
• Empurre o êmbolo lentamente 
para expelir ar da amostra. O filtro 
veda em contacto com o sangue 
permitindo que dispositivo  
Filter-Pro® atue como uma tampa  
de transporte.

• Misture a amostra segurando a 
seringa e movendo o seu pulso para 
trás e para a frente durante 20 a 30 
segundos.

• Coloque rótulo e transporte. O 
teste deverá ser feito dentro de 30 
minutos após a colheita de sangue.

• Empurre o dispositivo Filter-Pro® para 
dentro da seringa Luer, certificando-se 
de que fica preso.

O dispositivo Filter-Pro® permite-lhe expelir em segurança bolhas de ar de uma amostra de sangue arterial sem o risco de 
exposição do sangue a agentes patogénicos transmissíveis pelo sangue.

• Segure a seringa Luer com a ponta 
virada para cima e bata-lhe para 
mover as bolhas de ar para o topo.

Dispositivo de Remoção de Bolhas de Ar Portex® Filter-Pro®

Linhas de Orientação Passo-a-Passo
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Encaixar o dispositivo  
Filter-Pro®1 Bata na seringa2 Empurre o êmbolo lentamente3

Para mais informações, visite o site www.smiths-medical.com

As informações de contacto locais estão disponíveis em: www.smiths-medical.com/customer-support  
Smiths Medical faz parte da atividade tecnológica global da Smiths Group plc. Para uma listagem completa das indicações, contra-indicações, advertências e precauções, consulte as Instruções 
de utilização/Manual do operador. Portex, Filter-Pro e o logótipo da Smiths Medical são marcas comerciais da Smiths Medical. O símbolo ® indica que a marca comercial está registada no 
Departamento de Patentes e Marcas Comerciais dos EUA e noutros países. Todos os outros nomes e marcas mencionados são as marcas comerciais ou marcas de serviço dos respectivos 
proprietários. O produto referenciado possui marcação CE ©2019 Smiths Medical. Todos os direitos reservados. SS195297PT-102019
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