
Modo de uso da seringa de uso único

Descrição:
Finalidade
pretendida:
Contraindicação:

Seringas de uso único. Estéreis, não tóxicas, não pirogénicas.
Para injeção e coleta de sangue e de fludos corporais dos pacientes.
Nos procedimentos FNA e FNNA aconselhamos utilizar as seringas de 3 peças CHIRANA.
O dispositivo médico deve ser utilizado apenas para a finalidade acima mencionada.
O dispositivo médico não deve ser utilizado com líquidos de alta viscosidade.

1. Antes de utilizar, verificar a validade de esterilização, completude de embalagem, número do lote e data de validade;
2. Depois de abrir a embalagem unitária, utilizar imediatamente as seringas e descartar logo após utilização;
3. Não utilizar a seringa caso a embalagem unitária esteja danificada ou após o prazo de validade;
4. Utilizar apenas por um médico qualificado ou higienista; 
5. Para um uso único: depois de utilizar, descartar imediatamente;
6. Este dispositivo médico não contém ftalatos DEHP; 
7. A esterilização ou o uso repetido podem causar infeção cruzada;
8. Se a soluçã o ficar turva, apresentar cor ou partículas sólidas após encher a seringa, não utilizar a seringa informar
    o fabricante e, se possível, enviar a seringa ao fabricante.

1. Antes de utilizar, controlar a integridade de cada embalagem unitária. Se a embalagem unitária estiver danificada,
    não utilizar!
2. Antes de utilizar, abrir a embalagem unitária; 
3. Cada seringa utilizada é considerada contaminada e imediatamente após utilização deve ser descartada no recipiente
    aprovado para os resíduos biológicos, para impedir infeção; 
4. Depois da utilização única, eliminar com segurança para impedir a infeção. 

Advertência

Veja as instruções de uso

Número de catálogo

Não reu�lizar 

Número do lote

Data de fabrico

U�lizar até

Esterilização por óxido de e�leno

Fabricante

Apirogénico

Produto sem LATEX

Nao u�lizar se a embalagem es�ver danificada 

Proteger do sol

Limites de temperatura

Manter seco

Frágil, manusear com cuidado 
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