Agulha de segurança Safety
Instruções de utilização

Antes da colheita de sangue
Encaixe a
S-Monovette®
no adaptador
da agulha de
segurança Safety.
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Abra a
embalagem
usando o seu
polegar e o
indicador.
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Hier
aufreißen!

Open here!
Ouvrir ici!

Encaixe a
S-Monovette®
no adaptador
da agulha de
segurança Safety.
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Rasgue a
abertura da
embalagem no
sentido da seta
central.
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Depois da colheita de sangue
Retire a última S-Monovette® da agulha de
segurança Safety e, em seguida, remova a
agulha de segurança Safety da veia.
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Como ativar a proteção da agulha...
2a
A

Clique!

Coloque a
proteção da
agulha sobre uma
superfície estável
e pressione para
baixo para travar
a agulha.

Em alternativa,
pressione a parte
inferior da tampa da
proteção da agulha
com o seu dedo
indicador para cobrir
e travar a agulha.

2b
B

Clique!

Após ativação da proteção da agulha, descarte a
agulha de segurança Safety travada em segurança
num contentor de corto-perfurantes.

$JXOKDGHVHJXUDQ×D6DIHW\0XOWLĲ\®
Instruções de utilização
Antes da colheita de sangue

Abra a embalagem usando o seu
polegar e o indicador.
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Encaixe a S-Monovette® no adaptador da agulha de
VHJXUDQ×D6DIHW\0XOWLĲ\®.

Depois da colheita de sangue

Reservado o direito a alterações técnicas

G12

Segure a extremidade traseira do protetor de agulha
entre o polegar e o dedo indicador antes de retirar a
DJXOKDGHVHJXUDQ×D6DIHW\0XOWLĲ\® da veia.

Como ativar a proteção da agulha...
...enquanto a agulha se encontra na veia ...após remoção da agulha da veia
A
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Esta publicação pode conter informações sobre produtos que não estejam disponíveis em todos os países

Klick !
Clique
Clique!

Deslize a proteção da agulha para a frente
enquanto remove a agulha de segurança
6DIHW\0XOWLĲ\® da veia.
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5HPRYDDDJXOKDGHVHJXUDQ×D6DIHW\0XOWLĲ\®
da veia e em seguida deslize a proteção da
agulha para a frente.

Após ativação da proteção da agulha, descarte a agulha
GHVHJXUDQ×D6DIHW\0XOWLĲ\® travada em segurança num
contentor de corto-perfurantes.

