VACUETTE® SAFELINK
Adaptador com bloqueio luer macho
(estéril)

Instruções de utilização
Utilização prevista
O VACUETTE® SAFELINK destina-se a ser utilizado em procedimentos de colheita de sangue, em combinação com dispositivos equipados com uma
porta luer fêmea.

Descrição do produto
Um suporte plástico estéril e descartável para utilização única com um conector de bloqueio luer macho centrado 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 tubo de
colheita de sangue encaixado.

Manuseamento
1.
2.
3.
4.

Abrir a embalagem cuidadosamente.
Segurar o suporte com uma mão e encaixar o conector luer macho, localizado no topo do suporte, no luer fêmea do dispositivo selecionado,
enroscando cuidadosamente. Certificar-se de que está devidamente encaixado mas não demasiadamente enroscado.
Efetuar a colheita de sangue de acordo com a política em vigor na instituição.
Eliminar conforme descrito abaixo após a colheita de sangue.

Armazenamento
Armazenar o suporte a uma temperatura de 4–25 °C (40–77 °F).
NOTA: Evite a exposição 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.
Quando utilizado em combinação com um cateter venoso inserido perifericamente (PIVC), deve ser utilizado um conjunto de extensão.
Não adequado para pressões sanguíneas que excedam 185 mmHg.
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!
Apenas utilizar para um procedimento de recolha de sangue.
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.
Manter sempre no local pressionando o tubo com o polegar ou o dedo para garantir o preenchimento completo do vácuo.
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 infecioso. Após
a utilização, eliminar o suporte e todos os acessórios de utilização única em recipientes adequados à eliminação de materiais com potencial perigo
biológico.
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