
PARTE 1 – PREPARAR DISPOSITIVO APLICADOR DESCARTÁVEL E UNIDADE APLICADORA
LIGUE a unidade aplicadora na parte de trás e ligue o interruptor de pedal

2. Transfira 
aplicador 
descartável + 
papel de pH para 
área estéril

3. Transfira o 
suporte de 
seringa para fora 
da área estéril

4. Insira as seringas 
de pH 10 e 
PRF no 
suporte de seringas 

Kit de Aplicação Vivostat® PRF Endoscopic
Cartão de consulta rápida

5. Rode o suporte 
de seringas para 
trás e para a 
frente (10 vezes)

Série APL 400 
Encontram-se disponíveis para transferência as versões 

no idioma local em: www.vivostat.com/qrcs
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9. Feche a tampa

6. Quando indicado 
no visor, abra a 
tampa 

7. Insira e 
posicione o 
suporte de 
seringas 

8. Pressione o 
suporte de seringas 
na cavidade
utilizando dois dedos

PARTE 3 – CARREGAR SERINGAS, IRRIGAR E INICIAR A APLICAÇÃO

5. Verifique a 
mistura correta no 
papel de pH (de 
líquida a viscosa 
em 10-30 
segundos)

1. Pressione o 
botão para iniciar 
o carregamento 
de seringas

2. Pressione o 
interruptor de 
pedal uma vez
para irrigar 

4. A autoirrigação 
para 
automaticamente 
e é exibido o modo 
de pulverização 
“ml +” 

6. Pronto para 
aplicação.3. Aponte para o 

canto inferior do 
papel de pH e 
proceda à 
autoirrigação

ESTÉRIL

ATENÇÃO:
1) De modo a evitar que bolhas de ar afetem
negativamente a mistura, NÃO empurre a agulha até ao
fim do frasco de pH 10 no Passo 1
2) Siga o Passo 5 cuidadosamente, para que as plaquetas
não assentem no fundo, pois são essenciais no processo
de cicatrização
3) Se passarem mais de 30 min. após o Passo 5, rode o
suporte de seringas novamente: pressione o botão no
topo da unidade aplicadora por mais de 4 segundos, retire
o suporte de seringas, rode-o, introduza o suporte de
seringas na cavidade do recetáculo, feche a tampa e
pressione o botão por mais de 4 segundos.

PARTE 2 (OPCIONAL) – CARREGAR O CATETER NO CABO DO APLICADOR ENDOSCÓPICO ESTERILIZADO

ESTÉRIL

3. Ajuste o cateter endoscópico para a posição certa -
são possíveis todos os ângulos

2. Introduza e 
empurre o cateter 
endoscópico 
completamente 
para dentro do cabo

1. Coloque a 
ponta do cateter 
endoscópico na 
extremidade do 
cabo

4. Para bloquear o 
cateter na posição, 
empurre-o para 
cima até ouvir 
um “clique”

1. Introduza uma 
agulha de 21 g no 
interior do frasco 
de pH 10; recolha o 
líquido para uma 
seringa de 1 ml 

Evite a formação 
de bolhas de ar na 
seringa

A substância 
viscosa pode 
apresentar 
diferentes cores 


