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Indicações de utilização:
Trata-se de um dispositivo de estabilização para cateteres, tubos e cabos compatíveis.

Contraindicações:
Alergias conhecidas à fita ou aos adesivos.

Considerações de segurança:
Utilização única.
Eliminar se a embalagem se encontrar danificada. 

Fabricante REF Número de
catálogo

Não utilizar se a
embalagem se 
encontrar danificada

Não reutilize Número do loteLOT STERILE R Esterilizado usando
irradiação
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Utilização prevista: Trata-se de um dispositivo de estabilização de cateteres e cabos. É 
utilizado conjuntamente com um cateter, tubo ou cabo compatível. O dispositivo permite 
fixar um cateter permanente e é composto por uma gaze adesiva e por uma peça de grampo 
para reduzir a deslocação e saída do cateter. Conjuntamente com um cateter ou tubo deve 
ser utilizado especificamente para efeitos terapêuticos e é necessário para a aplicação 
adequada do cateter no âmbito de tratamentos ou paliação de uma doença. O dispositivo de 
estabilização de cateteres bedal é um dispositivo de utilização única e deve permanecer 
aplicado na pele intacta durante um período máximo de 7 dias.

Avisos e precauções:
Não utilize o dispositivo em locais onde houver a possibilidade de ocorrer uma perda da aderência, como, 
por exemplo, se a pele não permitir a aderência ou se o paciente se encontrar numa condição instável. 

Durante a aplicação e remoção do dispositivo cumpra as diretrizes de controlo de infeções, lave as mãos 
antes de utilizar. 

Se necessário, suture a faixa do dispositivo à pele. 

Minimize a manipulação do cateter ou tubo durante a aplicação e remoção do dispositivo. 

Antes da aplicação remova qualquer óleo ou hidratante da área da pele em questão. 

O dispositivo e área envolvente devem ser inspecionados com frequência. 

O dispositivo deve ser substituído, no mínimo, a cada 7 dias. 

Utilize técnica esterilizada para a aplicação e remoção do dispositivo. 

Este dispositivo é de utilização única. Se for reutilizado, o adesivo não manterá o mesmo nível de 
desempenho e fará com o que o dispositivo se solte da pele. 

Caso verifique uma redução ou diferença no desempenho, como uma perda da aderência à pele, o 
dispositivo deve ser removido e substituído. 

Leia todos os avisos, precauções e instruções do folheto informativo da embalagem antes da utilização. 
O não cumprimento desta observação poderá resultar em lesões graves para o paciente.

Aspetos mais importantes da utilização do dispositivo de 
estabilização de cateteres bedal:

Prepare a pele: apare os pelos e utilize água com sabão ou um sabonete próprio e deixe-a 
secar completamente. 

Coloque o dispositivo tal como descrito no verso desta folha. 

Para abrir, coloque o dedo sob a peça de encaixe e levante para abrir. (se aplicável) 

Retire quaisquer resíduos do adesivo com álcool antes de remover o dispositivo.

Descartar após utilização.

Livre de látex CuidadoData de fabricação Consulte as
instruções de uso

Data de 
validade

Limite de
temperatura

10° C

30° C
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Os acidentes devem ser
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Adesivo esterilizado, de utilização única para 
estabilização de cateteres, tubos e cabos

1639 Rx Only  MD Dispositivo medico



Descole o papel da esquerda e da direita do adesivo e pressione-o sobre a 
pele.

Coloque o cateter, o tubo ou o cabo compatível na peça de encaixe aberta.

Feche a peça de encaixe colocando a tampa superior sobre a peça de 
encaixe. Irá ouvir um clique (4X) ao fechar.

Descole o papel do adesivo de gaze e coloque-o sobre o cateter (opcional).

Pressione toda a gaze sobre a pele para garantir uma boa aderência.

Descole o papel grande do adesivo e pressione a fita de espuma sobre a pele. 

Coloque o cateter, o tubo ou o cabo compatível na peça de encaixe aberta. 

Feche a peça de encaixe colocando a tampa superior sobre a peça de 
encaixe. Irá ouvir um clique (4X) ao fechar. 

Descole o papel da esquerda e da direita do adesivo e pressione-o sobre a 
pele. 

Descole o papel do adesivo de gaze e coloque-o sobre o cateter (opcional). 

Coloque a asa do cateter na peça de encaixe aberta.

Feche a peça de encaixe colocando a tampa superior sobre a peça de 
encaixe. Irá ouvir um clique (4X) ao fechar. 

Descole o papel grande do adesivo e pressione a fita de espuma sobre a pele.

Descole o papel da esquerda e da direita do adesivo e pressione-o sobre a 
pele. 

Ao substituir o dispositivo, coloque adesivo extra em cima do ponto de 
entrada.
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Descole o papel grande do adesivo e pressione a fita de espuma sobre a pele. 

Coloque o cateter, o tubo ou o cabo compatível na ranhura macia.

Coloque a mola macia sobre a base macia.

Descole o papel da esquerda e da direita do adesivo e pressione-o sobre a 
pele. 

Descole o papel do adesivo de gaze e coloque-o sobre o cateter. 
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http://l.ead.me/bbV9Kf

http://l.ead.me/bbQGJw

http://l.ead.me/baqqD0

http://q-r.to/baov35

Scan QR code to view instruction video. Video only shows IFU partly.  
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