Lancetas de Segurança MiniCollect®

PT-BRA

Instruções de utilização
Uso Pretendido
As Lancetas de Segurança MiniCollect® são projetadas para uso na rotina diária de coleta de sangue capilar quando realizada por
profissional qualificado. São de uso único e devem apenas ser usadas por profissionais de saúde treinados adequadamente em
conformidade com essa instrução de uso.

Descrição do produto
As Lancetas de Segurança MiniCollect® são dispositivos ativados por botão, estéreis e de uso único para punção cutânea, permitindo
extensão e profundidade de incisões controladas. O dispositivo consiste de uma agulha / lâmina de aço inoxidável em um invólucro de
plástico que se retrai automaticamente e permanentemente após a punção

Precauções/cuidados
•
•
•
•
•
•
•

Nossas diretrizes são apenas recomendações. Por favor consultar as políticas e procedimentos de seu estabelecimento referente ao
manuseio das Lancetas de Segurança MiniCollect®.
HBV, HCV, HIV e outras doenças infecto-contagiosas podem ser transmitidas pelo contato com amostras biológicas. No caso de
exposição à amostra biológica, assegure o fornecimento de cuidados médicos apropriados.
Descartar todas as Lancetas de Segurança MiniCollect® em recipientes de descarte de material biológico apropriados.
Utilizar luvas descartáveis durante a punção e quando manusear tubos para coleta de sangue para minimizar exposição ao risco.
Não utilizar Lancetas de Segurança MiniCollect® após seu prazo de validade.
Não utilizar Lancetas de Segurança MiniCollect® se a capa de proteção tenha sido removida.
Lancetas com uma profundidade de perfuração superior a 2 mm não são recomendadas para uso em crianças com menos de 1 ano
de idade.

Armazenamento
Temperatura de armazenamento recomendada: 4-36 ° C (40-97 ° F). Armazenar em local seco, longe do calor direto ou excessivo.
NOTA: Evitar a exposição direta à luz do sol.

Manuseio
LEIA TODO O DOCUMENTO ANTES DE EXECUTAR A PUNÇÃO
Materiais necessários para coleta de amostras.
Certifique-se de que os seguintes materiais estejam prontamente acessíveis antes de realizar uma punção:
• Todos os tubos MiniCollect® necessários, identificados por tamanho, volume de aspiração e aditivo ou outros recipientes de coleta
necessários. NOTA: O tubo para Coagulação MiniCollect® 9NC é usado apenas para coleta de sangue venoso.
• Luvas descartáveis e equipamentos de proteção individual.
• Etiquetas para identificação do paciente.
• Materiais para antissepsia.
• Curativo, se necessário.
• Recipiente de descarte apropriado para o descarte seguro do material utilizado.
A versão da Lanceta de Segurança MiniCollect® deve ser baseada na espessura do tecido do paciente e no volume de sangue
necessário.

Lancetas de Segurança MiniCollect®
Cor
Violeta (agulha)
Laranja (agulha)
Rosa (lâmina)
Verde (lâmina)
Azul (lâmina)
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Tamanho da agulha ou
lâmina/comprimento

Volume de sangue
atingível

28 G/1,25 mm
23 G/2,25 mm
1,00 mm/1,00 mm
1,50 mm/1,50 mm
1,50 mm/2,00 mm
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Uma toalha morna e úmida (ou outros dispositivos de aquecimento) a uma temperatura não superior a 42 ° C (108 ° F) pode ser usada
para aquecer o local por 3 a 5 minutos.
1
Realizar a antissepsia no local da punção com antisséptico adequado.
Esperar que a área seque adequadamente. Resíduos do antisséptico poderão causar hemólise da amostra, além de desconforto
(ardor) ao paciente.
2

puxar

Segurar a Lanceta firmemente entre os dedos e remova a aba de proteção
puxando (lâmina) ou torcendo (agulha).
rodar

3
Segurar o local da punção com firmeza para evitar movimentos repentinos e
posicionar a lanceta acima do local selecionado.
Em seguida, pressionar suavemente o botão para ativar a lanceta.
NOTA: Não exerça pressão sobre o local da punção enquanto ativa o Lanceta de
Segurança MiniCollect®.

4

Imediatamente após a punção, remova a lanceta em um movimento para cima e
descarte-a em um recipiente apropriado para perfurocortante.

5

Recomenda-se limpar a primeira gota de sangue com uma compressa de gaze,
visto que é provável que contenha excesso de fluido tecidual. Suavemente aplique
pressão intermitente nos tecidos circundantes. Pressão forte e repetitiva (ordenha)
deve ser evitada, visto que isto pode causar hemólise ou contaminação da
amostra com líquido do tecido.

NOTA: Utilizar estas instruções em conjunto com as Instruções de Uso do MiniCollect® para Coleta de Sangue Capilar, se necessário.
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Informações do rótulo
Fabricante

Número de Referência

Prazo de validade

Dispositivo de uso único

Número do Lote

Método de esterelização (radiação)

Bibliografia:
GP42-A6 «Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens»; Approved Standard — Sixth Edition

Local da Produção:
ASAHI Polyslider Company, Limited
860-2 Misaki Maniwa, Okayama,
719-3226 Japão
Fabricado no Japão

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

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

Distribuído por Greiner Bio-One GmbH,
Áustria

Importador e Distribuidor: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Affonso Pansan, 1967 - Vila Bertini - CEP.13.473-620 - Americana - SP
FONE - (0xx)(19)-3468-9600 FAX - (0xx)(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 10290319004

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