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Torniquete Super-T VACUETTE® 
Torniquete Descartável 

 

Instruções de uso 
 

Indicação de Uso 

O Super-T VACUETTE® é utilizado na coleta de sangue de rotina para aplicar pressão no braço para tornar as veias proeminentes e mais fáceis 
de encontrar e sentir. Este produto deve ser utilizado apenas por profissionais de saúde devidamente treinados de acordo com essa instrução de 
uso. 
   

Descrição do Produto 

O Super-T VACUETTE® é um torniquete descartável de uso único, feito de silicone e revestido com talco em pó. Não contém quaisquer 
componentes feitos de borracha natural seca e é sem-DEHP. 
   

Manuseio 
 

  

 

  
1. Aplicar o torniquete 7,5 
cm acima do local da 
punção. 

 

2. Simplesmente 
colocar o Super-T 
VACUETTE® em volta do 
braço passando uma 
extremidade pela 
abertura. 

3. Puxar a extremidade 
com fenda para cima 
até a tensão desejada 
ser atingida e soltar 
suavemente. 

 

4. O torniquete ficará 
preso na posição 
correta. 

5. Quando o sangue fluir 
para o primeiro tubo, 
puxar a extremidade com 
a fenda e esta irá se soltar 
imediatamente.  
 

 

Se o torniquete permanecer no braço do paciente por mais de 1 minuto, desamarrar e aplicar novamente após 2 minutos.1 
 
 

Cuidados/Precauções 
 Não aplicar pressões elevadas que possam prejudicar o fluxo do sangue para a   extremidade. 
 Soltar o torniquete assim que o sangue começar a fluir para o primeiro tubo. 
 Estase muito prolongada pode contribuir para a hemólise. 
 Não utilizar o torniquete em pele que apresente ferimento. 
 Descartar o torniquete imediatamente após o uso e não reutilizar. 
 Reutilizar torniquete descartável pode causar doenças ao paciente devido a contaminação cruzada. 
Qualquer incidente grave que ocorrer com o produto, deve-se comunicar o fabricante o fabricante e a autoridade nacional responsável. 

   

   

Armazenamento  
Evite exposição direta à luz solar.  
Temperatura de armazenamento: 4–25 °C 
Descarte                                                                                                                                             

Descartar de acordo com a política da instituição. 

Informações da Etiqueta 
 

 
Fabricante 

 
Limite de Temperatura 

 Data de Validade  Não reutilizar 

 Número de Lote 
 

Consultar as Instruções de Uso 

 Número do Item  Dispositivo Médico 

 
Manter protegido da luz solar   

Literatura: 
1CLSI GP41-A7: CLSI. Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens. 7th ed. CLSI standard GP41 
 

Local de Produção: 
STARLIM Spritzguss GmbH, 
Mühlstrasse 21, 
4614 Marchtrenk, Austria 
Distributed by Greiner Bio-One Gmbh, 
Áustria 

 
Greiner Bio-One GmbH 
Bad Haller Str. 32 
4550 Kremsmünster 
Áustria 
 

www.gbo.com/preanalytics 
office@at.gbo.com 

Phone  +43 7583 6791 

 
   Distribuído por: Greiner Bio-One GmbH, Áustria 
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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 10290319007 
 

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

 


