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para cirurgias ortopédicas 



O torniquete, com exsanguinação, 
Simples, Completo e Estéril

Hemaclear em 3 passos simples

Exsanguinação de até  95%
A ação de rolamento do anel de silicone de Hemaclear extrai 
até 95% do sangue da área cirúrgica, em oposição aos 69% dos 
métodos tradicionais.1,2

Cria um campo cirúrgico esterilizado
HemaClear é estéril e descartável, eliminando a 
necessidade do uso de manguitos reutilizáveis, 
reduzindo assim o risco de infecções em sítio cirúrgico.3,4

Amplia o espaço do campo cirúrgico
Com apenas 2,5 cm de largura, Hemaclear é até 6 vezes menor que o 
manguito tradicional, liberando espaço para um campo cirúrgico maior 
e totalmente estéril.

Simples, completo e estéril
A fácil aplicação de Hemaclear reduz o tempo de preparação para 
cerca de 1 minuto, eliminando as máquinas de torniquete e manguitos 
reutilizáveis e potencialmente contaminados.5

Mundialmente testado e aprovado
O HemaClear tem a aprovação do FDA, da CE, da Anvisa e demais 
Instituições dos Ministérios de Saúde dos respectivos países onde é 
utilizado. Mais de 20 estudos científi cos demonstram a superioridade 
do HemaClear em termos de segurança,confi ança e efi cácia médica.
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Proteção em cada detalhe

OHK Medical Devices Inc

OHK Inc é uma empresa privada de dispositivos 
médicos, que desenvolve e comercializa produtos 
inovadores para cirurgias ortopédicas, vasculares 
e medicina de emergência. Os seus produtos são 
aprovados pelos principais órgãos mundiais de 
controle e regulamentação e são utilizados em 
vários países do mundo. A OHK é a fabricante do 
produto HemaClear, distribuído no Brasil com 
exclusividade pela Sterifarma.

Comprometida com a inovação, a Sterifarma está 
investindo para lançar constantemente novos 
produtos que agreguem benefícios para o paciente, 
hospitais e profissionais da saúde. Em mais de 20 
anos de trajetória, a Sterifarma sempre se manteve 
fiel à qualidade em tudo o que faz, alcançada 
através da dedicação minuciosa de toda a sua 
equipe. Princípio este que está expresso em nossa 
assinatura: Proteção em Cada Detalhe.
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