
Kit de Aplicação Vivostat® Fibrin
Cartão de consulta rápida

APL 400 Series Encontram-se disponíveis para transferência as versões 
no idioma local em: www.vivostat.com/qrcs
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STERILE

ATENÇÃO:
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

STERILE

Evite a formação 
de bolhas de ar na 
seringa

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 
Vivostat® Fibrin no 
suporte de seringas 

8. Feche a tampa

5. Quando 
indicado no visor, 
abra a tampa 

6. Insira e 
posicione o 
suporte de 
seringas 

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

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

Viscous substance 
can vary in colours 
A substância 
viscosa pode 
apresentar 
diferentes cores 

PARTE 2 – CARREGAR SERINGAS, IRRIGAR E INICIAR A APLICAÇÃO

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

2. Pressione o 
botão para 
iniciar o 
carregamento 
de seringas

3. Pressione o 
botão da 
Spraypen ou o 
interruptor de 
pedal uma vez
para irrigar

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

7. Pronto para 
aplicação.

4. Aponte 
para o canto 
inferior do 
papel de pH e 
proceda à 
autoirrigação

1. Retire a 
tampa da 
Spraypen 

NÃO espete no 
tecido nem 
dobre a ponta da 
Spraypen

Evite tocar na 
substância aplicada 
imediatamente após 
a aplicação 

Se interromper a 
aplicação durante 
mais de 5 minutos, 
coloque a tampa na 
Spraypen

DICAS DE APLICAÇÃO ADICIONAIS

Remova a tampa e 
limpe a ponta da 
Spraypen antes de 
a reaplicar 

Utilize movimentos 
circulares a uma 
distância do spray de 
2 a 6 cm
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