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AD-650 

 

 

                   ADESIVO DE FIXAÇÃO PARA CATETER - GABILOCK 
 
 

                                              INSTRUÇÃO DE USO 
 
APRESENTAÇÕES 

 

São apresentados nos seguintes códigos:  

 

 

 

 

 
 

Indicação de Uso 

 
O adesivo de fixação para Cateter PICC é indicado para a estabilização do cateter na pele do paciente, evitando assim, perda 
acidental ou contaminação, além de facilitar a manutenção do cateter pela equipe de enfermagem. Podem ser utilizados em 
cateter PICC neonatal, pediátrico e adulto. 

 
Modo de Uso 

1. Selecione a área de colocação do adesivo. Nota: O cateter já deve estar inserido no paciente. 
2. Prepare a pele de acordo com o protocolo padrão do hospital para aplicação do adesivo. Em alguns pacientes, pode 

ser necessária a remoção de pelos para uma melhor aderência. 

3. Abra a dobra superior, remova o revestimento interior e mantenha a dobra aberta, conforme figura ilustrativa. 
4. Deslize o adesivo por baixo do cateter e cole no espaço reservado.  
5. Prenda a dobra superior por cima do cateter. 
6. Segure o adesivo em posição enquanto remove a película protetora de um lado e depois do outro para colar na superfície 

da pele. 
Nota: Monitore diariamente adesivo e substitua-o se estiver sujo ou impregnado de líquido. A utilização de haste flexível com 
álcool facilita a remoção do adesivo de fixação na pele. 

 
Tempo de uso recomendado: 07 dias 

 
Importante: Este produto não contém látex de borracha natura. Produto Hipoalérgico. 

 
Condições de Manuseio, Armazenamento e Transporte: 
 
Verificar a integridade da embalagem.  
Verificar a data de esterilização e validade. 
Deve ser armazenado e transportado em temperatura ambiente, abrigados de calor e umidade.  
Devem-se evitar choques mecânicos. 
 

 

  
   
 

Advertências: 

 
Prepare a pele de acordo com o protocolo padrão do hospital para aplicação de adesivos. Em alguns pacientes, pode ser 
necessária a remoção de pêlos para uma melhor aderência. Monitore diariamente o adesivo e substitua-o se estiver sujo ou 
impregnado de líquido. 
Não fixar o adesivo em locais que apresenta lesões de pele. 
O fabricante recomenda que o tempo máximo de permanência do adesivo seja de sete 7 dias. 

 
Efeitos Adversos: 
Desde que utilizada de acordo com as instruções de uso, não apresenta contra indicações. 
 
Descarte: 
Após o uso, descartar todos os materiais utilizados em local apropriado para materiais potencialmente contaminados 

 

Resp. Técnica - Dra. Josimara S. A. Possidonio - CRF- SP 54659 

REG ANVISA: 80423540049 
 

                                                                  GABISA MEDICAL INTERNATIONAL SA 
Rua Tapiraí, 39 – Comp. 51/63/75 – Jardim Leocádia 

CEP 18085-300 Sorocaba – SP 
CNPJ 08.633.431/0001-05 Tel/fax:15 3238-4100 

 

Código 
Comprimento 

(mm) 
Largura 

(mm) 
Indicação de uso 

AD-650-N 43,18+/-1,0 15,24+/-1,0 Neonatal 

AD-650-PA 56,92+/-1,0 15,24+/-1,0 Ped/ Adulto 

Esterilizado por Óxido de Etileno 

Proibido reprocessar. 


