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Guia de Procedimento: 
Seringa Pré-cheia para 
lavagem ZR® 

• Inspecione a 
integridade da 
embalagem (o 
embalamento, a 
seringa e a tampa da 
ponta). 

Nota: Não utilizar se 
a embalagem estiver 
danificada nem se 
a seringa estiver a 
verter ou a tampa da 
ponta não se encontrar 
totalmente presa à 
seringa. 

• Remova o material de 
proteção

• Inspecione visualmente 
a seringa e a solução 

Nota: Não utilizar se, 
quer uma, quer outra, 
estiverem embaciadas 
ou turvas.

Antes de tirar a tampa: 

• Segure a seringa com 
a tampa da ponta na 
vertical. 

• Pressione o êmbolo da 
seringa até o êmbolo 
de mexer ligeiramente. 
Este movimento 
quebra o selo entre 
a seringa e permite 
uma aplicação fácil da 
solução.

• Volte a colocar a tampa 
da ponta torcendo-a na 
extremidade  
da seringa. 

Nota: Tenha cuidado para 
não contaminar a ponta 
da seringa.

• Coloque uma cânula 
ou agulha rombas, se 
necessário.

• Segure na seringa com a 
ponta virada para cima. 

• Dê um piparote na 
lateral para que as 
bolhas subam. Aplique 
e mantenha pressão no 
êmbolo até o êmbolo 
chegar ao volume de 
lavagem marcado na 
seringa (por exemplo, 10 
ml, 5 ml, 3 ml, etc.) e o ar 
ser expelido.

• Conecte a seringa 
ao local de injeção e 
irrigue o local com um 
volume de solução 
apropriado. 

Nota: Use a quantidade 
de solução de lavagem 
que o protocolo indicar. 
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Nota: 
Só se aplica a seringas com soro. O dispositivo não se destina a ser usado em campo estéril. É 
de utilização única e só deve ser usado para lavagem IV - de foram assética. 

Siga as instruções de utilização da Medline. Juntamente com o protocolo da sua unidade de 
saúde relativo à administração de lavagem IV, utilizar de acordo com quaisquer avisos ou 
precauções adequadas para a medicação a ser administrada.

Não usar esta solução, se tiver dúvidas acerca da sua compatibilidade. Elimine a seringa e  
quaisquer componentes por usar.
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