A terapia transfusional tem grande potencial de salvar vidas na clínica de animais de
pequeno e médio porte. O conhecimento sobre terapia transfusional veterinária tem se
expandido rapidamente, criando paralelos com a Medicina Humana.
A terapia transfusional realizada de forma adequada, com adequados produtos
hemoterápicos, pode salvar vidas e melhorar a saúde dos pacientes.

Reconhecida internacionalmente como fabricante de
bolsas de sangue e de equipamentos que envolvem o ciclo
do sangue, cada vez mais a JP Farma tem se especializado
também na hemoterapia animal.
Em sua unidade de produção, a JP Farma possui
equipamentos de alta tecnologia que permitem que
as bolsas sejam confeccionadas com total qualidade,
garantindo segurança à coleta, fracionamento e
estocagem do sangue e seus componentes.

BOLSA STANDARD
São bolsas tradicionais de uso humano que também são utilizadas para coleta e processamento de sangue animal.

BOLSA DE SANGUE

ANTICOAGULANTE/
PRESERVANTE

Simples

CPDA-1

Dupla
(bolsa mãe + satélite)

CPDA-1

Tripla
(bolsa mãe + bolsa
plaquetas 5 dias +satélite)

CPDA-1

Tripla
(bolsa mãe + bolsa plaquetas
5 dias + bolsa Sag-Manitol)

CDP/Sag-Manitol

ACESSÓRIOS

Link
Bactbag
Link
Bactbag

QUANTIDADE
POR CAIXA

50

30

Link

30

Bactbag

26

Bactbag

26

BOLSA PARA COLETA DE SANGUE ANIMAL COM BOLSA
PARA CONSERVAÇÃO DE PLAQUETAS POR 5 DIAS
Bolsas múltiplas (quádrupla) de PVC flexíveis, atóxicas, estéreis e apirogênicas, sendo
que uma das bolsas contém solução anticoagulante CPDA-1 estéril e apirogênica.

Especialmente para área animal, a JP Farma desenvolveu uma bolsa versátil,
que pode ser utilizada para animais de pequeno e médio porte.
ESPECIFICAÇÕES
O sistema possui 4 bolsas (quádrupla). É constituído por 1 bolsa para coleta de sangue, 1 bolsa com solução
anticoagulante CPDA-1 e as demais bolsas conectadas são utilizadas para o fracionamento dos hemocomponentes.
A bolsa é desenvolvida para adequação ao volume coletado e ao calibre da veia do animal, podendo, ainda
ser conectada a agulhas menores.
A distribuição das bolsas está dividida na tabela abaixo:
TIPOS DE BOLSAS

BOLSA CPDA-1

BOLSA DE COLETA

BOLSA PLAQUETAS
5 DIAS

BOLSA SATÉLITE

Bolsa Quádrupla

1

1

1

1

Proporciona maior facilidade
em seu manuseio em todas
as etapas de sua utilização.
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