Trazendo o melhor
para você.
Para cada paciente.
A cada momento.
A redução de complicações cirúrgicas começa com:

Seguir as melhores práticas
baseadas em evidências

Aplicar protocolos
consistentes

Tratar todos os pacientes
como alto risco

Com a retomada das cirurgias, por que isso é mais importante
do que nunca?
Porque as complicações podem ter um impacto
significativo nos desfechos clínicos dos pacientes
Feridas não
cicatrizadas,

A taxa de incidência
prevista para Infecções
da Corrente Sanguínea
Relacionadas ao Acesso
Venoso Central (ICSRC)
está estimada em 1,27

Infecções do Sítio
Cirúrgico (ISC)
ocorrem em 2 a

5% de todos
os pacientes.1

não tratadas e
não controladas

podem resultar
em complicações

casos por 1.000
dias de dispositivo.2

significativas,
incluindo infecção.3

e afetam os custos e o tempo
de internação.

Em média uma ICSRC

Uma ISC resulta
em um Tempo

Feridas não cicatrizadas
podem desenvolver
complicações, como
infecção, resultando em

pode custar
$ 45.0001, 5
e uma simples ISC
pode custar
até $ 60.000

de internação
de 7 a 11 dias1

e pacientes com ISC
têm aproximadamente

5 vezes mais
probabilidade
de serem
reinternados.4

custos mais altos
e maior tempo
de internação.7

por paciente.6

Transforme
os desfechos
reduzindo
risco
de complicações
Transform outcomes
by
y reducing
risko of
f complic
complications
ations
Aumento da eficiência

Menos
complicações

Maior eficiência
da sala de
cirurgia

O tempo de sala de cirurgia é otimizado à medida que as
reinternações diminuem.

Redução de custos
O impacto econômico das complicações e do tratamento
associado são reduzidos.

Recuperação otimizada
Altas hospitalares com mais rapidez podem liberar mais
leitos cirúrgicos.

Tratar cada paciente com o mais alto nível de práticas baseadas
em evidências pode ajudar a reduzir o risco de complicações.

Protocolos
pré-COVID-19
Paciente
saudável

Protocolos
atuais

Paciente de
alto risco

Para cada paciente.
A cada momento.

O principal passo para reduzir o risco de complicações é seguir as diretrizes de melhores
práticas recomendadas pela Anvisa, AORN, CDC, NICE, ACS, NSQIP e ERAS.

Ao longo da jornada cirúrgica
a 3M está aqui para ajudar.
A 3M oferece soluções baseadas na ciência e desenvolvidas
para necessidades cirúrgicas, para ajudar a proteger
pacientes e profissionais, além de fornecer desfechos
clínicos positivos. Para cada paciente, a cada momento.

Intervenção
cirúrgica

Preparação
do paciente
• E
 quipamento
de proteção
individual
• M
 onitoramento
da limpeza das
superfícies
ambientais
• A
 quecimento
pré-operatório
do paciente
• Tricotomia

• Garantia de
esterilização
• Acesso vascular
• M
 onitoramento
da temperatura
• A
 quecimento
intraoperatório
do paciente
• C
 ampo de incisão
com antimicrobiano

Recuperação
do paciente
• T
 erapia por pressão
negativa para
feridas com e sem
instilação
• Gerenciamento
pós-operatório
de incisão
• T
 erapia por pressão
negativa para
incisões fechadas

A 3M está aqui por você.
Você está na linha de frente do atendimento e estamos aqui para ajudá-lo
a transformar os resultados, reduzindo o risco de complicações evitáveis.
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