com a Samtronic ou representante autorizado para mais informações.
Samtronic e suas marcas registradas são propriedades da Samtronic Indústria e 
Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.

MATRIZ: 
R. Venda da Esperança,162, Bairro Socorro, São Paulo, SP 
Fone: +55 11 2244-7750

UNIDADE FABRIL: 
R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP
Fone: +55 11 2490-1910

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO: 
R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP 
Fone: +55 11 2244-7835

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:
Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE 
Fone: +55 81 3092-3384


