PORTUGUÊS
A-PRF + Tubo 10ml

Instruções

Este dispositivo é um produto de uso único. Ele não deve ser reutilizado.
Este tubo de recolha de sangue é usado para a preparação A-PRF+™.
O tubo é estéril, com vácuo simples, sem aditivos ou anticoagulantes.
Tubo unico.
Procedimento:
• Retire o tubo da embalagem.
• Certifique-se se a embalagem está em bom estado. Se a embalagem estiver aberta ou danificada, por favor, não use,
use apenas um produto intacto e inviolado.
• Insira o tubo no suporte de colheita, cateter.
• O tubo enche e pára automaticamente quando está cheio (tubos de vácuo). Capacidade: 10 ml.
• Retire o tubo e introduza o seguinte. Quando o número desejado de tubos é atingido, deverá colocá-los na centrífuga.
• Os tubos estão prontos para a centrifugação. Para definir RPM e tempo de centrifugação, entre em contato conosco.
Damos-lhe as configurações adaptadas a sua centrífuga.
NB: Quando o procedimento A-PRF + estiver concluído, por favor, coloque imediatamente os tubos utilizados nos recipientes
previstos para este efeito.
Precauções:
• O bom funcionamento deste dispositivo só é assegurada se as instruções forem seguidas.
• Não faça qualquer ação que possa afetar o dispositivo;
• Verifique a integridade da embalagem antes de usar, se a embalagem estiver danificada, não use.
• Em caso de lesão com agulha, deverá consultar um médico.
• A reutilização do produto é estritamente proibida; pode levar a infecções perigosas para a saúde, ou mesmo a morte.
• No caso de pacientes com hemofilia, epilépticos, etc., é necessária atenção especial é necessário durante o protocolo.

1. Retire os tubos de colheita de
sangue A-PRF+™

LOT Número de lote
Prazo de validade: O produto pode
ser usado até o final do mês

2. Faça a colheita, e use o
número de tubos que
considere necessário.

Data de fabricação

3. Coloque os tubos na centrífuga
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Produto de uso único
Não devem ser reutilizados
Não tóxico - Não pirotécnicas

STERILE R

Esterilização Gamma

