AGULHA COLETA MULTIPLA A VACUO DESCARTÁVEL
LAMEDID®
INSTRUÇÃO DE USO
Uso e Finalidade:
A agulha para coleta a Vácuo LAMEDID® é indicada para coleta de sangue pelo
sistema a vácuo.
Apresentação:
Modelo

Tamanho

Agulha de coleta a vácuo Lamedid® - 21 G x1”

25 x 0.8

Agulha de coleta a vácuo Lamedid®- 22 G x 1”

25 x 0.7

Comercializado em embalagens com 100 unidades embaladas individualmente.
O suporte não acompanha a agulha.
A agulha pode ser utilizada por qualquer suporte padrão para esta finalidade.
Instruções de Uso
1- Segure os protetores firmemente, gire-os e remova o protetor convencional
de cor branca.
2- Encaixe a agulha no adaptador para coleta de sangue a vácuo na
extremidade distal de um adaptador, girando a agulha até rosquea-la
completamente.
3- Faça a venipunção da maneira tradicional.
4- Imediatamente após a venipunção, coloque pela parte interna do
adaptador, o tubo para coletar de maneira que sua tampa penetre a outra
extremidade da agulha.
5- Depois de retirada do tubo e termino da coleta, solte o garrote e retire o
conjunto adaptador/agulha. Destaque a agulha de forma segura, utilizando
um dispositivo que retira a agulha e já a armazene de forma segura.
Informações adicionais: a extremidade da agulha utilizada para encaixar
nos tubos de coleta, é protegida por uma capa de látex. Esta extremidade
NÃO entra em contato direto com o paciente. Sugerimos ao colaborador
que ao manusear o dispositivo, atente-se para que não haja nenhum
acidente.
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Precauções e restrições de uso:
1.

Dispositivo de uso único. Descartar após o uso. Não reutilizar.

2.

Descartar em coletores de serviços de saúde e de acordo com a legislação
local.

3.

Produto estéril. Esterilizado por óxido de etileno.

4.

Não usar caso a embalagem unitária tenha sido previamente aberta ou
violada.

5.

Armazenar em local seco, limpo, longe da luz direta do sol.

6.

Não apoiar ou pisar na caixa do produto.

Armazenamento
Armazenar em local seco e limpo. Transportar na embalagem original.
Fabricado por:
Whenzhou Beipu Sciense & Technology Co.,Ltd
No.7 Jinshui Rd,Whenzhou Industrial Park
Wenzhou, 325013
República Popular da China

Importado por:
Lamedid Comercial e Serviços Ltda
Av. Gupê, 10767 – Gl 20 – BL IV – CEP: 06422-120 – Jd Belval
Barueri – São Paulo
CNPJ 46.568.655/0001-61
Serviço de atendimento ao cliente (SAC) 0800 6658007 – Fax: (11) 4789 3307
qualidade@lamedid.com.br
www.lamedid.com.br
Esta instrução de uso está disponível através do link:
http://www.lamedid.com.br/instrucaodeuso
Reg. ANVISA: 10237580084
Luciana J.Lanzillo
Responsável Técnico
CRF SP 41067

Ronald Hoejenbos
Representante Legal
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