Adaptador SAFELINK VACUETTE®
Adaptador de Segurança com Luer Macho
(estéril)

Instruções de uso
Indicação de Uso
O Adaptador SAFELINK VACUETTE® destina-se ao uso em procedimentos de coleta de sangue em combinação com dispositivos com porta luer
fêmea.

Descrição do Produto
Adaptador plástico descartável, estéril, de uso único com um conector luer macho centralizado na parte superior do adaptador. Possui uma agulha
de aço inoxidável coberta por uma película de borracha acoplada no interior do adaptador para facilitar a coleta de sangue, pressionando a tampa
do tubo para coleta de sangue a vácuo.

Manuseio
1.
2.
3.
4.

Abrir a embalagem cuidadosamente.
Segurar o adaptador com um uma mão e conectar o luer macho localizado na parte superior do adaptador ao luer fêmea do dispositivo escolhido,
girando suavemente no sentido horário. Certificar-se de que está devidamente encaixado.
Proceder com a coleta de sangue de acordo com o protocolo da instituição.
Após a coleta de sangue, dercartar como descrito abaixo.

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

Precauções/Cuidados















O adaptador funcionará corretamente se as intruções de uso forem seguidas adequadamente.
Se utilizado em combinação com um cateter venoso de inserção periférica (CVIP), um conjunto de extensão deve ser utilizado.
Não é compatível com pressão de fluxo de sangue superior a 185 mmHg.
Consultar sempre as instruções de uso de cada acessório individual.
Sempre calçar luvar durante a coleta de sangue enquanto utilizar este dispositivo.
Antes do uso, inspecionar a embalagem individual para assegurar a sua integridade. Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
Adaptador de uso único. A reutilização do produto poderá causar infecções!
Utilizar somente em um procedimento de coleta de sangue.
Manter as mãos atrás da agulha durante todo o uso e descarte.
Nunca tocar no interior do tubo.
Nunca reencape a agulha. É recomendado o uso de acessórios de segurança.
Sempre segurar o tubo pressionando com o polegar ou dedo para garantir o preenchimento completo do tubo.
Sempre verificar o preenchimento correto dos tubos quando utilizar um sistema para coleta de sangue a vácuo.
O produto é para ser utilizado por profissionais da saúde devidamente treinados de acordo com essas instruções de uso.

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, descartar o adaptador e todos os acessórios juntos em recipiente apropriado para descarte de
materiais perfurocortantes.
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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
Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: suporte@gbo.com
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