
© 2014 Retractable Technologies, Inc. All rights reserved.

511 Lobo Lane
Little Elm, Texas 75068-0009

Tel: (972) 294-1770  Fax: (972) 294-4400
Toll Free 1-888-703-1010

M082 REV.0 PT, FEB 2014

3

21

4

3

21

43

21

4

3

21

4
Vista a partir da parte inferior da palma

Cateter I.V. 
Informações de Uso do Produto:
• Seleccionar e preparar o local usando uma técnica asséptica de acordo com as 

directrizes institucionais. Para desinfetar o local da perfusão use uma solução 
antisséptica, observando sempre o histórico sobre reações alérgicas do paciente. 
Soluções recomendadas: 2% cloroexidina, 10% iodopovidone, 70% álcool.

• Remover a cobertura da agulha e inspeccionar a unidade do cateter.
1. Realize a punção venosa, observando o retorno do sangue. Avance ligeiramente o 

cateter para assegurar a completa introdução do cateter na veia.
2. Mantendo a câmara de retorno estacionária, desengate o encaixe da agulha e avance 

o cateter na veia. NÃO VOLTAR A INSERIR A AGULHA NO CATETER.
3.  Antes de retirar a agulha do cateter, comprima a extremidade colorida do 

reservatório da agulha para ativar a retração automática da agulha. Para activar o 
mecanismo de retração utilizando uma mão, estabilizar a extremidade colorida do 
reservatório da agulha contra a parte proximal da mão, enquanto puxa para trás o 
revestimento utilizando os dedos.

4. A agulha introdutória se retrairá para dentro do reservatório. Caso o mecanismo 
de retração não funcione, descarte o introdutor do cateter em um recipiente para 
instrumentos pontiagudos apropriado, de acordo com o protocolo da instituição. 
Não recoloque a tampa em agulhas contaminadas

• Descarte a agulha introdutora em um recipiente apropriado para instrumentos 
pontiagudos de acordo com o protocolo da sua instituição.

• De forma segura, ligar o tubo ou adaptador ao encaixe do cateter, seguindo as 
instruções do fabricante do dispositivo.

• Prenda o cateter e curativo de acordo com o protocolo da instituição.

Precauções:
• Somente para uso-único. A reutilização deste dispositivo pode ter como 

consequência a transmissão de patógenos pelo sangue, abrangendo o vírus da 
hepatite B (HBV), o vírus da hepatite C (HCV) e o vírus da imunodeficiência 
humana (HIV).

• Não use se o produto ou a embalagem estiverem danificados.
• Não é fabricado com látex de borracha natural.
• Para evitar a exposição da agulha contaminada, activar o mecanismo de segurança 

antes de retirar a agulhado cateter. 
• Não utilizar tesouras ou acessórios afiados perto dos cateteres I.V.
• Nunca voltar a inserir a agulha no cateter.
• Os clínicos têm de seguir as instruções e ter formação sobre a utilização adequada 

do produto.
• Durante a inserção, manutenção, troca e remoção do cateter, siga as orientações 

“Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections” 
(Orientações sobre a prevenção de infecções relativas a cateteres intravasculares), 
Centers for Disease Control and Prevention, Altlanta, GA, EUA.

• Caso os pacientes apresentem sintomas de complicações relacionadas ao sistema 
de infusão, informe o médico imediatamente e siga os protocolos da instituição.
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