
Responsável Técnico: Henrique Maluli 

Crefito – SP 74905 F 

www.becare.com.br 

S.A.C.0800 253 1952     

 
 
 
 
 

 

 

 

BeCare Com de Produtos Médico Hospitalar  

Av. Queiroz Filho, 1560 - Ed Sabiá  

Conj. 406 a 408 I São Paulo I SP I Brasil 

/becarema

t 

@becaremat Becaremat 

 

Ficha Técnica  

 
Bomba Elastomérica de Infusão BeCare 

 

   

 

Introdução: 

Bomba Elastomérica de Infusão BeCare é um 

sistema que utiliza um infusor elastomérico de 

silicone grau médico, como fonte de pressão, e um 

restritor de fluxo garantindo volume e vazão 

continua, de forma pré-definida, descartável, 

projetada para administração de uma ampla gama 

de medicamentos. 

 

Aplicação: 

Utilizado para administração de medicamentos 

através de acessos como Subcutâneo, Intravenoso 

Central, Intravenoso Periférico, Intra-arterial e 

Epidural. Desenvolvido para administração de 

medicamentos que não sejam fotossensíveis. 

Compatível com medicamentos de baixo peso 

molecular, como exemplo, Quimioterápicos 

(Carboplatina, Doxorubicina, Fluorouracil, 

Metotrexato, Vincristina e outras), Analgésicos e 

Anestésicos (Bupivacaína, Morfina, Haloperidol, 

Midazolan, Tramadol), Talassemia (Deferoxamina), 

Terapia Anti viral (Aciclovir e Ganciclovir) e 

Antibióticoterapia (Amicacina, Aztreonan, 

Cefazolina, Ceftazidima, Ceftriaxona, Cefuroxima, 

Clindamicina, Gentamicina, Tobramicina, 

Vancomicina), uma combinação simples e eficiente 

que permite a mobilidade do paciente, podendo ser 

utilizado em ambientes hospitalares, ambulatoriais 

e domiciliares. 

 

Benefícios:  

• Bomba elastomérica de infusão BeCare é portátil 

e silenciosa; 

• Não utiliza bateria e eletricidade, livre de 

manutenção; 

• Acompanha bolsa protetora discreta para facilitar 

o uso durante o tratamento; 

• Não necessita programação ou gravidade; 

• Reduz necessidade de hospitalização, 

diminuindo custos com internação e riscos 

infecciosos; 

• Preserva autonomia, qualidade de vida e o 

convívio com familiares. 

• Segurança, facilidade e praticidade para 

administração de medicamentos; 

• Disponível em uma grande variedade de volume 

e fluxo contínuo pré-definido. 

 

Orientações de Uso: 

• Durante o banho, retire a bomba elastomérica da 

sua bolsa protetora e coloque-a em saco plástico. 

Evite o contato do equipamento com a água; 

• Observe a área do cateter e, na presença de dor, 

inchaço ou vermelhidão, comunique ao serviço de 

enfermagem para avaliação da infusão correta do 

medicamento; 

• Observe a progressão da administração do 

medicamento através das marcas de graduação 

Sistema de infusão para administração de 

medicamentos. 
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encontradas no reservatório transparente, este 

controle deve ocorrer a cada 4 a 6 horas; 

• Conserve o reservatório em sua bolsa protetora 

para transporte; 

• Qualquer intercorrência, faça contato telefônico 

com a equipe de enfermagem que lhe atende; 

• Informe-se com a enfermeira sobre a data e o 

horário de término da aplicação para a remoção 

do infusor e cuidados com o cateter. 

 

Características do Produto: 

Reservatório rígido, transparente, com escala graduada, 

alça de suporte e tampa protetora selada que previne 

vazamentos (1, 2, 3); Elastômero de silicone com embolo 

que permite visualizar o nível do volume infundido (a 

versão de 100ml apresenta embolo com formato cônico 

“guarda chuva”) (4, 5); Porta de preenchimento com 

válvula anti refluxo (6); Extensão de PVC de 105 cm com 

sistema anti-dobras (7); Clamp de Robert para 

fechamento da extensão (8); Filtro eficaz de partículas de 

1,2 µM e ar de 0.2 µM (9); Conector Luer com tampa 

protetora (10); Restritor – capilar de vidro (11); Produto 

esterilizado por Óxido de Etileno, embalado 

individualmente em papel grau cirúrgico; Comprimento 

total aproximado da bomba 130 cm; Volume residual 

menor que 5% do volume nominal; Caixas com 10 

unidades.  

 

A Bomba Elastomérica BeCare foi calibrada com soro 

fisiológico como diluente e em temperatura ambiente de 

23°C (+/-2°C) como ambiente operacional. O uso de 

outros diluentes ou de temperaturas operacionais 

diferentes, poderá interferir na taxa de fluxo nominal em 

(+/-) 10 %. 

 

Instruções de Uso: 

1. Utilize seringa de 60 ml, com conexão luer lock; 

2. Abra a porta de preenchimento e infunda 

solução fisiológica, abra o clamp para preencher 

a linha de extensão e retirada do ar, após fechar 

o clamp; 

3. A medicação a ser infundida deve estar 

totalmente diluída antes de ser introduzida ao 

sistema infusor; 

4. Utilize uma seringa para introduzir a medicação, 

já diluída, ao elastômero, repita essa operação 

até o preenchimento total do volume final 

programado. Ao término, fechar a válvula de 

entrada; 

5. Para acionar o sistema infusor, abra o clamp, 

libere a tampa luer da extensão e conecte ao 

paciente; 

6. Não infundir volume maior do que a capacidade 

indicada.  

 

Informações Adicionais: 

• A versão de 275 ml possui descrição especifica para 

seu volume nomimal, para essa dosagem deve – se 

observar que o valor nominal de 275ml é alcançado 

quando o embolo do elastomero de silicone ultrapassar 

a marca de 250ml, atingindo a parte superior acrílica do 

reservatório; 

• Manter o produto em ambiente limpo, seco e arejado; 

• Proteger da umidade e da luz solar direta;  

• Descartar conforme regras sanitárias vigente; 

• Proibido reprocessar;  

• Estéril; 

• Atóxico e Apirogênico. 
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V. 09/2020 

Composição: 

Reservatório - Acrilonitrila butadieno estireno – ABS; Elastômero – Silicone; Filtro de partícula e ar - Hidrofóbico polyester; 

Restritor - Capilar de vidro; Linha de infusão – PVC; Clamp de Robert - Acrilonitrila butadieno estireno – ABS; Válvula 

unidirecional - ABS e Polipropileno; Conector luer - K resina; Tampa protetora – Polipropileno. Produto livre de DEHP e 

Látex 

 

Versões disponíveis:
 

 

 

Código Produto Fluxo Horas 
de Uso 

80012-100-2 Bomba Elastomérica – 100 ml 2ml / hora 50 horas 

80112-100-3 Bomba Elastomérica – 100 ml 3ml / hora 33,3 horas 

80212-100-4 Bomba Elastomérica – 100 ml 4ml / hora 25 horas 

80312-100-5 Bomba Elastomérica – 100 ml 5ml / hora 20 horas 

80B12-100-6 Bomba Elastomérica – 100 ml 6ml / hora 16,6 horas 

80412-100-8 Bomba Elastomérica – 100 ml 8 ml / hora 12,5 horas 

80512-100-10 Bomba Elastomérica – 100 ml 10ml / hora 10 horas 

80612-100-20 Bomba Elastomérica – 100 ml 20ml / hora 5 horas 

    

81012-150-2 Bomba Elastomérica – 150 ml 2ml / hora 75 horas 

81112-150-3 Bomba Elastomérica – 150 ml 3ml / hora 50 horas 

81212-150-4 Bomba Elastomérica – 150 ml 4ml / hora 37,5 horas 

81312-150-5 Bomba Elastomérica – 150 ml 5ml / hora 30 horas 

81B12-150-6 Bomba Elastomérica – 150 ml 6ml / hora 25 horas 

81412-150-8 Bomba Elastomérica – 150 ml 8ml / hora 18,75 horas 

81512-150-10 Bomba Elastomérica – 150 ml 10ml / hora 15 horas 

81612-150-20 Bomba Elastomérica – 150 ml 20ml / hora 7,5 horas 

    

82012-200-2 Bomba Elastomérica – 200 ml 2ml / hora 100 horas 

82112-200-3 Bomba Elastomérica – 200 ml 3ml / hora  66,6 horas 

82212-200-4 Bomba Elastomérica – 200 ml 4ml / hora 50 horas 

82312-200-5 Bomba Elastomérica – 200 ml 5ml / hora 40 horas 

82B12-200-6 Bomba Elastomérica – 200 ml 6ml / hora 33,3 horas 

82413-200-8 Bomba Elastomérica – 200 ml 8ml / hora 25 horas 

82512-200-10 Bomba Elastomérica – 200 ml 10ml / hora 20 horas 

82612-200-20 Bomba Elastomérica – 200 ml 20ml / hora 10 horas 

    

83012-275-2 Bomba Elastomérica – 275 ml 2ml / hora 137,5 horas 

83112-275-3 Bomba Elastomérica – 275 ml 3ml / hora 91,6 horas 

83212-275-4 Bomba Elastomérica – 275 ml 4ml / hora 68,75 horas 

833112-275-5 Bomba Elastomérica – 275 ml 5ml / hora 55 horas 

83B12-275-6 Bomba Elastomérica – 275 ml 6ml / hora 45,8 horas 

83412-275-8 Bomba Elastomérica – 275 ml 8ml / hora 34,3 horas 

83512-275-10 Bomba Elastomérica – 275 ml 10ml / hora 27,5 horas 

83612-275-20 Bomba Elastomérica – 275 ml 20ml / hora 13,75 horas 


