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Passo 1.  PREPARAÇÃO
Limpe e seque totalmente a área facial.

Passo 2.  APLICAÇÃO DA BOLSA DE COLETA
Remova o filme da fita autoadesiva na bolsa de coleta.  
(Obs.:  deixe o cordão no lugar, dentro da bolsa de coleta.)

Prenda firmemente a bolsa à face lateral, a aproximadamente 6,5 mm da abertura 
da pálpebra.  A bolsa de coleta deve ficar pendurada ao longo da face lateral, 
perpendicular à testa.  Se for usado campo cirúrgico, prenda a bolsa ao campo.

Passo 3.  POSICIONAMENTO DO CORDÃO
Puxe delicadamente o cordão da bolsa de coleta para expor o comprimento 
desejado.  Umedeça o cordão com água estéril até amolecê-lo.  Posicione o cordão 
no local desejado, certificando-se de que este não esteja dobrado ou obstruído 
pelos afastadores.  Inicie o procedimento; irrigue normalmente.

CUIDADO

• Mumedeça primeiramente o cordão.  O cordão ressecado pode irritar a 
conjuntiva.

• Estéril.  Este produto é para Uso Único; não re-esterilize.  A reutilização pode 
resultar em contaminação por micróbios e consequente deterioração da saúde do 
paciente.  A FABCO não se responsabiliza por produtos que tenham sido 
re-esterilizados ou reutilizados.

• Não utilize caso a embalagem individual esteja danificada ou violada.  Contanto 
que a embalagem individual não esteja aberta, danificada ou vencida, o produto 
permanece estéril.  Utilize as técnicas apropriadas de assepsia em todas as fases 
do manuseio.

• Não corte esponjas próximas ao local do procedimento cirúrgico; fragmentos não 
detectáveis por raios-X podem entrar no local da incisão do paciente.  A não 
remoção dos fragmentos de esponja do paciente pode resultar em uma reação a 
corpo estranho.
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