AlergoprickDuo

- Descartar o puntor utilizado em recipiente apropriado para

INSTRUÇÕES DE USO:

- Veriﬁcar se o produto não sofreu violação em sua
-

-

embalagem original e se está dentro do seu prazo de
validade.
Abrir assepticamente a embalagem no momento do uso,
pelo local indicado.
Retirar o puntor do invólucro protetor com cuidado para
não contaminar ou daniﬁcar as pontas dos mesmos.
Fazer a assepsia da pele do paciente com álcool 70% no local
onde serão depositados os alérgenos a serem testados.
Marcar a pele com uma caneta de ponta ﬁna. As marcações
devem ser distantes entre si no mínimo 2 cm, para facilitar a
localização da deposição do alérgeno na pele.
Pingar uma gota de cada alérgeno ao lado de cada marcação
e fazer a puntura utilizando o puntor "Alergoprick Duo"
através da gota de alérgeno colocado na pele, pressionando
com a extremidade bifurcada pontiaguda por alguns
segundos, fazendo um discreto movimento de rotação, sem
provocar sangramento.
Ou, colocar a ponta bifurcada do “Alergoprick Duo”
diretamente no frasco de cada alérgeno a ser testado, de
forma que o alérgeno ﬁque aderido a ponta bifurcada. Em
seguida, ao lado da demarcação, pressione o “Alergoprick
Duo” com a extremidade bifurcada pontiaguda por alguns
segundos, fazendo um discreto movimento de rotação, sem
provocar sangramento e depositando o alérgeno na pele.

-

descarte de materiais de biorrisco.
Seguir o mesmo procedimento para os outros alérgenos
(antígenos).
Utilizar um puntor para cada alérgeno testado.

ARMAZENAMENTO, PRECAUÇÕES DE USO E
ADVERTÊNCIAS:
O produto deve ser manuseado por proﬁssional habilitado
na área médico-hospitalar.
Não utilizar o produto, caso sua embalagem original
apresentar sinais de violação ou danos. Em caso de dúvida
quanto à integridade da embalagem original, não utilizar o
produto e comunicar imediatamente à empresa fabricante.
Esterilidade garantida, se não houver dano no envelope da
embalagem original. Seguir as instruções de uso. Sempre
manter técnica asséptica durante manuseio do produto.
Não deixar o produto exposto a sujidades, luz solar, e em
temperaturas elevadas acima de 40ºC. Não utilizar o
produto fora da data de validade. Artigo médico hospitalar
estéril de uso único.
Após o uso, descartar imediatamente em recipiente
apropriado para descarte de materiais de biorrisco.
Não reutilizar ou reesterilizar o produto.

CONTRAINDICAÇÕES:
O produto não apresenta restrições para seu uso, sendo
eﬁcaz e seguro para a ﬁnalidade a que se destina, desde que
sejam seguidas as orientações, suas advertências e seu
modo de uso.
O produto destina-se apenas a auxiliar em testes de alergia
(testes alérgicos por puntura - prick test).

Produto Estéril:
Esterilizado por óxido de etileno (ETO).

PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS O USO.
MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E
ANIMAIS DOMÉSTICOS.

PRODUTO ESTÉRIL. PROIBIDO REPROCESSAR.

, a partir da data de fabricação.
REGISTRO NA ANVISA/MS Nº 81056919003.

