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Indicação: 
A Bolsa Pressurizadora é um produto desenvolvido para uso em ambiente hospitalar.  
Seu uso é indicado para auxiliar na administração de soros e/ ou medicamentos em bolsas, sob pressão.  
Deve ser utilizado em bolsas de solução com tamanho correspondente. 
 
Apresentação: 
A Bolsa Pressurizadora é fornecida não estéril, embalada individualmente em blister rígido de PET; 
Em dois modelos: para Bolsas de 500 ml E de 1.000 ml. 
Referencias: 

 BP00500 para bolsa de 500 ml 

 BP01000 para bolsa de 1.000ml 
 
 
 
Composição: 

Componentes: Materiais:  

(1) Bolsa  Poliuretano 

(2) Gancho ABS  

(3) Tubo Poliuretano 

(4) Monômetro ABS  

(5) Conector Y Poliuretano  

(6) Tubo Poliuretano 

(7) Torneira 3 vias Corpo em Policarbonato – Manopla em Polietileno 

(8) Bulbo de Pressão Látex  

 
 
Precauções: 
• Produto Médico Hospitalar não estéril;  
• Somente deverá ser manuseado por profissionais devidamente treinados; 
• Não se recomenda utilizar pressões superiores a 300mmHg/40KPa durante o procedimento. Isto pode reduzir a vida útil do produto; 
• Produto passível de reprocessamento; 
• O produto deve ser usado de acordo com as instruções de uso; 
• O fabricante rejeita qualquer responsabilidade por possíveis consequências resultantes de uso impróprio; 
• Deve ser conservado em ambiente seco e arejado e não exposto ao sol; 
• O limite de temperatura para armazenamento é de até 40°C; 
• Os mesmos cuidados são válidos para o seu transporte; destacando-se a importância da aplicação de Boas Práticas de Armazenagem; 
• Transporte ou manuseio impróprio podem causar danos estruturais e funcionais ao dispositivo ou a embalagem; 
• Não permita que instrumentos cortantes entrem em contato com a bolsa de solução ou com a Bolsa Pressurizadora; 
• A sua eficiência poder ser reduzida com o uso extensivo ou inadequado. 
 
Contra- indicações: Não se conhece contra indicações para este produto. 
 
Instrução de Uso: 
 1. Pendure a bolsa com solução no gancho localizada dentro da Bolsa Pressurizadora. 
Utilize somente bolsa de solução flexível. Use a Bolsa Pressurizadora apropriada, de 500 ml ou 1000 ml. 
2. Insuflar: Gire a manopla da torneira, conforme foto 1. Bombeie o bulbo de insuflação até que o medidor apropriado indique a pressão pelo surgimento de 
uma faixa verde.  
Quando a pressão desejada tiver sido atingida, gire a manopla conforme foto 2. 
3. Desinsuflar: Gire a manopla conforme foto 3. 
 
Nota: Não insufle demasiadamente na zona “vermelha”. Não utilize com qualquer fonte de pressão para insuflação, exceto o bulbo manual.  
A Insuflação em excesso ou mau uso pode resultar em lesão pessoal ou danos ao insuflar. 
O fabricante recomenda que o produto não seja submetido à lavagem, afim de não prejudicar a elasticidade do material e sua eficiência. 
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Regulatórios: 
• Biocompatibilidade conforme norma ABNT NBR ISO-10993 
• Produção em sala controlada conforme norma ABNT NBR ISO-14644 grau “D” 
 
Rastreabilidade:  
Todas as movimentações de estoque, entradas e saídas, são registradas em sistema através do número do lote que relaciona o ciclo de vida do produto na 
GaBmed. Através do sistema de rastreabilidade que é feita pelo número de lote é possível localizar: 
• Código do produto 
• Registros de Entrada: NF; data de entrada; quantidade de peças. 
• Peças em Estoque 
• Registros de Saída: NF; cliente; data de saída: quantidade de peças.  
O sistema de rastreabilidade também pode ser feito através de relatórios em sistema: 
• PA: mostra todos os lotes de produto acabado que consumiram determinados lotes de matéria prima 
• MP: mostra todos os lotes de matéria prima que compõem determinado lote de produto acabado. 
 
 
 Limite de Temperatura de armazenagem de até 40° - Data de Validade/ Lote / Registro ANVISA: ver rótulo. 
Produzido e distribuído por GaBmed Produtos Específicos Ltda. 
Rua Antônio das Chagas, 966 - 04714-001 – São Paulo – SP – Atendimento ao Cliente: (11) 5183-3078 – CNPJ: 68.867.522/0001-29. 
Responsável Técnica: Perla F. Fonseca / Coren SP: 202483 - www.gabmed.com.br - Indústria Brasileira. 
 
 
 
 


