
Cateter de sistema fechado DeltaVen®

Guia de consulta rápida

Limpe o local de inserção de acordo com a política da sua instituição utilizando o agente antisséptico cutâneo recomendado

Efetue a punção venosa utilizando um 
ângulo de inserção adequado. Verifique  
o fluxo rápido na extremidade distal  
do cateter.
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Empurrar - Utilize a sua mão não dominante 
para avançar o catéter na veia, mantendo a 
agulha estável.
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Preparação

Inserção

TÉCNICA COM 
DUAS MÃOS

Verifique para garantir que as ligações 
estão corretamente estabelecidas e que 
o clamp está na posição “aberto”.

1
Retire a bainha com um movimento de 
torção, enquanto segura na secção com 
aba colorida. Inspecione o catéter.

2

Empurrar - Empurre para trás na zona 
estriada branca, junto à pele e paralela 
a esta, observando o fluxo de retorno 
secundário no prolongador. Puxe até 
ouvir um “clique”.
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Descarte a agulha com o mecanismo de segurança num recipiente para objetos cortantes adequado, de acordo com as políticas da sua instituição.

Empurrar ligeiramente - Baixe o cateter 
DeltaVen® até à pele, paralelo a esta. 
Faça avançar a totalidade do cateter 
alguns milímetros para garantir que o 
catéter está na veia.

4
Puxar ligeiramente - Puxe para trás 
segurando a zona branca estriada, 
separando o conector do mecanismo  
de segurança.
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Empurrar - Com o dedo por trás da patilha, 
avançar o catéter na veia mantendo a 
agulha estável.

TÉCNICA COM 
UMA MÃO PUXAR E CLICK
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Feche o clamp deslizante.2

Abra o clamp deslizante.4

Efetue uma avaliação do local  
e irrigue o cateter DeltaVen®  
de acordo com o protocolo da  
sua instituição.

1
Retire o cateter DeltaVen® quando 
deixar de ser necessário ou 
clinicamente indicado.

2

Estabilize e fixe o cateter DeltaVen® 
de acordo com o protocolo da  
sua instituição.

1

Irrigue todas as portas, utilizando 
irrigação pulsátil para incentivar 
a desobstrução da linha. Feche o 
clampe quando estiver concluído.
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Retire a tampa ventilada,  
substitua por um conector sem 
agulha ou tampa. 
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Cuidado e manutenção

Preparação para a infusão

Cateter de sistema fechado DeltaVen®

Pós inserção


