INSTRUÇÕES DE USO DE PRODUTO MÉDICO
MicronJet600
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Apirogénicos
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Indicações:
O MicronJet destina-se a injeções intradérmicas de qualquer substância ou
medicamento aprovado para administração por essa via.
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Método de fornecimento:
O dispositivo é fornecido como um único dispositivo estéril MicronJet , embalado
numa embalagem macia para utilização única.
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Descarte do Produto
Após o uso, este produto deve ser descartado apropriadamente de acordo com as
diretrizes estabelecidas pela Resolução RDC ANVISA n°222/18, bem como ao
Programa de Gerenciamento de Resíduos aplicável aos estabelecimentos de
saúde e/ou aos Distribuidores de Produtos Médicos.
Modo de uso
Preparação do dispositivo para a injeção:
• Puxe a solução da injeção para a seringa sem purgar.
• Abra a embalagem macia e encaixe firmemente o
MicronJet na seringa.
• Retire a cobertura de plástico.
• Purgue o ar e o excesso de ﬂuido deixando o volume
desejado na seringa.
• Certiﬁque-se de que o local da injeção está seco antes
de adminis trá-la.
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Advertências e precauções:
• O MicronJet destina-se a utilização única, apenas por profissionais de saúde.
• O MicronJet pode ser utilizado em todas as pessoas e idades.
• A sua reutilização pode provocar uma infeção ou outra doença/lesão.
• Os dispositivos, utilizados ou não utilizados, não devem ser fechados novamente
ou removidos da seringa, salvo se não houver alternativa, ou tal ação for solicitada
por um procedimento médico específico.
• O MicronJet não se destina à aspiração de líquidos.
• Se o dispositivo parecer estar danificado ou quebrado, descartar e usar um novo
dispositivo.
• Qualquer incidente grave deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade
competente.
• Proibido reprocessar / reutilizar.
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TM



Para uso de profissional da
saúde
Fabricante
Número de referência
Não utilizar se embalagem
estiver danificada
Esterilizado por EtO
Representante autorizado na
Comunidade Européia
Guardar à temperatura
ambiente
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Reações adversas:
Foram observadas reações adversas locais, incluindo edema, eritema descoloração da
pele no local da injeção, provavelmente provocadas pela substância injetada e não
pelo MicronJetTM.
As reações adversas relacionadas ao uso do MicronJet incluem pequenos riscos de
micro-hemorragias (pontos de sangue autolimitadores que desaparecem no tempo
normal de coagulação).
Outras reações adversas potenciais relacionadas com o uso do dispositivo podem
raramente incluir infeção no local da injeção.
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• Segure as bordas da seringa entre o polegar e os
demais dedos.
• A linha azul deve estar sempre virada para si.
• As bordas da seringa não servem de guias de orien
tação, dado que nem sempre estão paralelas à linha
azul; use a linha azul para orientação.

• Estique a pele para baixo durante o processo de injeção.
• Insira o dispositivo num ângulo de 45°C.
• Pressione o dispositivo junto à pele até formar uma
ligeira reentrância.
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• Injete lentamente, é de se esperar uma forte
resistência.
• Irá formar-se uma pápula branca (bolha) no local
de injeção.
• Após a conclusão, aguarde 3 segundos e retire a
seringa.

PK_3046 Rev 01

Marcação CE de
conformidade
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Contraindicações:
• O MicronJet não deve ser utilizado em abrasões da pele, feridas abertas,
cortes e cicatrizes.
• O MicronJet não deve ser utilizado em erupções cutâneas, infeções da
pele ou em qualquer outra área da pele com lesão ou doença.

Definição dos símbolos

Lote /
Número de lote

Descrição:
• O MicronJet é um dispositivo de microagulha montado numa seringa
padrão do mesmo modo que uma agulha convencional.
• O MicronJet é composto por um conjunto integrante de 3 microagulhas;
cada microagulha tem 0,6mm de comprimento.
• O MicronJet é usado para injetar substâncias líquidas, permitindo a
administração intradérmica controlada em qualquer procedimento que
requeira a administração de substâncias à matriz dérmica.
• O MicronJet não contém látex.
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MicronJet600
PRODUTO ESTÉRIL
PRODUTO DE USO ÚNICO.
PRODUTO DE USO MÉDICO.

Utilizar até /
data de validade

Conservação e manipulação:
• O MicronJet deverá ser armazenada à temperatura ambiente.
• O MicronJet é embalado individualmente numa embalagem macia, esterilizado
com óxido de etileno (EtO).
• Não utilize o MicronJet se a embalagem macia estiver aberta e/ou danificada.
• Elimine todos os dispositivos de acordo com as diretrizes nacionais/institucion
ais e, na sua ausência, descarte-o num recipiente para material cortante.
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Instruções de utilização do MicronJet .

Importado por:
Mandala Brasil Imp. Dist. de Produto Médico Hospitalar LTDA
CNPJ: 09.117.476/0001-81
Av. Horácio Raccanello Filho, 5570 Salas 502, 1201 e 1202,
Ed. São Bento, Zona 07 - Maringá / PR - CEP: 87020-035
Fone: 44 3023 1710 - Site: www.mandala-intl.com
Resp. Técnica: Rafaela Bonchoski Siolin CRF/PR 29240
Notificação ANVISA no: 80686369014

Não reutilizar
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Para obter assistência/apoio/respostas, entre em contacto com o fabricante ou
distribuidor.

Fabricado por:
NanoPass Technologies Ltd.
3 Golda Meir St., Nes Ziona, 7403648,
Israel.
Tel: +972-8-9462905
E-mail: info@nanopass.com

Consultar as
instruções de utilização

MicronJet
Microagulhas para injeção intradérmica

