
             

                                                                                                                                                          SEVS 

Pág. 1 / Rev.12 

 

GABILINK AIR—EXTENSOR VALVULADO SAFETY GMI 

APRESENTAÇÃO 

São apresentados nas seguintes dimensões e códigos:  

GABILINK AIR - EXTENSOR VALVULADO SAFETY GMI 

Código Comp. do 

extensor (cm)  

Nº válvulas Vol. interno 

(ml) 

Uso Fluxo* 

(ml/min) 

SEVS10-2 10,0 2 0,60 Neonatal  200 

SEVS15 15,2 2 1,00 Pediátrico  200 

SEVS16-2 16,5 2 1,45  Adulto  200 

SEVS16-4 16,5 4 2,27 Adulto  200 

ACESSÓRIO: Conector Luer com filtro 1,2 mícron (SF) 

 Aproximadamente 

VASNT – Válvula ativa safety neutra 

Código Comp. (cm) 
Diâmetro 

(mm) 
 (PSI) Vol. Morto (ml) 

VASNT 3,0 11 350 0,04 

*Fluxo gravitacional 

ESQUEMA DO PRODUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE 

Projetado para infusão de soluções, drogas, sangue e Lipídeos.   

 

COMPOSIÇÃO 

Características do extensor: É composto de tubo de PVC sem DEHP, pinças deslizantes corta 

fluxo, adaptador luer lock macho contendo tampa protetora com filtro, adaptador luer fêmea com 

válvula luer ativa e conector luer com Filtro 1,2 mícron.   

Características da válvula: Corpo e cânula interna em policarbonato resistente para passagem 

da solução, anel de silicone flexível para vedação da cânula interna, capacidade de até 200 

ativações.  

 

 INSTRUÇÕES DE USO 

• Verifique se os clamps estão abertos; 

• Conecte uma seringa a válvula que não possui filtro e realize o preenchimento do 

dispositivo com solução fisiológica ou água destilada;  



             

                                                                                                                                                          SEVS 

Pág. 2 / Rev.12 

 

• Observe se houve preenchimento total do dispositivo; 

• Retire e despreze o filtro da válvula para correto funcionamento do dispositivo; 

• Acesse a válvula do dispositivo de conexão diretamente contra a superfície do luer 

ativado e girar até que conexão esteja segura; 

• Realize a assepsia da válvula com o antisséptico de preferência antes do uso e antes de 

cada conexão subsequente; 

• O período de utilização deve seguir conforme protocolo Institucional, 
 

 ADVERTÊNCIAS  

• Garantir que todas as conexões luer em linha estão seguras antes do uso.  

• Não deixar ar dentro do dispositivo.  

• Para minimizar o refluxo durante a limpeza, manter a pressão positiva no êmbolo da 
seringa enquanto pinça o extensor de equipo.  

• Substituir a válvula se apresentar instabilidade na utilização. 

• Não acessar a válvula com agulhas. A tentativa deste acesso causará danos no produto, 
substituir imediatamente. 

• É recomendado o uso de conexão luer lock. Se a conexão luer slip for utilizada, insira o 
dispositivo empurrando firmemente em movimento rotatório.  

• Realizar a lavagem do dispositivo com solução salina após infusão/coleta de sangue, 
caso não seja possível substituir a válvula.  

• Traçar linhas antes da conexão. Não conectar nenhum dispositivo de gás comprimido 
nos sítios de injeção intravenoso.  

• Deve-se tomar cuidado com o uso de instrumentos cortantes, rasgos ou danos na 
superfície externa do produto.  

• Este produto não contém látex de borracha natural, e componentes metálicos. 
 

                   RECOMENDAÇÕES 

• O produto é fabricado utilizando materiais resistentes a lipídeos e pode ser utilizado para 
administrar soluções de base lipídica.  

• Para evitar que o fluxo retroceda, não permitir que as múltiplas fontes de fluido 
permaneçam conectadas ao extensor sem ajustar a pinça deslizante.  

• Lavar a válvula após injeção para prevenir mistura inadvertida de medicações, fluidos 
incompatíveis, infusão ou coleta de sangue.  

• Armazenar a temperatura ambiente, evitar calor excessivo.  
                                  

                                                                 Esterilizado por óxido de etileno          Proibido Reprocessar 

EMBALAGEM 

Envelope individual pouch, com papel apto a esterilização por ETO. 

 

DESCARTE 

Após o uso, descartar todos os materiais utilizados em local apropriado para materiais 

potencialmente contaminados, pois possui potenciais riscos de contaminação biológica.   

 

EFEITOS COLATERAIS 

Desde que utilizada de acordo com as instruções de uso, não apresenta contraindicações e 

efeitos colaterais.  
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