
 

ENTENDENDO A TERAPIA

Informações para famílias de pacientes

™AQUADEX SMARTFLOW  

com sobrecarga de fluido

PEDIÁTRICO



O QUE É SOBRECARGA DE FLUIDO?

Sobrecarga de fluido, ou hipervolemia, é uma condição médica na qual 
há muito fluido no corpo. Excesso de fluido, especialmente sal e água, 
acumulam-se por todo o corpo e pela corrente sanguínea, resultando em
ganho de peso. Na maioria das vezes, o corpo naturalmente elimina esse 
excesso de fluido. No entanto, com certas condições médicas, pode ser
necessário fornecer ao corpo alguma ajuda.

Em muitos casos, tomar medicamentos chamados diuréticos ajudará a 
remover o excesso de fluido no corpo. No entanto, estes medicamentos
podem parar de funcionar em alguns pacientes e podem ser pouco 
tolerados em outros.¹³ A terapia Aquadex Smartflow é uma opção para
tratar sobrecarga de fluido quando a terapia médica é inadequada.

O Aquadex Smartflow demonstrou ser seguro e eficaz no tratamento
4  ≥de pacientes pediátricos ( 20 kg). Fornece um método mecânico para

remover o excesso de sal e água do seu corpo e ajuda a restaurar
um equilíbrio de fluido apropriado. 

COMO A SOBRECARGA DE FLUIDO É TRATADA?

O QUE É A TERAPIA AQUADEX SMARTFLOW?

Uma  terapia segura e efetiva
para pacientes pediátricos com 
sobrecarga de fluido



COMO O SISTEMA AQUADEX
SMARFLOW FUNCIONA?

n O dispositivo Aquadex SmartFlow é
conectado a um cateter para retirar
o sangue contendo excesso de fluido;

n O sangue, então, passa através de 
um filtro especial que separa o sangue
do excesso de sal e água;

n O sangue, então, é devolvido
ao corpo.

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Favor consultar seu médico para entender

as informações de risco/benefícios e visite

nosso site para saber mais sobre o sistema

Aquadex Smartflow: www.chf-solutions.com
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BENEFÍCIOS DA TERAPIA AQUADEX SMARTFLOW 
EM PACIENTES PEDIÁTRICOS (≥20KG)

n SIMPLES: Taxa de fluxo sanguíneo facilmente ajustável
ajuda a alcançar o equilíbrio de fluido desejado;

n SUAVE: Apenas 35ml de volume extracorpóreo no

INTELIGENTE: Contém capacidades múltiplas de

circuito sanguíneo;

n 

diagnóstico para ajudar os médicos a adaptarem a

terapia de seus pacientes.

Alameda Madeira, 258 - Salas 1601/1602
Alphaville - Barueri/SP - 06454-010
Tel. +55 11 4193-4533
bragenix@bragenix.com.br 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

