
• Controle da disseminação da infecção nosocomial
Ajuda a prevenir a disseminação de infecções ao derivar e conter efetivamente o conteúdo fecal no
sistema. Os resultados in vitro1 revelaram que a infecção por C. difficile estava contida de forma
eficaz e não estava associada a qualquer contaminação por C. difficile do exterior do dispositivo.

• Redução do risco de perda de integridade cutânea
O desvio efetivo e a contenção fecal ajudam a manter o paciente limpo, seco e confortável,
ajudando a melhorar o cuidado e o conforto do paciente. Em 92% dos pacientes que usaram o
Flexi-Seal® FMS, a integridade da pele foi mantida ou melhorada2.

• Isolamento da lesão
Projetado para reduzir o risco de lesões de pele devido ao seu efetivo gerenciamento e contenção
fecal, além de proteger as feridas, queimaduras e áreas cirúrgicas da umidade fecal produzida pelo
contato com fezes.

• Melhoria do conforto e atendimento ao paciente
O desvio efetivo e a contenção fecal ajudam a melhorar o cuidado e o conforto, mantendo o
paciente limpo, seco e confortável.

1- Use of filtered faecal collection bags to contain Clostridium Difficile: an in vitro study. WHRI 3274 MA138. September 25, 2009. 2- Padmanabhan
A, Mark Stern, Jeffrey Williams, Mary Mangino. Managing diarrhea and fecal incontinence: results of a prospective clinical study in the ICU. Annual 
Symposium on Advanced Wound Care & Medical Research Forum. 2006. 

Características

Pontos Chave

Sistema de Gerenciamento 
Fecal FlexiSeal® SIGNAL™ FMS

Via de inflação com indicação 
de preenchimento
A câmara oval sinaliza quando o 
nível de inflação do balão atinge 
a capacidade anatômica ideal. 
O balão nunca deverá ser 
inflado com mais de 45ml.

Flexi-Seal®  SIGNAL™  FMS é um 
sistema fechado, seguro e eficaz para 
o gerenciamento fecal, promovendo a 
melhoria na qualidade do atendimento 
ao paciente. 

Bolso de dedo
Projetado para auxiliar na 
inserção do balão. Ao inserir o 
dedo na abertura que simula um 
bolso, é possível guiar o balão 
até o reto pelo toque. 

Balão de retenção de baixa 
pressão
Moldado em silicone, é macio e 
flexível para se ajustar à 
anatomia da ampola retal, 
proporcionando melhor vedação 
e diminuindo possíveis 
vazamentos.

Bolsa com filtro de carvão
Transparentes, para monitorar o 
aspecto e volume das fezes. Com 
sistema antirrefluxo e tampa de 
fechamento,evitando contaminação  
cruzada, possui filtro de carvão para 
minimizar gases. 

Via de irrigação
Utilizada para promover a 
irrigação do cateter através da 
inserção de água, 
reestabelecendo o fluxo das 
vezes, e também como via para 
administração de medicamentos.

Tira de fixação
Permite a fixação simples e 
segura do dispositivo no leito do 
paciente.

Indicações
Controle da incontinência fecal de pacientes que apresentem fezes líquidas ou semilíquidas.
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Guia de uso

Inserção do balão: Insira um dedo com luva lubrificada dentro do bolso 
azul do balão de retenção e percorra o caminho até o reto.

Troca da bolsa: Graduada em 1 litro, a bolsa é facilmente trocada e 
encaixa-se perfeitamente na flange através de uma pequena pressão. 

Remoção do dispositivo: O balão de retenção deve ser esvaziado encai-
xando a seringa na via branca de inflação, e puxando lentamente o êmbolo 
para retirada total do líquido.

Para mais detalhes, recomendamos a leitura da instrução de uso que acompanha o produto. 

Inflação do balão: O balão pode ser insuflado com água ou soro fisiológico, 
seguindo os passos abaixo:

1) Conecte a seringa fornecida na via de inflação e puxe
o êmbolo para remover qualquer ar que tenha no balão.

2) Preencha a mesma seringa com 45 ml de líquido,
conecte novamente à via branca e pressione lentamente
o êmbolo da seringa.

3) A câmara oval, ao se expandir, sinaliza quando o nível
de inflação do balão atinge a capacidade anatômica
ideal, nunca ultrapassando 45 ml.
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