Adaptador HOLDEX® PP Utilização Única
(estéril)

Instruções de Uso
Não disponível nos EUA!
Aplicável apenas ao produto com a seguinte referência: 450263

Indicação de Uso
O Adaptador Holdex® PP de utilização única, destina-se ao uso em procedimentos de coleta de sangue com dispositivos de
coleta / infusão com uma porta luer fêmea.

Descrição do Produto
Adaptador plástico estéril, de uso único, com um conector luer macho descentralizado e uma agulha de aço inoxidável
acoplada no interior do adaptador para facilitar a coleta de sangue pressionando a tampa do tubo de coleta de sangue
acoplado.

Manuseamento
1. Abrir a embalagem cuidadosamente.
2. Segurar o suporte com uma mão e encaixar o luer macho no topo do suporte ao luer fêmea do acessório de coleta
selecionado. Certificar-se de que o luer está devidamente encaixado.
3. Efetuar a coleta de sangue de acordo com a protocolo da instituição.
4. Após a coleta de sangue, descarte como descrito abaixo.

Armazenamento
Armazenar o suporte a uma temperatura de 4–25 °C (40–77 °F).
NOTA: Evitar exposição direta à luz solar. O armazenamento em temperatura acima do recomendado pode danificar o
produto.

Precauções/Cuidados












O adaptador deve ser utilizado de acordo com a instrução de uso.
Consultar sempre as instruções de uso de cada acessório individual.
Sempre calce luvas durante a coleta de sangue.
Antes da utilização, inspecionar a embalagem individual para assegurar a sua integridade. Não utilizar se a embalagem
estiver danificada ou violada.
Adaptador de uso único. A reutilização do produto poderá causar infecções.
Manter as mãos atrás da agulha durante todo o tempo e no descarte.
Não tocar no interior do suporte.
Não reencapar a agulha.
Este adaptador contém borracha natural seca e etiqueta correspondente na embalagem.
Certificar–se sempre do preenchimento correto dos tubos quando utilizar um sistema de coleta de sangue a vácuo.
O produto é para ser usado apenas por profissionais treinados de acordo com essas instruções.

Descarte
As precauções universais de biossegurança e as diretrizes de descarte seguro de material infectante devem ser seguidas para
o descarte correto do material potencialmente infeccioso. Após o uso descarte o suporte e todos os acessórios juntos em
recipiente apropriado para descarte de materiais perfurocortantes.

Informações da Etiqueta
Fabricante

Limite de Temperatura

Data de Validade: Use até o fim do mês indicado

Não Reutilizar

Número de Lote

Consultar Instruções de Uso

Número de Item

Contém/Presença de Látex de Borracha Natural

Esterilização por Radiação

Rx only

Dispositivo de Prescrição

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Straße 32
4550 Kremsmünster
Áustria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefone: +43 7583 6791
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