
Guia de consulta rápida

BD Nexiva™
Cateter IV com sistema fechado de infusão
Dupla Via

REMOÇÃO DA AGULHA ACESSO E LAVAGEM DESCONEXÃO

8. Estabilize o conjunto e puxe a agulha utilizando 
o apoio dos dedos até que haja a desconexão.

9. Descarte a agulha protegida em coletor 
específico para perfurocortantes.

13. Desinfete o dispositivo BD Q-Syte™ com um 
antisséptico apropriado.

14. Insira o bico da seringa ou equipo (Luer Lock 
ou Split lok) de forma reta.

15. Abra o clamp, lave ou inicie a infusão.

16. Fixe o extensor.

17. Feche o clamp antes de desconectar para 
minimizar o refluxo de sangue.

18. Segure o BD Q-Syte™ durante a desconexão e 
desconecte em movimento reto.

Dica: Não segure na aleta de progressão durante 
a retirada da agulha, pois o sistema de segurança 
não será acionado.
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ESTABILIZAÇÃO 
E PREPARO DE USO

10. Aplique curativo transparente cobrindo o 
septo de contenção de sangue, permitindo o 
uso máximo do extensor dupla via.

11. Feche o clamp.

12. Remova o filtro microbiológico e conecte o   
BD Q-Syte™ adicional.
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PREPARO

PROGRESSÃOPREPARO

INSERÇÃO E 
REFLUXO

Verifique:

•

•

•

Filtro microbiológico:

BD Q-Syte™:

Clamp:

Deve permanecer conectado durante a
punção para permitir o refluxo e realizar a
contenção do sangue.

Deve estar devidamente conectado.

Deve permanecer aberto.

BD Q-Syte™
Refluxo inicial

do sangue

Filtro
Microbiológico

A
r

1. Retire a capa protetora da agulha.

2. Com uma das mãos, segure na plataforma de 
estabilização, enquanto com a outra segure na 
parte com ranhuras do protetor da agulha. Puxe 
aproximadamente 0,5 cm para deslocar a 
agulha da cânula do cateter.

3. Empurre o protetor de volta à sua posição 
original.

4. Segure o cateter conforme indicado na figura e 
puncione o vaso. O refluxo será visualizado 
primeiramente na cânula e, a seguir, no 
extensor dupla via.

5. Reduza o ângulo de forma que fique quase 
paralelo a pele.

6. Suavemente avance o conjunto (cânula e 
agulha) para garantir que a ponta da cânula 
esteja dentro do vaso.

7. Progrida o cateter para dentro do vaso usando a 
aleta de progressão.
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CUIDADO PARA NÃO PUXAR A AGULHA
DURANTE A PROGRESSÃO.

Registros ANVISA: 
BD Nexiva™ 10033430637; 
BD Q-Syte™ 10033430485
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3 30º a 45º

Caso o extensor esteja preenchido com solução salina 0,9%, 
não haverá refluxo secundário no extensor dupla via.

Dica: Utilize o dedo indicador ou a outra 
mão para progredir o cateter
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