Adaptador para coleta de Hemocultura + Adaptador Luer VACUETTE®
Instruções de Uso

PT-BRA

Indicação de Uso:
®
O Adaptador para coleta de Hemocultura + Adaptador Luer VACUETTE é utilizado para coleta de sangue em frascos de
hemocultura e em tubos de coleta de sangue. Este dispositivo deve ser utilizado por profissionais da área da saúde devidamente
treinados de acordo com essas instruções.
Descrição do Produto:
®
O Adaptador para coleta de Hemocultura VACUETTE é de uso único, estéril e feito de plástico. O Adaptador Luer integrado é
estéril, de uso único, fabricado em aço inoxidável e polipropileno, equipado com uma proteção segura em uma das extremidades.
Manuseio
NOTA: Siga as instruções do fabricante para o uso correto do Adaptador para coleta de Hemocultura e outros acessórios utilizados.
•
•
•

Conecte o Adaptador para coleta de hemocultura com Luer ao dispositivo de escolha para punção
Segure o adaptador de hemocultura firmemente e pressione contra o frasco de hemocultura. Os frascos de hemocultura e os
tubos de coleta de sangue devem ser mantidos na posição vertical durante a coleta.
Depois de obtido o correto volume de sangue, retire o adaptador do frasco e continue com a coleta de sangue introduzindo os
®
tubos de coleta de sangue VACUETTE .

Precauções / Cuidados
•
Não utilizar o dispositivo quando danificado.
•
Após a punção venosa, descarte o dispositivo em recipiente apropriado para perfurocortantes, de acordo com as políticas e
procedimentos da instituição.
•
Mantenha as mãos atrás da agulha durante todo o tempo de uso e descarte.
•
Manuseie amostras biológicas e perfurocortantes de acordo com as políticas e procedimentos da sua instituição.
•
Procure devida atenção médica em caso de alguma de exposição com amostras biológicas (por exemplo, através de um
ferimento com perfurocortantes), pois estes podem transmitir HIV (SIDA), hepatite viral, ou outra doença infecciosa.
•
Luvas devem ser calçadas durante a punção para minimizar o risco de exposição.
Armazenamento
Armazenar o produto a 4–36°C (40–97°F).
NOTA: Evite exposição direta a luz solar. O armazenamento em temperatura acima do recomendado pode danificar o produto.
Descarte
•
As precauções universais de biossegurança e as diretrizes de descarte seguro de materiais infectantes devem ser seguidas
de acordo com o protocolo de cada instituição.
•
Luvas descartáveis previnem o risco de contaminação.
•
Produtos contaminados com agulhas devem ser descartados imediatamente após a coleta de sangue em recipientes de
descarte para produtos infecciosos os quais possam ser autoclavados e incinerados.
Informações de Rótulo
,

Número de Item

Fabricante

Número de Lote

Limite de Temperatura

Data de Validade: Utilizar até o final do mês indicado

Consultar as Instruções de Uso

Não Reutilizar

Esterilização por Óxido de Etileno

Localização da produção:
Nipro (Tailândia) Corporation Limited, 10/2 Moo 8 Bangnomko, Sena, Phra
Nakhon Si Ayutthaya 13110, Tailândia
Fabricado na Tailândia, distribuído por Greiner Bio-One GmbH, Áustria
Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster, Áustria

Importador e Distribuidor: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
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 10290319008
Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: suporte@gbo.com
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