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COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO (NEONATAL)-GMI
APRESENTAÇÕES

.
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DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO NEONATAL GMI (Código 499-S).
Contém uma bureta de 150 ml graduada para coleta de urina, com um
prolongamento em tubo de PVC de 60 cm, clamp, ponto de coleta, conector
escalonado que se adapta ao extremo proximal da sonda e no outro extremo um
prolongamento em PVC de 13 cm com clamp e conexão direta. Bolsa com
capacidade de 400 ml para armazenamento de urina, com clamp, conector luer
lock e tampa macho luer lock para fechamento.

RECOMENDAÇÕES
•
•
•

Verificar a integridade da embalagem.
Verificar as datas de esterilização e vencimento.
Manter o produto em lugar fresco, arejado, protegido de raios solares.

Esterilizado por óxido de etileno.

FINALIDADE/ INDICAÇÕES
•
•

Para controle urinário rigoroso em pacientes críticos neonatais.
Obtenção de amostra estéril de urina para fins diagnósticos.

Proibido reprocessar

INSTRUÇÕES DE USO
•
•
•
•
•

Instalar sonda uretral com técnica asséptica;
Após passagem de sonda uretral, conectar a sonda ao coletor de urina;
Verificar se a conexão da sonda ao coletor está seguramente acoplada;
Posicionar o coletor abaixo do nível do paciente e realizar abertura do
primeiro clamp;
Observar se o clamp entre a bureta e bolsa coletora, e o clamp final estão
fechados, para evitar extravasamento;

CONTRAINDICAÇÕES
Pacientes com obstrução total ou parcial de uretra e/ou lesões em seu trato.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
•
•

Realizar o procedimento sob estritas normas de assepsia;
Avaliar constantemente a drenagem da urina, pois a obstrução da via de
saída pode provocar distensão vesical.
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EMBALAGEM
O COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO (NEONATAL) GMI envelope pouch
com papel apto esterilização ETO, com impressões características, lote de
produção e etiqueta exigidas pela autoridade sanitária competente.
DESCARTE
Após o uso, descartar todos os materiais utilizados em local apropriado para
materiais potencialmente contaminados.

EFEITOS COLATERAIS
Desde que utilizado de acordo com as instruções de uso, não apresenta efeitos
colaterais, todavia as possíveis contraindicações, precauções e advertências estão
descritas neste documento.
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