PUNTOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL
PUNTORES PADRONIZADOS PARA USO EXCLUSIVO
EM TESTES ALÉRGICOS (PRICK TEST)

COMPOSIÇÃO: 100% polímero termoplástico
INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO DO PRODUTO:
O Alergoprick Puntor Plástico é um produto médico auxiliar, utilizado em testes alérgicos
por puntura (prick test), facilitando a penetração do alérgeno através da pele sem provocar

sangramento ou reação cruzada por contaminação.
INSTRUÇÕES DE USO:
- Verificar se a embalagem do produto não foi violada e se está dentro do prazo de validade.
- Fazer a assepsia da pele com álcool 70% no local onde serão depositados os alérgenos a

serem testados.
- Marcar a pele com uma caneta atóxica para a identificação do local de cada substância e
pingar uma gota de cada alérgeno ao lado do ponto demarcado.
- Retirar o puntor da embalagem, com cuidado para não danificar as pontas.
- Fazer a puntura através da gota do alérgeno colocado na pele, pressionando o puntor com

a extremidade pontiaguda na pele por alguns segundos, sem provocar sangramentos.
- Utilizar um puntor para cada alérgeno testado.
- Descartar o puntor utilizado em local apropriado para descarte de materiais de biorrisco.
PRECAUÇÕES,
RESTRIÇÕES,
ADVERTÊNCIA,
ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO:
Artigo Médico-hospitalar.

CUIDADOS

ESPECIAIS

E

O puntor só deve ser utilizado uma única vez.
Nunca utilize o produto se o lacre da embalagem original estiver danificado ou violado.
Neste caso, informar o fabricante imediatamente.

Antes de utilizar o puntor, lave bem as mãos com sabão e água morna e seque-as
completamente.
Retirar o produto da embalagem de maneira asséptica.
O produto deve ser manuseado por profissional ou pessoa habilitada.
Deve-se utilizar um puntor para cada alérgeno.

O produto destina-se apenas como auxiliar em testes de alergia (testes alérgicos por
puntura - prick test).

Produto estéril. Esterilizado a óxido de etileno (ETO). Proibido reprocessar.
Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Manter em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar.
CONTRAINDICAÇÕES:
Este produto não apresenta contraindicações, desde que utilizado para o fim a que se
destina.
EFEITOS ADVERSOS:
Não foram constatados efeitos adversos com o uso do produto.
GARANTIA:
Garantimos a qualidade deste produto desde que sejam seguidas corretamente as
instruções de uso.

PRAZO DE VALIDADE:
36 MESES
PRODUTO REGISTRADO NO MS SOB N° 81056919002

