Agulha para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS VACUETTE®
Instruções de Uso

PT-BRA

Indicação de Uso
As Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS VACUETTE® são para uso na rotina diária de coleta de sangue periférico
realizada por um profissional qualificado. A câmara de visualização está situada na parte transparente da cânula, o que ajuda o
coletador a reconhecer se a penetração na veia foi bem sucedida. Projetadas para utilização única, só devem ser utilizadas por
profissional treinado de acordo com instruções de uso.

Descrição do Produto
As Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS VACUETTE® são fabricadas em aço inoxidável e estão lacradas com uma
etiqueta de segurança. A etiqueta de segurança é para garantir a identificação, e também serve como um selo de integridade. As
Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS VACUETTE® são um produto de uso único e estéril. Este dispositivo não tem
componentes feitos de látex de borracha natural.

Precauções e Armazenamento
Precauções
• A manipulação das Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS VACUETTE® deve estar de acordo com os
procedimentos de biossegurança da instituição.
• HBV, HCV, HIV e outras doenças infecciosas podem ser transmitidas através do contato com amostras biológicas. No caso
de exposição, seguir o protocolo da instituição.
• Descarte todas as Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS VACUETTE® em recipientes apropriados.
• Usar luvas durante a punção venosa e ao manusear os tubos de coleta de sangue para minimizar os riscos de exposição.
• Não utilize as Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS VACUETTE® após sua data de validade.
Armazenamento da Agulha para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS VACUETTE®:
A temperatura de armazenamento recomendada: 4–36°C (40–77° F).
NOTA: Evite exposição direta à luz solar. O armazenamento em temperaturas acima do recomendado pode danificar o produto.

Procedimento de Manuseio
Leia este informativo antes de realizar a punção venosa.
Materiais necessários para coleta de amostra:
Certifique-se de que os seguintes materiais necessários estão acessíveis antes da realização da punção venosa:
• Todos os tubos de coleta de sangue VACUETTE® necessários.
• Etiquetas para identificação de amostras de pacientes.
• Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS VACUETTE® e adaptador. ®
NOTA: As Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS VACUETTE são projetadas para uso otimizado com
produtos Greiner Bio-One. A utilização de produtos de outros fabricantes é de responsabilidade do usuário.
• Pratique as precauções gerais de biossegurança, usando luvas e trajes apropriados para proteção contra exposição a
patógenos.
• Materiais para antissepsia.
• Torniquete.
• Materiais para promover hemostasia.
• Recipiente seguro para descarte de agulhas utilizadas.

Instruções para Técnica de Punção Venosa e Coleta
Instruções Gerais
USAR LUVAS DURANTE A PUNÇÃO VENOSA E AO MANIPULAR TUBOS DE COLETA DE SANGUE, PARA MINIMIZAR O
RISCO DE EXPOSIÇÃO A PATÓGENOS.
NOTA: A etiqueta de segurança serve para identificar e garantir a esterilidade como a integridade do produto. Caso a etiqueta de
segurança estiver danificada, descarte a agulha e selecione outra que esteja íntegra.

•

Gire a embalagem e remova a parte posterior da agulha. (Fig.1)

•

Coloque a agulha perpendicularmente no suporte. (Fig.2). Certifique-se de que a
agulha está firmemente presa de modo que não se solte durante o uso.

Fig.1

NOTA: Agulhas mal fixadas podem resultar em dano para a rosca do suporte e a
agulha pode se soltar durante a punção venosa.

•

Aplique o torniquete (max. 1 minuto), selecione o local da punção e realize a
antissepsia no local selecionado. NÃO TOCAR A ÁREA A SER PUNCIONADA
APÓS A ANTISSEPSIA!
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Fig.2

•

Colocar o braço do paciente numa posição inclinada para baixo. Retire a proteção da
agulha. (Fig.3). Realize a punção venosa.

•

Observe a parte transparente da cânula. O aparecimento de sangue na câmara de
visualização irá confirmar o sucesso da punção. (Fig.4).

•

Empurre o tubo para dentro do adaptador e a agulha irá perfurar a membrana de borracha.

•

Os tubos devem estar centralizados no adaptador para evitar a penetração da parede lateral
e posterior perda prematura de vácuo (Fig.5).

•

RETIRE O TORNIQUETE ASSIM QUE O SANGUE FLUIR NO TUBO. ASSEGURE-SE
QUE O CONTEÚDO DO TUBO NÃO ENTRE EM CONTATO COM A TAMPA OU A PONTA
DA AGULHA DURANTE A COLETA DE SANGUE. Isto é, sob nenhuma circunstância, o
tubo poderá ficar de cabeça para baixo durante o procedimento. Sempre segure o tubo com
o polegar, pressionando-o para garantir o preenchimento completo do volume.

•

Coloque os tubos sucessivamente no adaptador. Assegure-se que o conteúdo do tubo não
entre em contato com a tampa ou a ponta da agulha durante a coleta de sangue.

•

Logo que o sangue parar de fluir no último tubo, removê-lo e depois cuidadosamente
remover a agulha da veia e aplicar uma compressão com auxílio de um algodão até o
sangramento parar.

•

Após ocorrer a coagulação no local puncionado, aplicar o material de estancamento de
acordo com o protocolo padrão da instituição.

Fig.3

Fig.4

Fig.5

NOTA: Após a punção venosa, no topo da tampa pode conter sangue residual. Tome as adequadas precauções ao
manusear os tubos para evitar contato com o sangue. Qualquer agulha que fique em contato com o sangue é considerado
material perigoso e deve ser descartado imediatamente.

Descarte
Descarte a agulha e o adaptador utilizados em um recipiente apropriado. NÃO REENCAPE AGULHAS! O reencape de agulhas
aumenta o risco de acidentes.

Informações da Etiqueta
Fabricante

Limite de Temperatura

Data de Validade: Use até o fim do mês indicado

Não Reutilizar

Número de Lote

Consultar as Instruções de Uso

Número do Item

Esterilização por Óxido de Etileno

Literatura:
CLSI H01-A6 “Tubes and Additives for Venous and Capillary blood Specimen Collection; Approved Standard-Sixth Edition”
CLSI GP41-A6 “Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition”
CLSI H02-A4 “Reference and Selected Procedure for the Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) Test; Approved Standard-Fourth Edition”
CLSI H21-A5 “Collection, Transport, and Processing of Blood Specimens for Testing Plasma-Based Coagulation Assays and Molecular Hemostatis Assays; Approved
Guideline-Fifth Edition”

Local de Produção:
Nipro Medical Industries Ltd.,
Tatebayashi Plant, 2-19-64,Matsubara
Tatebayashi-shi, Gumma, 374-8518,
Japan, Made in Japan
Distribuído por Greiner Bio-One Gmbh,
Austria

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

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
CADASTRO NA ANVISA / MS 10290310043
Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: suporte@gbo.com
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