
MiniCollect®

Complete System 

Cada gota é importante!
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Estados Unidos
Greiner Bio-One North America Inc.
Fone  +1 704 261-7800
Fax  +1 704 261-7899
E-Mail  info@us.gbo.com

Hungria
Greiner Bio-One Hungary Kft.
Fone  +36 96 213 088
Fax  +36 96 213 198
E-Mail office@hu.gbo.com

Tailândia 
Greiner Bio-One Thailand Ltd.
Fone +66 38 4656 33
Fax +66 38 4656 36
E-Mail office@th.gbo.com

Alemanha
Greiner Bio-One GmbH/Preanalytics
Fone +49 7022 948-0
Fax +49 7022 948-514
E-Mail office@de.gbo.com

França
Greiner Bio-One SAS
Fone  +33 1 69 86 25 25
Fax  +33 1 69 86 25 35
E-Mail  office@fr.gbo.com

Áustria (Matriz)
Greiner Bio-One GmbH
Fone  +43 7583 6791-0
Fax  +43 7583 6318
E-Mail  office@at.gbo.com

Brasil
Greiner Bio-One Brasil
Fone  +55 19 3468-9600
Fax  +55 19 3468-9621
E-Mail  info@br.gbo.com

Reino Unido 
Greiner Bio-One Ltd.
Fone  +44 1453 8252 55
Fax  +44 1453 8262 66
E-Mail info@uk.gbo.com

Turquia
Greiner Bio-One Turkey  
Fone +90 216 576 6004
Fax  +90 216 576 6005
E-Mail office@tr.gbo.com

Holanda
Greiner Bio-One B.V.
Fone  +31 172 4209 00
Fax  +31 172 4438 01
E-Mail  info@nl.gbo.com

Portugal
VACUETTE Portugal S.A.
Fone  +351 252 647 721
Fax  +351 252 647 722
E-Mail  info@vacuette.pt

Espanha 
VACUETTE España S.A.
Fone +34 91 652 77 07
Fax +34 91 652 33 35
E-Mail info@vacuette.es

Suíça 
Greiner Bio-One VACUETTE 
Schweiz GmbH
Fone +41 7 12 28 55 22
Fax +41 7 12 28 55 21
E-Mail office@ch.gbo.com

Índia 
Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.
Fone +91 120 375 9291
E-Mail info@gboindia.com

Itália
Greiner Bio-One Italia S.r.l.
Fone +39 02 9438 3340
Fax  +39 02 9438 3366
E-Mail office@it.gbo.com

China
Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.
Fone  +86 10 83 55 19 91
Fax  +86 10 63 56 69 00     
E-Mail  office@cn.gbo.com

Japão
Greiner Bio-One Co. Ltd.
Fone +81 3 3505 8875
Fax +81 3 3505 8945
E-Mail info@jp.gbo.com

Para mais informações, visite nosso website
www.gbo.com ou entre em contato:

Lancetas de Segurança

As Lancetas são codificadas por cores para facilitar 
a identificação da profundidade da punção e a aplicação.

As Lancetas de Segurança 
e Lancetas de Segurança 
Lancelino MiniCollect® estão 
disponíveis com lâminas 
ou agulhas, em diversos 
calibres de profundidade e 
tamanhos, permitindo uma 
punção eficaz. 

O mecanismo de segurança 
evita que a lâmina/agulha 
fique visível antes ou 
após a punção. Uma vez 
acionada a lanceta, ao final 
da punção, a lâmina/agulha 
é automaticamente retraída 
para dentro do dispositivo 
plástico com total segurança.

Lancetas de Segurança Lancelino MiniCollect® *
Lâmina: Amarela 2 mm

Agulhas: Verde Claro 1.2mm, Verde 2.4mm

Lavanda 1.5mm, Azul 1.8mm

Fácil ativação: posicione no local da punção e pressione 
(lanceta de segurança ativada por contato).

Design arredondado garante fácil manuseio.

Lancetas de Segurança MiniCollect® *
Lâminas: Rosa 1mm, Verde 1.5mm, Azul 2mm

Agulhas: Lavanda 1.25mm, Laranja 2.25mm

É ativada pressionando o botão em direção ao local da punção.

Posição padronizada da lâmina/agulha para o direcionamento 
eficaz da punção. 

Disponível também para punção no calcanhar.

*verificar disponiblidade



MiniCollect® Complete System
A nova linha de produtos MiniCollect® Complete System 
é ideal para a coleta de pequenos volumes de amostras 
de sangue, sendo indicada, principalmente, para pacientes 
com acesso difícil, como crianças, geriátricos, oncológicos 
ou com queimaduras.

Volume de sangue reduzido e ampla variedade de análises
Quando a coleta de sangue venoso não for possível, as amostras de sangue podem ser obtidas 
por coleta capilar. 

Em crianças e pacientes que necessitam de coletas frequentes, é essencial que o volume de 
sangue coletado seja minimizado para evitar a espoliação. 

NOTA: O tubo de Coagulação MiniCollect® exige sangue venoso, não sendo indicado para 
coleta de sangue capilar. 

Tubo MiniCollect® acoplado ao tubo de transporte: 
a combinação perfeita

Os tubos MiniCollect® acoplados ao tubo de transporte Premium 
correspondem às dimensões do tubo padrão, 13 x 75 mm. Dessa forma:

Os tubos encaixam nas racks, sem dificuldades;

Podem ser processados em qualquer centrífuga padrão;

Facilitam o manuseio durante todo processo de coleta.

gg

gg

gg

Um tubo - dois volumes de preenchimento
Os tubos de EDTA e de Sorologia possuem duas marcas de 

preenchimento, tornando a coleta de amostras ainda mais 
simples e permitindo maior flexibilidade de utilização.

Eficiência e praticidade 
Devido ao funil integrado, acessórios e capilares tornam-se 
obsoletos, aumentando a eficácia em comparação aos sistemas 
convencionais de coleta de sangue capilar, além de contribuir para 
um gerenciamento e planejamento de estoque mais prático, dada a 
ausência de acessórios.

Máxima abertura do tubo para mínima adesão
O tubo MiniCollect® possui um funil integrado, permitindo que as gotas de sangue sejam 
coletadas de forma fácil e segura. 

A ampla abertura do tubo garante um fluxo sanguíneo eficiente enquanto o diâmetro ampliado 
minimiza a adesão à parede do tubo e facilita a mistura da amostra.

Tampas para transporte seguro
As tampas são à prova de vazamentos e as amostras podem ser transportadas via pneumático 
ou outro sistema de transporte sem perdas. 

Fácil identificação devido às etiquetas e tampas com código de cores
As tampas e as etiquetas correspondem ao código de cor internacional, de acordo com a ISO 6710. 

Por serem transparentes, as etiquetas facilitam a inspeção visual da amostra. E, para fácil 
identificação, mesmo quando destampados, a inscrição da marca é da cor da tampa.

Como realizar o Procedimento de Coleta

Recomenda-se 
aquecer o local da

Na tampa do 
MiniCollect® existe 1 2

um triângulo que indica a 
posição oposta do funil. 
Para abrir o tubo, basta 
pressionar o triângulo 
suavemente para cima.

punção e, logo após, realizar 
antissepsia do local.

Posicione a Lanceta 
de Segurança (a)

a b 3
ou a Lanceta de 
Segurança Lancelino 
(b) sobre a epiderme e 
realize a punção.

Pressione 
suavemente o4

tecido ao redor e descarte 
a primeira gota de sangue.

A gota de sangue deve 
fluir facilmente do funil5

para a parede do tubo.  
O local da punção deve ser 
mantido em uma posição 
descendente.

Após a coleta, realize  
a  homogeneização 

8-10x7
das amostras por inversão, 
de 8 a 10 vezes.

Feche o tubo com a 
tampa original até 6

ouvir um “click” indicando o 
fechamento correto.

Aplique compressão 
no local da punção.8

Tubo de Coagulação MiniCollect®

Indicado apenas para uso com sangue venoso.

4-5x

1
2

3
4

O tubo de citrato está disponível desacoplado; é possível adquirir o conjunto tubo + tubo de transporte.

O tubo de Sorologia está disponível acoplado ao tubo de transporte transparente  
ou pode ser adquirido o conjunto tubo + tubo de transporte âmbar.

Feche o tubo com a tampa original.

Remova a tampa do tubo.

Transfira o sangue venoso para o tubo.

Imediatamente após a transferência, realize a 
homogeneização das amostras por inversão.
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Greiner Bio-One Ltd.
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Turquia
Greiner Bio-One Turkey  
Fone +90 216 576 6004
Fax  +90 216 576 6005
E-Mail office@tr.gbo.com

Holanda
Greiner Bio-One B.V.
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E-Mail  info@nl.gbo.com
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VACUETTE Portugal S.A.
Fone  +351 252 647 721
Fax  +351 252 647 722
E-Mail  info@vacuette.pt

Espanha 
VACUETTE España S.A.
Fone +34 91 652 77 07
Fax +34 91 652 33 35
E-Mail info@vacuette.es

Suíça 
Greiner Bio-One VACUETTE 
Schweiz GmbH
Fone +41 7 12 28 55 22
Fax +41 7 12 28 55 21
E-Mail office@ch.gbo.com

Índia 
Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.
Fone +91 120 375 9291
E-Mail info@gboindia.com

Itália
Greiner Bio-One Italia S.r.l.
Fone +39 02 9438 3340
Fax  +39 02 9438 3366
E-Mail office@it.gbo.com

China
Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.
Fone  +86 10 83 55 19 91
Fax  +86 10 63 56 69 00     
E-Mail  office@cn.gbo.com

Japão
Greiner Bio-One Co. Ltd.
Fone +81 3 3505 8875
Fax +81 3 3505 8945
E-Mail info@jp.gbo.com

Para mais informações, visite nosso website
www.gbo.com ou entre em contato:
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Lâmina: Amarela 2 mm

Agulhas: Verde Claro 1.2mm, Verde 2.4mm

Lavanda 1.5mm, Azul 1.8mm

Fácil ativação: posicione no local da punção e pressione
(lanceta de segurança ativada por contato).

Design arredondado garante fácil manuseio.

Lancetas de Segurança MiniCollect® *
Lâminas: Rosa 1mm, Verde 1.5mm, Azul 2mm

Agulhas: Lavanda 1.25mm, Laranja 2.25mm

É ativada pressionando o botão em direção ao local da punção.

Posição padronizada da lâmina/agulha para o direcionamento
eficaz da punção.

Disponível também para punção no calcanhar.

*verificar disponiblidade


