
Para máquina de perfusão e  
preservação de órgãos explantados

USO: A Solução Belzer MPS® UW (para máquina de perfusão) é utilizada para a irrigação e perfusão hipotérmica 
contínua em máquina de perfusão de órgãos, com indicação de uso em órgãos abdominais, durante o 
armazenamento e transporte, até o transplante do órgão para o receptor.

DESCRIÇÃO: Belzer MPS® é uma solução cuja coloração varia entre transparente e amarelo claro, indicada 
para irrigação in vitro e perfusão temporária contínua para preservação de rins explantados. Esta solução é 
consistente com uma solução extracelular, com base na sua relação sódio/potássio. 

ARMAZENAMENTO: Armazenar a solução para máquina de perfusão Belzer MPS® UW em temperaturas entre  
2° e 25 °C (36° a 77 °F). 

• Concentração de sódio de 100 mEq/L
• Concentração de potássio de 25 mEq/L

• Osmolaridade de 300 mOsm
• pH de 7,4 a 20 °C

Belzer UW® 
 Solução Para Armazenamento A Frio

Belzer MPS® 
 Solução Para Máquina De Perfusão

O padrão ouro para preservação  
estática de órgãos

DESCRIÇÃO: A solução para armazenamento a frio Belzer UW® é uma solução estéril e apirogênica, com 
os seguintes cálculos aproximados:

ARMAZENAMENTO: Armazenar a solução de Belzer UW® em temperaturas entre 2° e 25 °C.

• Concentração de sódio de 29 mEq/L
• Concentração de potássio de 125 mEq/L

• Osmolaridade de 320 mOsm
• pH de 7,4 a 20 °C

USO: A solução de preservação de órgãos Belzer UW® é indicada para lavagem, perfusão e armazenamento 
a frio de rins, fígado e pâncreas, desde a captação, armazenamento, transporte, até o transplante do órgão 
para o receptor. 

•  Marcação CE (dispositivo médico Classe III na Europa)   
•  Disponível em bolsas de 1 e 2 litros
•  Não há necessidade de filtrar antes de usar

•  Marcação CE (dispositivo médico Classe III na Europa)
•  Amplamente utilizado em estudos internacionais multicêntricos  envolvendo fígado  
    e rins (COPE, HOPE, DHOPE)
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