DESCRITIVO TÉCNICO
Produto de Uso Único – Descartável – Destruir após o uso

ALKO BAG

Descrição: Bolsa plástica, fabricada em PVC atóxico com capacidade de até
3000 mL, com tampa e tubo de PVC atóxicos, de aproximadamente 1,6
metros, e um grampo para o fechamento do tubo.
Indicação: Recipiente próprio para a suspensão de sulfato de bário, e
posterior introdução no intestino do paciente, com o auxílio de uma cânula
retal, nos procedimentos de clister-opaco enema.
Modo de Uso: Retirar a bolsa da embalagem e certificar-se de que o grampo
que lacra o tubo de saída esteja corretamente fechado; abrir a tampa da
bolsa. Introduzir o volume de suspensão de sulfato de bário, necessário para
a realização do exame. Agitar fortemente a suspensão antes de colocá-la
dentro da bolsa plástica. A bolsa deverá ser colocada, em um local mais
alto, em relação ao paciente. Conectar-se-á uma cânula retal no tubo de
saída e introduzir-se-á no ânus do paciente; abrir o grampo. A transferência
da suspensão de sulfato de bário se fará por gravidade.

Cuidados e Advertências: Não utilizar o produto, se a embalagem estiver aberta ou danificada. Não
reutilizar o produto. Destruir após o uso.
Restrições: O produto não tem nenhuma indicação terapêutica, sendo utilizado apenas na execução do
procedimento recomendado. Não há restrições.
Esclarecimento sobre o uso: O produto deverá ser utilizado, em conjunto com uma cânula. E por
profissionais especializados.
Armazenamento: A bolsa para clister-opaco enema deverá ser armazenada em local seco, e em
temperatura ambiente entre 15°C e 30 °C.
Transporte: Não existem recomendações especiais para o transporte, desde que sejam resguardadas as
condições de armazenagem.
Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica, para
materiais potencialmente contaminados
Apresentação: Saco plástico contendo uma bolsa plástica para clister-opaco enema. Embalagens
secundárias: caixas com 12, 24 ou 48 unidades.
Prazo de Validade: O produto tem um prazo de validade indeterminado, desde que a embalagem não seja
violada.
Esterilizado por: Bioxxi Serv. de Esterilização Ltda. Farm. Resp.: Dra. Angélica S. Lapos – CRF/RJ 4778.
Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo. Fabricado e Distribuído por: Alko do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Rua Mapendi, 360 – Taquara – Rio de Janeiro – RJ. CNPJ: 32137424/0001-99 – SAC (21): 2435-9335. Resp.
Téc.: Dra. Luciana R. Alves Carneiro – CRF/RJ 15386. Registro ANVISA nº: 80137010084
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