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Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ 
(recto) 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Estas instruções são aplicáveis aos seguintes produtos Jelco®:

7130 a 7138 e 7188 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP  14 G a 24 G
7260 a 7269 e 7288 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR  14 G a 24 G

1. DESCRIÇÃO:
Cada Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ consiste numa agulha introdutora e num
protector integral da ponta da agulha.  Os principais componentes são: (1) bisel
da agulha, (2) agulha, (3) cateter, (4) conector do cateter, (5) protector da ponta,
(6) câmara “flash”, (7) conjunto de tampão “flash”, (8) bainha,  (9) estrutura do
conector da agulha.

CALIBRE DO CATETER E TABELA DE REFERÊNCIA
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Jelco IntuitIV  
Safety IV Catheter™

(Straight)

 
H Manufacturer: 
Smiths Medical International Ltd.
St. Crispin Way, Haslingden,  
Rossendale, Lancashire, BB4 4PW, UK.
Tel: +44 (0)1706 233800 

Distributed by:
Smiths Medical ASD, Inc.
201 West Queen St,  
Southington, CT 06489, USA.
Tel: +1 860 621 9111

Australian Representative:
Smiths Medical Australasia Pty. Ltd.
61 Brandl Street, Eight Mile Plains,
Brisbane, QLD 4113, Australia.
Tel: +61 (0)7 3340 1300

www.smiths-medical.com
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Calibre 14G 16G 18G 20G 22G 24G

Cor  Laranja Cinzento Verde Cor-de-rosa Azul Amarelo

APÓS A UTILIZAÇÃO

ANTES DA UTILIZAÇÃO

Estas instruções contêm informações importantes para a utilização 
segura do produto. Leia na íntegra o conteúdo destas instruções 
de utilização, incluindo as advertências e as precauções, antes de 

utilizar este produto.  
Se as advertências, precauções e instruções não forem devidamente 
seguidas poderá resultar na morte ou em lesões graves do doente e/

ou do médico.
NOTA: DISTRIBUIR ESTE FOLhETO INFORMATIVO A TODOS OS  

LOCAIS ONDE O PRODUTO SEJA COMERCIALIZADO.
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Este dispositivo destina-se exclusivamente a uma única utilização e é fornecido 
estéril e apirogénico. Os materiais utilizados no fabrico deste cateter IV 
radiopaco não contêm látex nem PVC e DEHP.  
2. INDICAÇÕES:
2.1   Um Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ correctamente colocado permite o

acesso a uma veia ou artéria para colheita de sangue, monitorização da 
pressão ou administração de fluidos.

2.2   O protector da ponta que fica bloqueado sobre a agulha, à medida que 
esta é retirada, ajuda a reduzir o risco de picadas de agulha acidentais.

2.3   Estes cateteres podem ser utilizados em qualquer população de doentes 
devendo ser considerada a estatura do doente, a adequação da solução 
para perfusão e a duração da terapêutica.  

2.4   Cateteres de calibre 14 a 24 podem ser utilizados com injectores eléctricos 
com pressão máxima de 300 psi. 

3. CONTRA-INDICAÇÕES:
Não são conhecidas. 

4. ADVERTÊNCIAS:
4.1   Para utilização correcta, OS MÉDICOS TÊM DE ESTAR TREINADOS NA

PRÁTICA DE PUNÇÃO VENOSA e seguir as instruções de utilização.  O 
não cumprimento destas instruções poderá resultar na morte ou em 
lesões graves do doente e/ou do médico.  

4.2   Para evitar a possibilidade de êmbolo:
•		NÃO	CORTE	O	CATETER	nem	utilize	instrumentos	cortantes	próximo	

do cateter.
•		Nunca	reinsira	a	agulha	introdutora	dentro	do	cateter,	pois	poderá	

cortá-lo.
4.3  Para evitar a possibilidade de picada de agulha acidental:

•		NÃO	DOBRE	A	AGULHA	durante	a	inserção,	a	progressão	ou	a	
remoção do conjunto de cateter.

•		Se	a	punção	venosa	não	for	bem	sucedida,	engate	o	mecanismo	de
segurança e elimine a agulha e o cateter.

•		Na	hipótese	improvável	de	o	dispositivo	não	ficar	bloqueado,	
elimine imediatamente o objecto cortante para um recipiente de
cortantes aprovado.

4.4   A agulha não se destina a ser utilizada como um fio-guia - a sua 
utilização impedirá a activação do protector da ponta de segurança.

4.5   Não manipule o conjunto de protector da ponta antes ou depois da 
utilização.

5. AVISOS:
5.1   O produto encontra-se estéril e é não tóxico e apirogénico, excepto se

a embalagem estiver aberta, molhada ou danificada. Elimine se alguma 
destas situações se verificar.

5.2   Deve estabelecer a permeabilidade antes da utilização com injectores 
eléctricos. A utilização de um injector eléctrico com pressão superior a 300 
psi pode originar fuga e/ou danos no produto. Não dobre nem obstrua o 
cateter durante a utilização de um injector eléctrico. Certifique-se de que o 
injector está devidamente calibrado e que parará automaticamente numa 
pressão acima de 300 psi.

6. PRECAUÇÕES:
6.1   Este dispositivo foi concebido para ajudar a reduzir o risco de picadas de

agulha acidentais. Além destas instruções de utilização, recomenda-se 
que o profissional de saúde siga as recomendações estabelecidas pelas 
normas dos CDC e OSHA (EUA) ou equivalentes locais relativas a agentes 

patogénicos transmitidos pelo sangue ao iniciar, manter ou eliminar 
qualquer cateter IV para evitar o risco de exposição a sangue.

6.2   Siga as actuais políticas e procedimentos institucionais relativos à inserção, 
manutenção e remoção do cateter.  

6.3   O cateter é mais curto do que a agulha introdutora. Por este motivo, 
poderá ocorrer fluxo retrógrado de sangue antes de a ponta do cateter 
estar totalmente dentro do vaso sanguíneo.  Se necessário, faça o cateter 
e a agulha avançarem ligeiramente em conjunto para garantir a total 
entrada do cateter no lúmen do vaso sanguíneo. Para evitar a punção 
acidental da parede posterior do vaso, baixe a agulha até que fique 
paralela à pele.

6.4   Certifique-se de que a ligação de administração de fluido/conector está 
bem fixa para evitar fugas. 

6.5   Garanta a estabilização do cateter no doente.  A estabilização incorrecta 
pode levar à perda de acesso vascular. 

7. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
 Devido ao risco de exposição a agentes patogénicos transmitidos 
pelo sangue, siga precauções padrão durante a colocação, a utilização
e a remoção de um cateter IV

7.1   Seleccione e prepare o local de acordo com a política institucional. Aplique 
o garrote.

7.2   Retire a bainha para fora a direito e inspeccione o dispositivo. Certifique-
se de que o conector do cateter codificado por cores está totalmente 
encaixado e verifique se o bisel da agulha está para cima.

7.3   Segure o dispositivo pela câmara “flash” transparente cilíndrica. Verifique 
se a secção plana da estrutura do conector da agulha e o bisel da agulha 
estão orientados para cima. 

7.4   Fixe o vaso sanguíneo com uma ligeira tracção da pele e insira a agulha na 
pele e no vaso sanguíneo, no ângulo adequado.

7.5   O refluxo de sangue para a câmara “flash” confirma a entrada no vaso 
sanguíneo.

7.6   Diminua o ângulo e insira ligeiramente o dispositivo para assegurar a 
entrada do cateter no vaso sanguíneo.

7.7   Retire o garrote.
7.8   Antes de retirar a agulha, pressione o vaso sanguíneo com os dedos, 

distalmente à ponta do cateter, e fixe o conector do cateter; depois, 
retire a agulha puxando a direito. O protector da ponta encaixar-se-á 
automaticamente sobre a ponta da agulha. 
 Nota: verificar-se-á uma ligeira resistência à medida que a agulha 
protegida for retirada do conector do cateter.

7.9   Nota:  não volte a inserir o protector da ponta no conector depois de 
ter sido removido.

7.10  Ligue a linha de administração IV e coloque um penso de acordo com a 
política institucional. 

7.11   Elimine imediatamente a unidade num recipiente de objectos cortantes 
descartável, estanque e resistente a perfurações.

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter, as marcas de desenho Jelco e Smiths Medical são 
marcas registadas da Smiths Medical. O símbolo ® indica que é uma marca registada 
na Repartição de Registo de Patentes dos E.U.A. e noutros países. Todos os outros 
nomes e marcas mencionadas são nomes comerciais, marcas registadas ou marcas 
de serviço dos respectivos proprietários. Não há qualquer ligação entre a Smiths 
Medical e a Intuitive Surgical. © 2012 Smiths Medical. Todos os direitos reservados.
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f Aviso

7 Não reutilizar

h Não reesterilizar

C  Esterilizado utilizando 
óxido de etileno

G Quantidade

= Código de série

< Número de catálogo

J Data de fabrico

H Fabricante

Não contém látex de 
borracha natural~

M Manter afastado da luz solar

Frágil, manusear com cuidadoX

L Manter seco

8 Utilizar até

: Componentes da via de 
passagem do fluido apirogénicos

† Componentes da via de 
passagem do fluido apirogénicos

^ Este lado para cima

P Limites de temperatura
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Utilização única.

Não reutilizar:  É necessário que determinadas 
características do material de dispositivos 

médicos tenham o desempenho pretendido. 
Estas características foram validadas para uma 

utilização única. Qualquer tentativa de 
reprocessar o dispositivo para subsequente 
reutilização pode afectar adversamente a 

integridade do dispositivo ou levar à alteração 
do seu desempenho.

Esterilizado enquanto a embalagem não for 
aberta ou danificada.

Destruir após utilização única.
Não reutilizar




