Isolador do Condutor de Pressão
Nome Técnico: Transdutores
Contém 1 unidade
Uso único

Temperatura de
armazenamento

Instrução de
uso do
produto

Prazo de validade

Lote

Site de Fabricação

Data de
Fabricação

uma via do fluido
estéril que foi
esterilizado pelo
óxido de etileno

Proteger da
luz solar

Limite de umidade

Precauções:
(1) Utilizar o produto sob orientação da equipe
médica.
(2)

Proceder

o

descarte

adequado,

conforme

resíduos hospitalares infectantes, visto que o produto
entra em contato com o sangue.
(3)

Realizar

operação

asséptica

para

evitar

contaminação.
(4) Não armazenar o produto sob o sol, umidade e
temperatura extremas.

Não utilizar
se a
embalagem
estiver
danificada.

(5) Verificar a embalagem antes do uso. Não utilizar
o produto se a embalagem estiver aberta ou
danificada.

Indicação:

Descartável, atóxico, estéril e isento de pirogênio.

O Isolador do Condutor de Pressão previne a

PROIBIDO REPROCESSAR.

passagem de sangue à máquina de hemodiálise,

Prazo de validade: 36 meses

permitindo apenas a passagem de ar estéril através

Não utilizar após o prazo de validade.

do filtro, em casos de aumento da pressão interna. A
pressão das linhas é transmitida para o monitor,

Fabricado por:

auxiliando no monitoramento. Dessa forma, protege

Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.

o equipamento e os pacientes da contaminação

No.10, Juncheng Road, Eastern Area, Economic and

cruzada.

Technological

Development

District,

Guangzhou

510760, China
Modo de uso:
Isolador do Condutor de pressão é utilizado

Importado e Distribuído por:

conjuntamente com a linhas de sangue (arterial e

FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.

venosa) e a máquina de hemodiálise, por meio do

Rua Amoreira, 891, Roseira,

conector

Jaguariúna /SP - CEP: 13917-472

luerlock.

Para

utilizar

o

produto,

é

necessário adaptar o dispositivo à linha de sangue

Responsável Técnico: Wagner Hirata – CRF/SP:

por meio do conector luerlock e posteriormente, à

23.795

máquina de hemodiálise da mesma maneira.
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O Isolador do Condutor de pressão é composto
pelas Tampas superior e inferior constituídas de PVC
(cloreto de polivinila) transparente e filtro de papel
constituído de PTFE (politetrafluoretileno).

