
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 
CHIRAWAY Válvula de fecho 3 vias 

 

MATERIAIS UTILIZADOS: 

Polipropileno, Policarbonato, HDPE. 

 

UTILIZAÇÃO: 

- Administração simultânea de dois medicamentos ou soluções. 

 

CONTRAINDICAÇÕES: 

- Administração de líquidos altamente viscosos. 

- Grandes transfusões de sangue. 

- Não utilizar em doentes com hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos materiais utilizados. 

 

 INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: 

1. Depois de remover a tampa branca (Luer Lock), ligar o conjunto de infusão intravenosa a um ou ambos os orifícios da válvula de fecho 

3 vias. 

2. Abrir as pinças do conjunto de infusão I.V. e esvaziar o ar da válvula de fecho 3 vias. 

3. O indicador de direção no puxador indica a direção do fluxo e permite a administração simultânea de dois tipos de soluções ou 

medicamentos. 

4. Virar o puxador para a posição fechada. 

5. Fixar o Luer ao dispositivo de punção venosa rodando ligeiramente e utilizando a força axial, engatar o conjunto Luer Lock rodando o 

conector Luer Lock. 

6. Rodar o puxador para a posição aberta e ajustar o caudal do conjunto de perfusão. 

 

  AVISO: 

• Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada 

• Utilizar a válvula de fecho 3 vias imediatamente após a abertura da embalagem da unidade. 

• Este produto só deve ser utilizado por um médico ou por um profissional de saúde qualificado. 

• Certos solventes orgânicos, produtos desinfetantes à base de álcool, soluções de infusão e substâncias com pH elevado podem causar 

fissuras no material da válvula de fecho 

• Este produto só deve ser utilizado por pessoal médico qualificado. 

• Não volte a esterilizar. Descarte após utilização. 

• A reutilização ou limpeza do produto pode afetar as suas propriedades estruturais e mecânicas, podendo causar infeções ou outras 

doenças/lesões. 

• O produto deve ser substituído e eliminado de acordo com o protocolo de instalação aprovado ou conforme as diretrizes do CDC. 

• A sociedade CHIRANA T. Injecta não é responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos resultantes da reutilização do produto. 

 

ADVERTÊNCIA: 

• Os lípidos só podem ser utilizados com produtos Chiraway Pro. 

 

 

 

 

CHIRANA T. Injecta, a.s. 
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ATENÇÃO  

Ver instruções de utilização 

Número de catálogo 

Não reutilizar 

Código de lote 

Data de fabricação 

Validade 

Método de esterilização com óxido de etileno 

Fabricante 

Produto não contém LÁTEX 

Não contém ftalatos 

Não usar se a embalagem estiver danificada  

Apyrogénico 

 

Proteger do sol 
 

Limites de temperatura 
 

Manter seco 

 


