
GUIA PARA ADMINISTRAÇÃO  
DOS MATERIAIS NA SUA CASA

Mensalmente você receberá o material referente a sua prescrição médica e para garantir que todos os insumos estejam 
nas condições adequadas você deverá seguir fielmente as orientações dadas em seu treinamento trazendo assim mais 
segurança a sua terapia.

É importante ressaltar que caso o seu material apresente alguma anormalidade, como por exemplo: furo, rasgo, alteração 
da coloração ou do aspecto, você deverá descartá-lo imediatamente conforme as orientações abaixo. Além disso, deverá 
informar ao departamento de qualidade da Baxter através do 0800 012 55 22 ou e-mail faleconosco@baxter.com. É 
importante que encaminhe alguma evidência (vídeo ou foto por exemplo), a quantidade afetada e o número do lote.

PARA AUXILIÁ-LO, SEGUEM AS PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES PARA O MANEJO ADEQUADO DO SEU MATERIAL.

O que você irá receber:

Bolsa simples 
de DPA

Ultrabag

DESCRIÇÃO: 
As soluções para a Diálise Peritoneal são infundidas 
no peritônio do paciente, e são responsáveis por 
realizar a Diálise.

DESCRIÇÃO: 
É usado na cicladora (Homechoice) para a realização da Diálise 
Peritoneal Automatizada e através do qual, durante o tratamento, 
ocorre a infusão e drenagem da solução na cavidade peritoneal.

Equipo cassete 
DP

DESCRIÇÃO:
É a extensão da linha de drenagem do equipo cassete que permite 
que a solução drenada seja descartada.

DESCRIÇÃO:
Este dispositivo é uma tampa de plástico embebida internamente 
com iodo povidona, projetada para tampar o equipo de transferência 
(twist clamp).

DESCRIÇÃO:
É importante para evitar a contaminação dos materiais através de 
fluidos ou gotículas durante o seu manuseio no tratamento.

DESCRIÇÃO:
É importante para evitar que o equipo da Ultrabag se solte da mesa 
e contamine a conexão entre a solução e o equipo de transferência 
(Twist Clamp).

DESCRIÇÃO: 
Tem como objetivo pinçar as 
linhas de infusão e drenagem 
no CAPD e foi projetado para 
facilitar a conexão das linhas do 
equipo cassete às bolsas na DPA.

 ATENÇÃO!
Esse clamp não é descartável após o 
uso - deve ser lavado com água e sabão 
e armazenado aberto em recipiente 
com tampa. Não é recomendado o uso 
de álcool nesse produto.
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* Todas as imagens são ilustrativas, apenas para exemplificação.



RECOMENDAÇÕES DE CUIDADO NO ARMAZENAMENTO

• Mantenha as caixas sobre paletes e afastadas das paredes para que não entrem em contato com a umidade.1

• As caixas não devem ser molhadas, portanto, mantenham-nas em locais devidamente cobertos.1

• Evite a incidência direta de luz solar. Atenção a proximidade com janelas e a entrada de luz.1

• Mantenha o ambiente limpo, protegido de animais domésticos, roedores e insetos.1

DICAS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE

• Organize suas caixas de modo que as que estão mais próximas ao vencimento fiquem na frente, e as com vencimento 
mais distante fiquem atrás.1-3

• Ao receber mensalmente seus materiais, realize a conferência dos volumes recebidos de acordo com o indicado na 
nota fiscal e verifique a integridade de todas as caixas.1-3

• Siga atentamente a prescrição, realizando o seu tratamento conforme orientação da equipe da clínica, evitando assim 
descontrole do estoque.1-3

• Faça um pequeno inventário com a quantidade de material que tem em estoque e leve anotado em sua consulta 
mensalmente. Lembre-se que todas as eventuais sobras ou materiais vencidos serão descartados.1-3

DESCARTE CORRETO

As bolsas e acessórios para diálise (DPA e CAPD) devem ser sempre descartados após o uso, porém, isso não deve ser feito 
de qualquer jeito.

Assim como você faz com o lixo doméstico, as bolsas e 
acessórios têm que ser descartados de acordo com a 
legislação. Portanto, nunca deixe de seguir as instruções na 
hora do descarte do seu material.2-6

• O líquido drenado ou sobras de solução na bolsa devem ser jogados no ralo ou vaso sanitário. Antes de acionar a 
descarga, tampe o vaso; Nunca desprezar as bolsas de solução cheias mesmo que não utilizadas – devem ser esvaziadas 
e desprezadas como descrito anteriormente.2-6

• As bolsas plásticas vazias e seus acessórios, como equipo, fita, máscara e protetor de desconexão (MiniCap), deverão 
ser colocados em um saco de lixo ou o recomendado pela empresa de limpeza local e descartados no lixo comum;2-6

• NUNCA COLOQUE O SACO DE LIXO DENTRO DA CAIXA DE PAPELÃO, elas devem ser acondicionadas adequadamente e 
encaminhadas separadamente para reciclagem.2-6

• OS INSUMOS SÃO DE USO EXCLUSIVO DO PACIENTE AO QUAL FOI FEITA A PRESCRIÇÃO, PORTANTO, EM CASOS DE 
SAÍDA DA TERAPIA, OS MATERIAIS NÃO DEVEM SER DOADOS A TERCEIROS E SIM, IMEDIATAMENTE DESCARTADOS.2-6

• JAMAIS DESCARTE AS BOLSAS E ACESSÓRIOS EM VIAS PÚBLICAS, TERRENOS ETC. Utilize sempre o lixo comum para 
que possa ser recolhido pelo serviço de coleta pública.2-6

Referências: 1. Resolução  da  Diretoria  Colegiada  -  RDC  n°  304, de 17 de setembro de 2019 - Dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de 
Medicamentos. 2. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10004: Resíduos Sólidos - Classificação, segunda edição - 31 de maio de 2004. 3. Brasil. Ministério da Saúde. 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 4. Resolução  da  Diretoria  Colegiada  
-  RDC  n°  222,  de  28  de  março  de  2018,  que  dispõe sobre  o  regulamento  técnico  para  o  gerenciamento  de  Resíduos  de  Serviços  de  Saúde. 5. Resolução  Conama  
nº  358,  de  29  de  abril  de  2005,  que  dispõe  sobre  o  tratamento  e  a disposição  final  dos  Resíduos  dos  Serviços  de  Saúde  (RSS).  6. Brasília: DOU; 1999.   Consumers 
International/ MMA/IDEC. Consumo Sustentável: manual de educação. Brasília:, 2002. 144p.  
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Registro MS: Adaptador de Titânio com Rosca para Cateter de Diálise Peritoneal (Adaptador de Titânio) 
10068390171 | Adaptador de Titânio com Rosca para Cateter de Diálise Peritoneal (Cápsula Protetora para 
Adaptador de Titânio) 10068390171 | Clamp para Tubo de Saída de Bolsa Plástica Viaflex 10068399001 
|  Equipo Cassete para DPA com Cicladora - 3 entradas 10068390201 | Equipo Cassete para DPA com 
Cicladora 10068390201 | Equipo de Drenagem Peritoneal (DPA) – Brasil 10068390329 | Equipo de 
Transferência de 6” com Twist-Clamp de Longa Permanência 10068390005 | Equipo Multiplicador 
5 Pontas para Homechoice (Brasil) 10068390349 | Equipo Múltiplo de Transferência para DPI (Brasil) 
10068390352 | Homechoice para Diálise Peritoneal 10068390123 | Minicap Prep Kit CAPD-DPA Sistema de 
desconexão descartável 10068390336 | FlexiCap 80145249047| Homechoice Claria 80145240442 | Dianeal 
PD-2 (3,5 mEq de Cálcio por litro) / Dianeal PD-2 Baixo Teor de Cálcio (2,5 mEq de Cálcio por litro) glicose 
monoidratada + ASSOCIAÇÃO 106830064 | Extraneal (icodextrina 7,5%) 106830172


