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Recomendações para a técnica de aplicação do penso

Recomendações para
a técnica de aplicação
sobre e sob o penso
Para doentes com INR elevado (>3), baixo nível de plaquetas
(<100) e/ou uma perfusão de heparina normal contínua,
considere a aplicação sobre e sob o penso.
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Manter compressão digital.

• Após a inserção do cateter, aplique compressão digital com uma gaze de 5 x 5cm
sobre o local de inserção durante dois minutos.
• Lembre-se: Se espreitar, pode haver vazamento.
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Fixar

• Aplicando compressão digital, coloque um Conetor Ajustável SecondSite
(se necessário).
• Encaixe o conetor do cateter no dispositivo de fixação e aplique um BioPatch
(caso seja utilizado) no PICC.
• Limite a movimentação e a manipulação do PICC uma vez que a hemostase
for obtida.
3
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Aplicar curativo compressivo

• Sobreponha duas gazes de 5 x 5 cm, dobre-as ao meio e a seguir volte a dobrá-las.
• Coloque as gazes de 5 x 5 cm dobradas sobre o BioPatch no local de inserção
e fixe com Steri-Strips ou fita adesiva estéril.
• Aplique o penso transparente.
• Sobreponha duas gazes de 5 x 5 cm, dobre-as ao meio e a seguir volte a dobrá-las.
• Coloque as gazes de 5 x 5 cm dobradas sobre o penso transparente, no local
de inserção.
• Fixe com fita adesiva em forma de cruz.
• Após 24 horas, remova a fita adesiva em cruz e a gaze, inspecione o penso
e mude-o de acordo com o protocolo hospitalar.
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Para obter os detalhes do produto, consulte as instruções de utilização do fabricante.

Atenção: Evite usar material de penso elástico com menos de 5 cm. de largura, passível de criar um
efeito de torniquete. O penso compressivo não deve inibir o fluxo sanguíneo arterial. Confirme a perfusão
tecidular adequada distal ao penso em intervalos estabelecidos, avaliando qualquer compromisso venoso.
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Recomendações para a técnica
de aplicação sobre o penso
Devido à tecnologia verdadeiramente antitrombogénica
Chlorag+ard, pode ocorrer um sudado temporário no local de
inserção. Nestes casos, considere a utilização da técnica sobre
o penso.
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Manter compressão digital

• Após a inserção do cateter, aplique compressão digital com uma gaze de 5 x 5cm
sobre o local de inserção durante dois minutos.
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2

Fixar

• Aplicando compressão digital, coloque um Conetor Ajustável SecondSite
(se necessário).
• Encaixe o conetor do cateter no dispositivo de fixação e aplique um BioPatch
(caso seja utilizado) no PICC.
• Limite a movimentação e a manipulação do PICC uma vez que a hemostase
for obtida.
3

2

Aplicar curativo compressivo
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• Coloque as gazes de 5 x 5 cm dobradas sobre o penso transparente, no local
de inserção.
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Para obter os detalhes do produto, consulte as instruções de utilização do fabricante.

Atenção: Evite usar material de penso elástico com menos de 5 cm. de largura, passível de criar um efeito
de torniquete. O penso compressivo não deve inibir o fluxo sanguíneo arterial. Confirme a perfusão tecidular
adequada distal ao penso em intervalos estabelecidos, avaliando qualquer compromisso venoso.
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