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Adaptador Quick Release (Liberação Rápida) 
Instruções de Uso 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

Indicação de Uso 

O Adaptador Quick Release é de plástico, não estéril, indicado para ser usado com Agulhas Múltiplas para Coleta de Sangue a 
Vácuo e Tubos para Coleta de Sangue a Vácuo como um sistema nos procedimentos de punção venosa. Após desinfecção, o 
Adaptador Quick Release pode ser reutilizado. 
 
Descrição do Produto 

O Adaptador Quick Release é reutilizável. Após a punção venosa, a agulha pode ser facilmente liberada do adaptador ao 
pressionar o mecanismo de liberação rápida para que a agulha seja descartada diretamente dentro do recipiente para descarte 
de materiais perfurocortantes. O mecanismo de liberação é projetado para retrair-se automaticamente. Recomenda-se o uso 
único do adaptador. O produto deve ser utilizado apenas por profissionais da saúde devidamente treinados de acordo com essas 
instruções de uso. 
 
Manuseio 

1. Antes do uso, verificar se o Adaptador Quick Release está visivelmente danificado ou contaminado. 
NOTA: Higienizar o adaptador de acordo com o protocolo da instituição ou descartá-lo imediatamente. 

2. Encaixar a agulha perpendicularmente no adaptador (girar a agulha no sentido horário). Certifique-se de que a agulha está 
firmemente encaixada no adaptador.  
NOTA: Não girar a agulha em excesso, pois a agulha pode se soltar durante a coleta! Assegurar de que a posição da agulha 
esteja completamente em linha reta. Caso contrário, não há garantia de que a agulha permanecerá firme no adaptador.  

3. Realizar a coleta de sangue de acordo com o protocolo da instituição. 
4. Após a coleta, segurar o Adaptador Quick Release verticalmente sobre um recipiente para descarte de materiais 

perfurocortantes com a agulha direcionada para baixo, próximo à abertura do recipiente. 
5. Descartar a agulha pressionando o dispositivo azul do mecanismo de liberação.  
6. Devido às características da mola no mecanismo de liberação, o dispositivo retrai-se automaticamente e está pronto para o 

próximo uso. 
NOTA: Em alguns países, onde a legislação não proíbe reutilizar adaptadores, o Adaptador Quick Release pode ser utilizado 
aproximadamente até 100 vezes. 

 
Cuidados/Precauções 

 O desempenho do adaptador será conforme indicado se as instruções de uso forem seguidas adequadamente.  
 Consultar sempre as instruções de uso de cada acessório individualmente. 
 Sempre utilizar luvas durante a coleta de sangue e durante o uso do adaptador. 
 Manter as mãos atrás da agulha durante a coleta e descarte. 
 Nunca toque no interior do adaptador. 
 No momento da inspeção do Adaptador Quick Release antes ou após o uso, se indicar contaminação visível, imergir o 

adaptador em solução desinfetante (de acordo com o protocolo da instituição) recomendada para produtos médicos. 
 Nunca reencapar a agulha. O uso de acessórios de segurança é recomendado. 
 Não entortar a agulha. 
 Certifique-se do preenchimento correto dos tubos quando utilizar sistema para coleta de sangue a vácuo. 
NOTA: Qualquer incidente grave que ocorrer em relação ao produto, deve-se comunicar o fabricante e a autoridade nacional 
responsável. 
  
Armazenamento 

Evitar exposição direta à luz solar. Temperatura de armazenamento: 4-36°C. O armazenamento em temperaturas acima do 
recomendado pode danificar o produto. 

Descarte 

As precauções universais de biossegurança e as diretrizes de descarte seguro de materiais infectantes devem ser seguidas de 
acordo com o protocolo da instituição. Após o uso ou caso o adaptador apresente-se danificado, descolorido, visivelmente 
contaminado ou apresentar sinais de desgaste, descartá-lo juntamente com os acessórios de uso único em recipiente apropriado 
para descarte de materiais perfurocortantes. 
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Informações da Etiqueta 

 Fabricante  Limite de temperatura 

 Data de validade  Consultar as instruções de uso 

 Número do lote  Dispositivo médico 

 Número do item 
 

Manter protegido da luz solar 
 

 

 

 

Importador e Distribuidor: 
Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda. 

Av. Affonso Pansan, 1967 – Vila Bertini – CEP. 13.473-620 – Americana – SP  
Fone +55 19 3468-9600 / FAX +55 19 3468-9601 
CNPJ 71.957.310/0001-47 –  Site: www.gbo.com 

 
Produto de Uso Médico 

Responsável Técnico: Dra. Nádia Camila Gennaro Alves – CRF-SP nº 32.272  
ANVISA / MS nº 10290319012 

Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: suporte@gbo.com 
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