VACUETTE® Super-T
Torniquete descartável

Instruções de utilização
Utilização a que se destina
O VACUETTE® Super-T é utilizado na colheita de sangue de rotina para aplicar pressão no braço para tornar as veias mais
visíveis e mais fáceis de palpar e de encontrar. Este produto deve ser utilizado apenas por profissionais de saúde com
formação adequada e de acordo com as instruções de utilização.

Descrição do produto
O VACUETTE® Super-T é um torniquete descartável de utilização única, feito de silicone e revestido com talco. Este não contém
quaisquer componentes feitos de borracha natural seca nem de DEHP.

Manuseamento

1 Coloque o torniquete
7.5 a 10 cm acima do
local da punção.

2 Coloque
simplesmente o
VACUETTE® Super-T
em volta do braço,
passando uma
extremidade pela
abertura.

3 Segure ambas as
extremidades do
torniquete, puxe a
extremidade com o
entalhe pela abertura
e liberte-a de seguida.

4 O torniquete ficará
então preso na
posição correta.

Libertar o torniquete se estiver aplicado durante mais de 1 minuto, e reaplicar após 2 minutos. 1

5 Quando o sangue
fluir para o primeiro
tubo, puxe
simplesmente a
extremidade com a
abertura e esta irá
soltar-se
imediatamente.

Precauções/Cuidados
•
•
•

Não aplique pressões elevadas que possam prejudicar o fluxo do sangue arterial para a extremidade.
Solte o torniquete assim que o sangue começar a fluir para o primeiro tubo.
Uma estase demasiado prolongada e elevada pode contribuir para a hemólise.

Armazenamento
Evite a exposição à luz solar direta.
Temperatura de armazenamento: 4–25 °C

Eliminação
Eliminação de acordo com a política das suas instalações.

Informações do rótulo
Fabricante

Limite de temperatura

Prazo de validade

Não reutilizar

Código do lote

Consultar as instruções de utilização

Número de catálogo
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1
CLSI GP41-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition
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