Suporte de polipropileno (PP) para utilização única
HOLDEX®

PT

(estéril)

Instruções de utilização
Aplicável apenas ao produto com a seguinte referência: 450241

Utilização prevista
O suporte de polipropileno (PP) para utilização única HOLDEX® destina-se a ser utilizado em procedimentos de colheita de
sangue venoso juntamente com dispositivos de colheita de sangue com uma porta luer fêmea.

Descrição do produto
Um suporte plástico estéril e descartável para utilização única com um conector luer macho descentrado no seu topo. Contém
uma agulha de aço inoxidável com capa de borracha acoplada ao seu interior para facilitar a colheita de sangue através da
punção da tampa de um dispositivo de colheita de sangue encaixado.

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 colheita
selecionado. Certificar-se de que o luer está devidamente encaixado.
3. Efetuar a colheita de sangue de acordo com a política em vigor na instituição.
4. Eliminar conforme descrito abaixo após a colheita de sangue.

Armazenamento
Armazenar o suporte a uma temperatura de 4–25 °C (40–77 °F).
NOTA: Evitar expor à luz solar direta. O armazenamento em condições de temperatura superior à recomendada pode danificar
o suporte.

Precauções/Cuidados











O dispositivo funcionará conforme previsto desde que as instruções sejam rigorosamente seguidas.
Consultar sempre as instruções de utilização de cada acessório individual.
Usar sempre luvas durante uma colheita de sangue ao utilizar este dispositivo.
Antes da utilização, verificar a integridade da embalagem individual. Não utilizar se a embalagem estiver comprometida.
Apenas para utilização única num único paciente. Não reutilizar devido ao risco de infeções perigosas!
Manter sempre as mãos atrás da agulha durante a utilização e eliminação.
Nunca tocar no interior do suporte.
Nunca tapar novamente uma agulha. Recomendamos a utilização de acessórios de segurança.
Certificar-se sempre do enchimento correto dos tubos ao utilizar um sistema de colheita de sangue evacuado.
Este produto deve ser utilizado apenas por profissionais de saúde com formação adequada e de acordo com estas
instruções de utilização.

Eliminação
Deve considerar e cumprir as diretrizes gerais de higiene e os regulamentos legais em relação à eliminação apropriada de
material infeccioso. Após a utilização, eliminar o suporte e todos os acessórios de utilização única em recipientes adequados à
eliminação de materiais com potencial perigo biológico.

Informações no rótulo
Fabricante

Limite de temperatura

Prazo de validade

Não reutilizar

Código do lote

Consultar as instruções de utilização

Número de catálogo

Rx only

Dispositivo sujeito a receita médica

Esterilizado por irradiação
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