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INSTRUÇÃO DE USO – VÁLVULA ATIVA SAFETY NEUTRA GMI 
 

Indicação de Uso/ Finalidade 
 
As Válvulas Ativas Safety Neutra GMI (Needle Free) são indicadas para conexão aos dispositivos 
médicos/hospitalares, e permitem a adição de solução medicamentosa no Sistema Circulatório do paciente 
mantendo-o fechado evitando assim a entrada de microrganismos na corrente sanguínea e a perda de 
solução para o meio externo. 
 
Características técnicas: 

 
Período de utilização: Até 5 dias. 
Nota: Produto livre de látex e Ftalatos 
 
Utilizar técnica asséptica 
Abrir a embalagem e retirar a Válvula Ativa Safety. 

1. Adaptar a Válvula ao Dispositivo médico hospitalar, seringas ou equipos, efetuando o 
acionamento total da válvula até o final, se necessário realizar giro completo do dispositivo 
sobre a válvula. 

2. Administrar a solução desejada. 
3. Desconectar o dispositivo médico para o fechamento da válvula. 

 
Advertência/ Precauções 

• Antes de usar, leia atentamente as Instruções de Uso. 

• Verificar cuidadosamente a integridade de cada embalagem primária antes do uso. 

• Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada. 

• Armazenar em temperatura ambiente. Evitar calor excessivo. 

• Esterilidade assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada. 

• Fazer antissepsia da válvula com álcool 70% sempre antes de sua utilização. 
 
DEVIDO A CARACTERISTICA NEEDLE FREE É VEDADO O USO DE MATERIAIS 
PERFUROCORTANTES PARA ACIONAMENTO DA VÁLVULA, ESTA MANOBRA PODE 
INUTILIZAR O PRODUTO. 

 
 
Descarte 
Após o uso, descartar todos os materiais utilizados em local apropriado para materiais potencialmente 
contaminados, pois possui potenciais riscos de contaminação biológica. 
Cada instituição deve se valer de procedimentos de recolhimento, armazenamento e descarte próprio de 
seus resíduos sólidos, seguindo as normas instituídas. 
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