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INSTRUÇÕES DE USO:
- Veriﬁcar se o produto não sofreu violação em sua
embalagem original e se está dentro do seu prazo
de validade.
- Fazer a assepsia com álcool 70% no local a ser
puncionado, demarcar a pele e colocar os
alérgenos a serem testados.
- Retirar a lanceta da embalagem, com cuidado para
não contaminar ou daniﬁcar as pontas das lancetas.
- Fazer a puntura através da gota do alérgeno
previamente colocada na pele, pressionando a
lanceta com a extremidade pontiaguda na pele por
alguns segundos e sem provocar sangramento.
- Utilizar uma lanceta para cada alérgeno testado.
- Descartar a lanceta utilizada em recipiente
apropriado para descarte de materiais de biorrisco.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS,
CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS
SOBRE O USO DO PRODUTO:
Artigo médico-hospitalar.
O produto é de uso único e não deve ser reutilizado.
Nunca utilizar uma lanceta se o lacre da
embalagem original estiver violado.
Neste caso, informar o fabricante imediatamente.
Antes de utilizar uma lanceta, 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
habilitado na área médica-hospitalar.

Não reutilizar ou reesterilizar o produto.
Após o uso, descartar imediatamente em recipiente
apropriado para descarte de materiais de biorrisco.
CONTRAINDICAÇÕES:
Este produto não apresenta contraindicações desde
que utilizado para o ﬁm a que se destina.
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.
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