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TAUROLOCK HEP 500 ou TM 
 

Solução anticoagulante e antimicrobiana, para preencher o lúmen do cateter. 

 

Tem como principais benefícios: 
1- Prevenção de infecções relacionadas ao cateter, por ser uma solução anti 

séptica, bactericida e fungicida, matando bactérias e fungos em 2 horas; 

2- Não é antibiótico por isso não cria resistência; 

3- Evita a formação do biofilme e de coágulos, mantendo o lúmen do cateter; 

4- Não é medicamento; 

5- Sem risco nenhum para o paciente, caso caia na corrente sanguínea. Não é 

recomendável; 

6- Pode ser utilizado em crianças e bebês com menos de dois anos de idade. 

 

Como usar na Hemodiálise: 
� Lavar o cateter com soro; 

� Colocar a quantidade do TauroLock em quantidade suficiente para preencher 

completamente o lúmen do cateter. Consulte as instruções do fabricante para 

saber o volume exato que deverá ser introduzido; 

� Paciente vai para casa; 

� Retira o TauroLock do cateter, lava com soro 

� Paciente pronto para Diálise 

 

Como usar na Oncologia ou na Nutrição Parenteral: 
� Lavar o cateter com soro; 

� Colocar a quantidade do TauroLock em quantidade suficiente para preencher 

completamente o lúmen do cateter. Consulte as instruções do fabricante para 

saber o volume exato que deverá ser introduzido; 

� Deixar no mínimo 2 horas o produto por dia; 

� Retira o TauroLock do cateter, lava com soro para aplicar a medicação; 

� Em caso de pacientes que irão ficar 30 dias, sem receber o medicamento, 

interessante trocar o TauroLock de 15 em 15 dias. 

 

OBS: 

� Caso não utilize todo o produto da ampola, pode colocar o restante em uma 

seringa luer-lock, eliminar o ar e utilizar em até 12 dias. Muito importante 

identificar com lote e data da validade do produto. 

� Caso seja padronizado o frasco, o produto pode ser utilizado em 48 horas, 

após o primeiro furo na borracha. Em caso da não utilização do restante do 

produto que irá sobrar em 48 horas, deve-se de imediato, colocar em uma ou 

mais seringa o produto que irá sobrar utilizar em até 12 dias. Muito 

importante identificar com lote e data da validade do produto.  

� Indicado para cateteres em Diálise peritoneal. 

 

ANVISA:  80567510003 e  80567510006  
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TAUROLOCK U25000 
 

Este produto é utilizado para desbloqueio do look do cateter em 45 minutos. Elimina a 
formação do coagulo e da fibrina. 

 

Tem como principais benefícios: 
1. Desbloqueio do cateter em 45 minutos; 

2. Elimina o Biofilme; 

3. Não é medicamento e nem antibiótico; 

4. Sem risco nenhum para o paciente, caso caia na corrente sanguínea. Não é 

recomendável. 

5. Redução no custo na compra de novos cateteres; 

6. Redução no custo de uma nova cirurgia; 

7. Redução no custo de materiais. 

8. CONFORTO PARA O PACIENTE DEBILITADO. 

9. Pode ser utilizado em crianças e bebês com menos de dois anos de idade. 

 

Como usar na Hemodiálise: 
� Lave o dispositivo de acesso vascular com soro fisiológico.  

� Dissolva a uroquinase através da adição de 5 mL de TauroLock™. A solução 

reconstituída deverá ser utilizada imediatamente.  

� Instile vagarosamente o TauroLock™-U25.000 no dispositivo de acesso vascular em 

quantidade suficiente para preencher completamente o lúmen do cateter. Consulte 

as instruções do fabricante para saber o volume exato que deverá ser introduzido.  

� Deixe no cateter por 45 minutos e depois retire. Caso seja necessária outra 

aplicação, pode ser feito de imediato, o que é muito raro. 

� Lave novamente o dispositivo de acesso vascular com soro fisiológico. 

 

 

OBS: 

� Em 99 % dos casos não é necessário a aplicação de outra dosagem do TauroLock 

U25000, caso seja necessária o mesmo pode ser aplicado de imediato. 

� Para uma aplicação correta, sugerimos utilizar o restante da Uroquinase em outro 

cateter que já deve estar pronto, para que após diluído seja aplicado de imediato. 

Nem que seja em apenas em um lúmen.  

� Indicamos para ser utilizado antes do TauroLock HEP500 ou TM, para deixar o 

cateter com o lúmen 100% desobstruído. 

� Pode ser utilizado também para assepsia do cateter, coloca-se o TauroLock U25000 

no cateter e pode mandar o paciente para casa com o produto. 

� Quando diluído teremos 5000 unidades de Uroquinase por ml, sem riscos para o 

paciente. 

 

ANVISA:  80567510004 


