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ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, VERIFIQUE O NÚMERO DA INSTRUÇÃO 
DE USO E A VERSÃO CORRESPONDENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO 

PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO (IFU) TAMBÉM EM FORMATO IMPRESSO, 
SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 

CONSUMIDOR ATRAVÉS DO SAC 0800-707-3855 OU ATRAVÉS DO E-MAIL 
FRESENIUS.BR@FRESENIUS-KABI.COM 

 

MODO DE USO DO PRODUTO 

1. Abra a embalagem através da técnica asséptica; 

2. Se a cânula não estiver conectada, conecte esta na seringa antes do uso. Mantenha a 

agulha coberta com o protetor até o momento do uso para evitar danos à ponta e 

contaminação da agulha; 

3. Prossiga com a aspiração do conteúdo a ser infundido, respeitando as recomendações de 

assepsia de seu local de trabalho; 

4. Após preencher a seringa com o conteúdo necessário, remova a cânula da mesma, de 

forma que a seringa possa ser encaixada corretamente na bomba de infusão. 

 

ATENÇÃO 

Cuidado na hora de descartar a cânula. Recoloque o protetor nas agulhas utilizando 

técnica passiva de recolocação, isto é, não segurando o protetor da agulha durante a 

recolocação, e não forçando-o contra a ponta da agulha, evitando que esta penetre o 

protetor. 

Siga as recomendações do serviço de saúde para a prevenção de acidentes com 

perfurocortantes. 

 

5. Ao terminar o procedimento de infusão, a seringa também deve ser descartada em local 

adequado, conforme requisitos da legislação sanitária vigente, e recomendações do serviço 

de saúde. 
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PRECAUÇÕES RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS CUIDADOS ESPECIAIS E 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRODUTO, BEM COMO SEU ARMAZENAMENTO E 

TRANSPORTE: 

• Não utilizar após a data de validade. 

• Produto médico de uso único. 

• Este dispositivo é estéril. 

• Proibido reprocessar. 

• Destruir após o uso. 

• Manter em temperatura ambiente e em local protegido da umidade. 

• Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou danificada. 

 

ATENÇÃO 

A cânula da seringa Injectomat deve ser utilizada somente para aspiração de 

medicamento para preenchimento da seringa. Não é permitido seu uso para 

administração da medicação no paciente, o mesmo será administrado através de bomba 

de infusão com o uso de extensores que se conectam ao acesso venoso. 

 

INDICAÇÕES: 

As seringas Injectomat Âmbar são indicadas para o uso com bombas de infusão de seringa. 

São seringas de uso único para infusão de drogas fotossensíveis e podem ser utilizadas com 

extensores para infusão em Bomba de Seringa. 

São dispositivos para infusão compatível com bombas de seringa com o uso de extensores / 

perfusores. 

 

CONTRAINDICAÇÕES: 

• Não se aplica. 

 
FABRICADO POR: 
Fresenius Kabi AG 
Else Kröner-Str. 1 
61352, Bad Homburg 
Alemanha 
 
IMPORTADO / DISTRIBUÍDO POR 
Fresenius Kabi Brasil Ltda. 
Av. Marginal Projetada, 1652  
Barueri-SP  
C.N.P.J. 49.324.221/0001-04  
SAC: 0800 707 3855 
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RESPONSÁVEL TÉCNICA 
Cíntia Motta Pereira Garcia 
CRF-SP: 34.871 
 
Registro ANVISA nº 80145119023 
 
Estéril – Óxido de Etileno 
Produto de uso único. Proibido reprocessar 
Manter em temperatura ambiente, protegido de umidade e da luz solar. 

 
Lote, Data de fabricação e Data de validade: vide rótulo do produto. 
 
 

 
 
 
 

 


