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Adaptador de Segurança
®

QUICKSHIELD VACUETTE

‘‘Rotação de 360°’’



Mais flexibilidade com o novo adaptador de segurança 
®

QUICKSHIELD VACUETTE  

O escudo de segurança recentemente projetado para o 

adaptador agora pode ser posicionado em qualquer direção. 

Como diz o slogan "Rotação de 360°", permite aos usuários 

destros ou canhotos, rodarem o escudo de segurança para a 

posição que melhor lhes convir.

O escudo de segurança rotativo garante:

 Clara visibilidade de todo o local da punção

 Maior flexibilidade para se adaptar da forma mais eficaz 

possível a qualquer situação

Para procedimentos diários de coleta de sangue

®
O adaptador de segurança QUICKSHIELD VACUETTE  da Greiner Bio-One é especialmente adequado para a 

rotina de coleta de sangue. Não há alteração na técnica de coleta padrão, e o escudo de segurança é ativado 

facilmente com apenas uma mão, pressionado-o sobre uma superfície rígida. Este produto fornece ao usuário 

o manuseio simples e proteção confiável contra acidentes.

O design ergonômico do adaptador 

permite uma melhor aderência dos 

dedos durante a punção.

O escudo de segurança é pré-

montado d i re tamente sobre o 

adaptador  e deve ser  at ivado 

manualmente após remover a agulha 

da veia do paciente.

®Adaptador de Segurança QUICKSHIELD VACUETTE

‘‘Rotação de 360°’’

Sem a necessidade de mudar de técnica 

de coleta, o novo adaptador de segurança 
®QUICKSHIELD VACUETTE  ajuda a evitar 

acidentes com agulhas.



Maior flexibilidade no que diz respeito às exigências específicas do paciente e usuário 

graças ao escudo de segurança rotativo.

Ativado com o auxílio de uma superfície rígida.

Conforto através da ativação com apenas uma mão.

Produto de segurança adequado para o cumprimento da NR-32.

Ponto indicativo sobre a tampa de proteção da agulha que serve como orientação para 

o bisel.

Nenhuma alteração na técnica de coleta.

Um clique audível indica ao usuário que o escudo de segurança foi totalmente ativado.

Pode ser usado com a mesma facilidade por canhotos e destros.

Adaptador transparente para diferenciar da versão QUICKSHIELD não rotativa.

®Vantagens do novo Adaptador de Segurança QUICKSHIELD VACUETTE :

O adaptador pode ser usado com a Agulha para Coleta Múltipla 
® ®VACUETTE  ou Agulha VISIO PLUS VACUETTE . Ambas as agulhas 

possuem bisel, que garantem uma ótima punção. O ponto sobre a 

tampa de proteção da agulha está alinhado com o bisel da agulha. 

Isto serve como uma indicação da posição do bisel, de modo que 

o usuário possa ajustar o escudo para a posição de sua 

preferência, sem ter que remover a tampa de proteção.

LUP S OISI
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Escudo de Segurança

É pré-montado diretamente sobre o adaptador 

e pode ser posicionado em qualquer direção.

Câmara transparente de 

visualização para controle 

óptico da punção venosa

Adaptador de Segurança  
®

QUICKSHIELD VACUETTE

Código 450230

®Agulhas para Coleta Múltipla VACUETTE

Código 450071-77

®
Agulha VISIO PLUS VACUETTE

Câmara transparente de visualização

Código 450040-43
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1 Coloque a agulha

4 Inicie a punção venosa

7  Ative o mecanismo de 
segurança pressionando-o 
sobre uma superfície rígida

2 Se desejar, reposicione o 
escudo de segurança

5 Insira o tubo

8  C l ique  aud íve l  i nd ica 
ativação

3 Retire a tampa de proteção 
da agulha

6 Retire o tubo

9 Descarte em recipiente 
apropriado

Instruções de Uso*

®
O novo Adaptador de Segurança QUICKSHIELD VACUETTE  em conjunto com os Tubos para Coleta de 

®Sangue e Agulhas VACUETTE , é um sistema de uso único seguro e adequado para coleta de sangue 

venoso diária. 

*Para recomendação de manuseio completa, consulte as instruções de uso de cada produto.
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