
Volte a efetuar a perfusão de sangue 
e irrigue o sistemaCColha as amostras de sangueBA Prepare o sistema para colher 

amostras de sangue:

Sistema fechado para colheita de 
amostras de sangue HemoDraw® Plus
Guia rápido de utilização para colheita de amostras de sangue

• Localize o local de colheita de amostras 
de sangue sem agulha na linha

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

• Ative o reservatório HemoDraw® 
lentamente e bloqueie-o na posição  
de 5 ml

• Ligue uma seringa de encaixe Luer 
Lock ou um dispositivo de colheita  
de amostras ao local de colheita  
de amostras de sangue sem agulha  
na linha

• Colha delicadamente a amostra de 
sangue pretendida

• Desligue a seringa de encaixe Luer 
Lock ou o dispositivo de colheita  
de amostras na vertical do local  
de colheita de amostras sem  
agulha na linha

ANTES DA COLHEITA DE AMOSTRASANTES DA  
COLHEITA DE AMOSTRAS

ANTES DA COLHEITA DE AMOSTRASA B

1 PARA COLHER UMA AMOSTRA DE SANGUE DO LOCAL DE COLHEITA DE AMOSTRAS DE SANGUE PROXIMAL  
(MAIS PRÓXIMO DO DOENTE):

• Desbloqueie o reservatório HemoDraw® 
da posição de “colheita de amostras” e 
volte a efetuar a perfusão lentamente 
do volume de desobstrução no doente 
até o reservatório voltar à posição dos 
0 ml. Em seguida, rode e bloqueie o 
reservatório na posição dos 0 ml

• Ative o dispositivo de irrigação até 
o sangue ser eliminado da linha. As 
irrigações breves podem desobstruir 
mais adequadamente a linha

Regresso à posição  
de monitorizaçãoD

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

• O sistema voltou à posição de 
monitorização da pressão

• Verifique se o reservatório está  
bloqueado na posição dos 0 ml

•  Se o sistema for fornecido com 
dois locais de colheita de amostras, 
verifique se a seta “OFF” (Fechada) 
da torneira de passagem no local de 
colheita de amostras distal (o local 
mais afastado do doente) aponta para 
o local de colheita de amostras



Colha as amostras de sangueB
• Ligue uma seringa de encaixe Luer 

Lock ou um dispositivo de colheita de 
amostras à torneira de passagem do 
local de colheita de amostras de sangue 
sem agulha

• Colha delicadamente a amostra de 
sangue pretendida

• Rode a seta “OFF” (Fechada) da 
torneira de passagem do local de 
colheita de amostras de forma a 
apontar para o local de colheita  
de amostras

• Desligue a seringa de encaixe Luer 
Lock ou o dispositivo de colheita 
de amostras na vertical do local de 
colheita de amostras sem agulha

• Rode a seta “OFF” (Fechada) da 
torneira de passagem do local de 
colheita de amostras para o lado oposto 
ao local de colheita de amostras

Prepare o sistema para colher 
amostras de sangue

Regresso à posição  
de monitorização

Volte a efetuar a perfusão de sangue 
e irrigue o sistemaA

D

C
• Localize a torneira de passagem do 

local de colheita de amostras de sangue 
sem agulha

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

• Rode a seta “OFF” (Fechada) da 
torneira de passagem do local de 
colheita de amostras para o lado oposto 
ao local de colheita de amostras

• Ative o reservatório HemoDraw® 
lentamente e bloqueie-o na posição  
de 13 ml

• Rode a seta “OFF” (Fechada) da 
torneira de passagem do local de 
colheita de amostras de forma a 
apontar para a torneira de passagem do 
local de colheita de amostras

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

• O sistema voltou à posição de 
monitorização da pressão

• Desbloqueie o reservatório da posição 
de “colheita de amostras” e volte a 
efetuar a perfusão lentamente do 
volume de desobstrução no doente 
até o reservatório voltar à posição dos 
0 ml. Em seguida, rode e bloqueie o 
reservatório na posição dos 0 ml

• Ative o dispositivo de irrigação até 
o sangue ser eliminado da linha. As 
irrigações breves podem desobstruir 
mais adequadamente a linha
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2 PARA COLHER UMA AMOSTRA DE SANGUE DA TORNEIRA DE PASSAGEM DO LOCAL DE COLHEITA DE AMOSTRAS DE 
SANGUE DISTAL (MAIS AFASTADA DO DOENTE):

Representante autorizado na CE
Smiths Medical International Ltd.
TN25 4BF, RU
Telefone: +44 (0) 1233 722100

Smiths Medical Portugal Lda
Av. Eng. Duarte Pacheco,
Amoreiras, Torre 2 15º A
1070-102 Lisboa
Telefone: +351 22 532 30 10

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

O sangue deve ser colhido e a perfusão 
deve ser efetuada lentamente para 
reduzir o risco de desgaseificação.  
As taxas de colheita e perfusão não 
devem exceder 0,5 ml por segundo 
(<=0,5 ml/s).


