
 

VÁLVULA BIOSAFE 
INDICAÇÕES: 
A válvula Biosafe é um dispositivo para a 
colheita e infusão de líquidos sem agulha. 
A válvula é compatível com os seguintes 
dispositivos médicos providos de ligações 
luer macho: 
Conjuntos de administração, 
Prolongadores, Seringas/seringas 
preenchidas, Cateteres venosos centrais, 
Rampas de torneiras, Torneiras. 
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: 
1. Abrir a embalagem pelo ponto de 
abertura e tirar a cápsula de proteção 
(Fig.1). 
2. Ligar o conector luer fêmea do cateter ou 
do prolongador ao fecho luer macho da 
válvula Biosafe (Fig. 2). 
3. Limpar o lacre de silicone aplicado no 
LL/fêmea da válvula Biosafe para garantir 
uma maior segurança. Ao efetuar esta 
operação, tomar cuidado para não 
contaminar o dispositivo. 
4. Ligar a conexão terminal macho do 
dispositivo de infusão ou da seringa à 
válvula Biosafe, primeiro exercendo 
pressão e depois girando o dispositivo até 
obter a respetiva fixação. Manter os dois 
dispositivos coaxiais durante esta 
operação. Não usar agulhas. 
5. Para desligar, girar o dispositivo de 
infusão ou a seringa no sentido inverso até 
obter a respetiva separação. Não remover 
a válvula Biosafe do cateter do doente ou 
do dispositivo de infusão (Fig. 3). 
6. Desinfetar a válvula Biosafe com solução 
não alcoólica após cada utilização para 
uma melhor técnica asséptica. 
Biosafe é um sistema fechado e não 
necessita de cápsulas de proteção. 
Produto estéril e apirogénico. 
ADVERTÊNCIAS: 
• Adotar uma técnica asséptica. 
• Não utilizar com agulhas. 
• Utilizar somente se a embalagem estiver
intacta. 
• Esterilização garantida só se a
embalagem estiver intacta. 
• Este dispositivo deve ser utilizado uma 
só vez, num único doente, e deve ser 
descartado imediatamente após o uso. A 
reutilização não está prevista porque o 
dispositivo perde a esterilização. O risco 
associado com a sua reutilização é a 
contaminação do próprio dispositivo, 
podendo levar à infecção do doente, causa 
possível de doença ou de morte dele. 
A ARIES ressalta a importância de uma 
utilização correta do dispositivo segundo as 
instruções de uso indicadas e somente por 
pessoal médico autorizado, para evitar 
danos no doente ou no próprio 
utilizador/operador. 

STERILE    EO = Sterilized using Ethylene Oxide 

= Manufacturer 

=This device does not contain latex 

= Disposable device. Do not re-use 
= Keep between 0÷40 °C 

Read instruction for use carefully 

 LOT =  Batch code 

=  Catalogue number 

=  Use-by date 

=  Date of manufacture 

=      High  = Keep away from sunlight 

= Fragile 
= Keep dry 
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