
SWAB ESTÉRIL DESCARTÁVEL

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Swab estéril descartável para coleta de amostras
Nome Técnico: Frasco Ou Material Para Coleta, Armazenamento Ou Transporte De Amostras
Biológicas

2. INDICAÇÃO DE USO
O Swab Estéril Descartável destina-se a ser empregado, na rotina de exames diagnósticos, para
coleta de amostra biológica do corpo humano, mais especificamente amostras de origem no trato
respiratório: nasofaringe e vestíbulo nasal.

3. APRESENTAÇÕES
O produto está disponível nos seguintes modelos:
Swab Nasal Estéril Descartável: para coleta de amostras de vestíbulo nasal.
Swab Nasofaríngeo Estéril Descartável: para coleta de amostras de nasofaringe.

Os swabs são fornecidos em embalagem primária de papel grau cirúrgico. A embalagem secundária
(envelope plástico de polipropileno) contém múltiplas unidades conforme apresentações descritas
abaixo:

● Swab Nasal Estéril Descartável - Embalagem com 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000
ou 5000 Swabs

● Swab Nasofaríngeo Estéril Descartável - Embalagem com 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300,
500, 1000 ou 5000 Swabs

4. ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

● O produto deve ser armazenado e transportado em sua embalagem original mantido em
temperatura ambiente (2 a 30ºC), em local limpo e livre de incidência de raios solares e umidade.

● Deve ser protegido contra o empilhamento de cargas pesadas, que podem danificar a
embalagem e/ou o produto

● Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Produto Estéril - ETO

5. INSTRUÇÕES DE USO

5.1. Abra a embalagem e retire o swab sem tocar na cabeça do swab (utilize luvas estéreis e
o Equipamento de Proteção Individual adequado à coleta de amostras microbiológicas)

5.2. Segure a haste do swab e insira no orifício anatômico de coleta:

5.2a. Introduza aproximadamente 2,5 centímetros do Swab no nariz (parar de
introduzir quando o swab encontrar resistência) e gire por 10 (dez) vezes contra a superfície
do tecido. A parte a ser inserida é a cabeça do swab (extremidade felpuda).

5.2b. Para Amostras Nasofaríngeas: Apoie suavemente a cabeça do paciente com
uma mão enquanto segura o swab com a outra. Insira o swab pela narina e, em seguida,
avance o swab lentamente ao longo da parte inferior da cavidade nasal, evitando movimentos
bruscos para evitar sangramentos traumático. Gire o swab por 10 vezescontra a superfície do
tecido. A parte a ser inserida é a cabeça do swab (extremidade felpuda).
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3. Retire o swab e realize imediatamente o armazenamento da amostra no tubo de coleta ou
recipiente apropriado (não fornecido) ou faça a diluição da amostra no meio adequado (não
fornecido).

6. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
● A realização da amostragem deve ser realizada com delicadeza. Devem ser evitados

movimentos bruscos para prevenir lesões ao tecido.
● O Swab não deve ser utilizado para outros propósitos que não sejam os especificados na

instrução de uso
● Devem ser adotadas técnicas assépticas para manuseio e coleta.
● Após utilização, o material deve ser tratado como possível contaminante, podendo conter

microorganismo infeccioso. Descartar conforme normas e diretrizes aplicáveis à prática
laboratorial.

● O produto não deve ser utilizado se a embalagem estiver danificada ou se o prazo de validade
tiver expirado.

● O swab não deve ser reesterilizado em hipótese alguma. Após aberta a embalagem, ainda que
não utilizado o produto deve ser descartado.

7. RISCOS ASSOCIADOS

A aplicação de força durante a coleta da amostra é desnecessária e pode causar lesão ao
tecido. Deve-se empregar a técnica adequada e realizar a coleta sem efetuar movimentos
bruscos. Ao inserir o swab no orifício para coleta e encontrar resistência, não forçar a
passagem do swab.

8. DESCARTE
Após utilização, o material deve ser tratado como possível contaminante, podendo conter

microorganismo infeccioso. Antes do descarte, recomenda-se a autoclavagem a 121ºC por 20
minutos ou a aplicação de normas e diretrizes aplicáveis ao manejo de resíduos biológicos.

9. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)
Elogios, Sugestões ou Reclamações podem ser realizados diretamente à CPMH pelo telefone

(61) 3028-8883, pelo e-mail: @qualidade@cpmh.com.br, ou em nosso sítio eletrônico preenchendo o
formulário de atendimento do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) no endereço eletrônico:
https://www.cpmh.com.br/sac/ .

Esta Instrução de Uso pode ser solicitada a qualquer momento através do e-mail
qualidade@cpmh.com.br ou telefone (61) 3028-8883, onde será disponibilizada via e-mail a versão
mais recente.

NOTA: Informações referentes à data de fabricação, validade, lote e referência vide rótulo.

FABRICANTE Bioscience (Tianjin) Diagnostic Technology Co., Ltd
Endereço: 1. No.201.10 Siwei Road, Dongli District, Tianjin, China.
Website: http://www.bioscience-tj.com
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IMPORTADOR: CPMH – Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e
Odontológicos Ltda.
Endereço: SIA Trecho 17 Via IA-4 Lote 1235
CEP 71200-260 Tel: 61 3028-8883
www.cpmh.com.br qualidade@cpmh.com.br
Registro ANVISA: 80859840214
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rander Pereira Avelar – CRO/DF: 5476
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