
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

Garrote Premium - Modelo Adulto 
 
Indicação de Uso 
 
O garrote é um cinto flexível utilizado durante a coleta de sangue para facilitar a 
localização das veias, tornando-as proeminentes. Deve ser colocado no braço do paciente 
próximo ao local da punção, sendo que o fluxo arterial não poderá ser interrompido. Para 
tal, basta verificar a pulsação do paciente. Mesmo garroteado, o pulso deverá continuar 
palpável. Deve-se retirar ou afrouxar o garrote logo após a venipunção, pois o 
garroteamento prolongado pode acarretar alterações nas análises (por exemplo: nas 
análises do cálcio). 

 
 
Conteúdo 
 
Cada embalagem plástica contém 01 unidade do Garrote Premium Modelo Adulto. 
 

 
Figura 1:Garrote Premium  

Especificações e Características Técnicas 
 
• Faixa de flexibilidade: 1:1.5 - 1:2.0 
• Reversão da flexibilidade: ≥ 90% 
• Tensão: ≥50N 
• Composição: plástico ABS (fecho) e elástico 
• Livre de látex 
• Dimensões: 
Modelo Adulto:  Comprimento: 400mm ± 10mm; Largura: 25mm ± 1mm 



MODO DE USO 
 
1. Abra a embalagem e aperte o fecho do garrote abrindo-o para cima e posicione em 

torno do braço. 

 
 

2. Insira a ponta no fecho conforme ilustrado. 
 

 
 
3. Puxe a ponta do elástico até obter a tensão desejada. 
 

 
 
4. Para liberar a pressão do braço bastar soltar o garrote pressionando um botão na 

parte de cima do garrote. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Condições Especiais de Armazenamento e Conservação 
 

• Temperatura de armazenagem recomendada: 0°C a 40°C 
• Não exponha o dispositivo a temperaturas e umidades extremas (acima de 80%) 
• Não puxe o elástico acima da tensão máxima ou ocorrerá a quebra do garrote. 
• Limpe o dispositivo com um pano macio e levemente umedecido com água. Não 

use produtos químicos.  
 
Advertências e/ ou Precauções a serem adotadas 
 

• Não mantenha o braço apertado por muito tempo 
• Não puxe o elástico acima da tensão máxima ou ocorrerá a quebra do garrote. 
• Não exponha o dispositivo a temperaturas e umidades extremas (acima de 80%) 

 
Informações adicionais 
 

• A versão atualizada das instruções de uso do Garrote Premium no formato não 
impresso pode ser encontrada no endereço eletrônico www.accumed.com.br, 
disponível na internet.  

• Para obter, as instruções de uso do Garrote Premium no formato impresso, sem 
custo adicional, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 
da Accumed através do telefone 0800-052-1600.  

• A versão das instruções de uso, disponível na internet, é correspondente ao ano de 
fabricação do produto adquirido.  

Fabricado por: 
TNQ Industrial Co., Ltd. 
301, No. 20, Aimin Road, Nancun Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong 
Province, China 
 
Importado e distribuído por: 
Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda. 
Rodovia Washington Luiz, 4370 - Galpão G, H, J, K e L - Vila São Sebastião - Duque de 
Caxias – RJ - CEP: 25055-009 
 
Responsável Técnico: Marcos Eduardo da Silva Jordão CRQ/RJ 3ª Região: 03212320 
 

Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde  
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