QUICKSHIELD Complete PLUS VACUETTE®

PT-BRA

(com protetor de rotação)

Instruções de Uso
Indicação de Uso
O QUICKSHIELD Complete PLUS VACUETTE® deve ser utilizado apenas com Tubos para Coleta de Sangue VACUETTE® como um
sistema nos procedimentos de punção venosa de rotina. Este dispositivo é projetado com um escudo de segurança, o qual deve
ser ativado para cobrir a agulha imediatamente após a punção venosa, pois ajuda na proteção de um possível acidente. As
Agulhas VISIO PLUS VACUETTE® destinam-se à utilização diária de coleta de sangue. A janela 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 deve ser utilizado por profissionais qualificados de acordo com essas instruções.

Descrição de Produto
O QUICKSHIELD Complete PLUS VACUETTE® é constituído por um adaptador de segurança para tubos VACUETTE® e uma Agulha
para Coleta de Sangue VACUETTE® VISIO PLUS pré-introduzida em uma embalagem tipo blister. Trata-se de um adaptador de
plástico estéril com escudo de segurança de uso único.

Precauções/Cuidados
Não usar o QUICKSHIELD Complete PLUS VACUETTE® quando danificado.
Qualquer QUICKSHIELD Complete PLUS VACUETTE® em contato com sangue torna-se contaminado e deve ser descartado
imediatamente.
3. Não reencapar a agulha.
4. Não entortar a agulha.
5. Após a punção venosa, descarte o conjunto usado em recipiente apropriado de acordo com as políticas e procedimentos da
instituição.
6. Manter as mãos atrás da agulha durante todo o manuseio e descarte.
7. Manipular todas as amostras biológicas e coleta de sangue de acordo com as políticas e procedimentos de biossegurança
de sua instituição.
8. Siga o protocolo da instituição no caso de qualquer exposição à amostra biológica (por exemplo, através de uma lesão),
uma vez que essas amostras podem transmitir HIV, hepatite viral ou outra doença infecciosa.
9. Descartar todo material perfurocortante em recipiente apropriado.
10. Luvas devem ser usadas em todos os momentos durante a punção venosa para minimizar o risco de exposição.
1.
2.

Armazenamento
Armazenar a 4–36°C (40–97°F).
NOTA: Evite exposição direta à luz solar. O armazenamento em temperatura acima do recomendado pode danificar o produto.

Manuseio
LEIA ESTAS INFORMAÇÕES ANTES DE REALIZAR A PUNÇÃO VENOSA.
USE LUVAS DURANTE A PUNÇÃO VENOSA E AO MANIPULAR TUBOS DE COLETA DE SANGUE PARA MINIMIZAR O
RISCO DE EXPOSIÇÃO A PATÓGENOS!
1.

Gire a embalagem e remova a parte posterior da agulha.
NOTA: A etiqueta perfurada é um indicador de esterilidade e integridade do produto. Caso as etiquetas apresentem-se
danificadas, descarte a agulha e selecione outra que esteja íntegra. NOTA: Não entortar as agulhas e não usar
QUICKSHIELD Complete PLUS VACUETTE® quando a agulha estiver torta.
O ponto sobre a tampa da agulha indica a localização do bisel.

2.

O escudo pode rodar para a posição desejada onde se mantém estável durante a punção venosa.

3.

Selecionar o local da punção. Aplique o torniquete (máx. 1 minuto). Realize a antissepsia
no local. Não apalpar o local da punção venosa após a antissepsia!

4.

Posicionar o braço do paciente inclinado para baixo. Remova a capa protetora da agulha. Realizar a punção venosa com
o braço do paciente inclinado para baixo.

5.

Coloque os tubos sucessivamente no QUICKSHIELD Complete PLUS VACUETTE®. Os tubos devem estar centralizados
no QUICKSHIELD Complete PLUS VACUETTE® para evitar a penetração da parede lateral e posterior perda prematura do
vácuo.
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6.

Remover o torniquete assim que o sangue fluir no tubo. Não permitir que o conteúdo do tubo entre em contato com a
tampa ou com o final da agulha durante o procedimento, isto é, sob nenhuma circunstância o tubo deve ser virado para
baixo durante o procedimento. Sempre segurar o tubo pressionando com o polegar para garantir o preenchimento
completo do tubo.
NOTA: Ocasionalmente, o sangue pode vazar a partir da capa de borracha da agulha. Pratique as precauções
universais de biossegurança para minimizar a exposição a patógenos.

7.

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.

8.

Logo que o sangue parar de fluir no último tubo, removê-lo e depois cuidadosamente remover a agulha da veia e aplicar
o material para estancamento até parar o sangramento. Quando o sangue parar, aplique um curativo se necessário.

Não reencape agulha! O reencape de agulhas aumenta o risco de acidentes com perfurocortantes.
NOTA: Após a punção venosa, o topo da agulha pode conter sangue residual. Tome as precauções adequadas ao manusear os
tubos para evitar contato com o sangue.
Ativação do Escudo de Segurança
Imediatamente após a remoção da agulha da veia, utilizar os seguintes procedimentos para ativar o escudo de segurança para
evitar ferimentos causados por agulhas.
1.
2.
3.

Ative o escudo de segurança, pressionando suavemente o escudo para a agulha sobre uma superfície estável. A
ativação pelo polegar também é possível, no qual o polegar deve permanecer atrás do escudo todo o tempo. (Veja
A1/A2)
Um clique audível é ouvido assegurando ao usuário que o escudo de segurança foi corretamente e totalmente ativado.
Assim, o risco de um ferimento por agulha é praticamente eliminado. (B)
Descarte o conjunto QUICKSHIELD Complete PLUS VACUETTE® em um dispositivo de descarte apropriado. (C)
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NOTA: Não force para liberar ou reativar o mecanismo de segurança depois de ter sido ativado.

Descarte
As precauções universais de biossegurança e as diretrizes de descarte seguro de material devem ser seguidas de acordo com
o protocolo da instituição. Luvas descartáveis previnem o risco de infecção. Adaptadores contaminados devem ser descartados
imediatamente após a coleta de sangue em recipientes apropriados.

Informações da Etiqueta
Fabricante

Esterilização por Radiação

Prazo de validade

Não Reutilizar

Número do Lote

Consultar as Instruções de Uso

Número de Item
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