Sistema fechado para colheita de
amostras de sangue LogiCal® de 5 ml®
Guia rápido de utilização para colheita de amostras de sangue

ANTES DE COMEÇAR
Retire o kit da embalagem e confirme
se todos os conectores Luer estão
apertados. Fixe e monte devidamente
o sistema fechado para colheita de
amostras de sangue LogiCal® de 5
ml no sistema de montagem*.
Antes de começar a obter uma
amostra de sangue, verifique se o
preenchimento do sistema decorre
de acordo com as IU e se o saco de
fluido está pressurizado a 300 mmHg
e colocado acima do sistema.
* O sistema de montagem é composto pelas
placas do transdutor LogiCal®, pinça, suportes
e cabos. Para referências, consulte a brochura
do sistema fechado para colheita de amostras de
sangue LogiCal® de 5 ml.
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Prepare el sistema para obtener
muestras de sangre:

• Rode a seta “OFF” da torneira de
passagem do reservatório de forma
a apontar para montante em relação
ao saco de fluido.

Obtenção de amostras
de sangue:

• • Ligue uma seringa de encaixe
Luer lock ou um dispositivo de
colheita de amostras ao acesso na
linha para colheita de amostras de
sangue sem agulha.

• Localize o acesso na linha para
colheita de amostras de sangue sem
agulha e limpe-o de acordo com a
política e o procedimento hospitalar.

• • Colha delicadamente a amostra
de sangue pretendida.

Antes da colheita de amostras

• Verifique se a seta “OFF” da torneira
de passagem do reservatório aponta
para a seringa do reservatório e se
o êmbolo desta está na posição dos
0ml.
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•
• •

• Puxe lentamente o êmbolo da
seringa do reservatório até à posição
dos 5ml para retirar fluido, fazendo
com que o sangue não diluído
flua até o acesso para colheita de
amostras.
• Rode a seta “OFF” da torneira de
passagem do reservatório de forma
a apontar para jusante em relação ao
doente.

Separe a seringa de encaixe Luer
lock ou o dispositivo de colheita de
amostras do acesso na linha para
colheita de amostras sem agulha.
PASSOS 4-5 CONTINUAÇÃO NO VERSO
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Reperfusão do sangue e
irrigação do sistema
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• Rode a seta “OFF” da torneira de
passagem do reservatório de forma
a apontar para o lado oposto ao da
seringa do reservatório.

• Pressione lentamente o êmbolo da
seringa do reservatório até regressar
à posição dos 0ml para efetuar a
reperfusão de sangue do doente.

Regresso à posição
de monitorização

• Após a irrigação, verifique se o
êmbolo da seringa do reservatório
se encontra na posição dos 0ml.
• Rode a seta “OFF da torneira de
passagem do reservatório de
forma a apontar para a seringa do
reservatório.

• Limpe o local de colheita de
amostras de acordo com a política e
o procedimento hospitalar.

Este Guia de utilização demonstra
os principais passos para obter uma
amostra de sangue com o sistema
fechado para colheita de amostras de
sangue LogiCal® de 5 ml.
Antes de utilizar este sistema, deve
receber formação completa e ler
as Instruções de utilização para
conhecer as instruções detalhadas,
advertências e precauções
associadas à utilização deste
dispositivo.

• O sistema voltou à posição de
monitorização da pressão

INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDAS
Sistema fechado para colheita de amostras de sangue LogiCal® de 5 ml

• Ative o dispositivo de irrigação até
o sangue ser eliminado da linha. As
irrigações breves podem desobstruir
mais adequadamente a linha.
• Verifique se o êmbolo da seringa do
reservatório se encontra na posição
dos 0ml enquanto estiver a efetuar
a irrigação para uma desobstrução
adequada.

Código

Comprimento
da linha

Tipo de linha

Localização da
montagem do
reservatório

Unidades
por caixa

MX96AE181P1

183cm

Simples/Anti-derivação

Suporte IV

20

MX961E181P1

183cm

Simples

Suporte IV

20

MX961G181P1

183cm

Simples

Braço

20

MX962E181P1

183cm

Dupla

Suporte IV

20

MX962G181P1

183cm

Dupla

Braço

20

MX963E181P1

183cm

Tripla

Suporte IV
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MX401G151P1

152cm

Simples / Kit amovível

Braço

20

MX96AE211P1

213cm

Simples/Anti-derivação

Suporte IV

20

MX961E211P1

213cm

Simples

Suporte IV

20

MX962E211P1

213cm

Dupla

Suporte IV

20

MX963E211P1

213cm

Tripla

Suporte IV
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Acessórios
Código para
encomenda

Descrição

Unidades
por caixa

MX260-PMCZ

Suporte de montagem no braço do doente

50

Para obter mais informações, visite o nosso website: www.smiths-medical.com
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