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Indicação 

O Conector Valvulado TRECON é um dispositivo indicado para o processo de terapia intravenosa, que dispensa 

o uso de agulha para administração de fluídos. 

 

Apresentação 

Embalagem individual, em filme plástico e papel grau cirúrgico. Látex free. 

Conteúdo estéril e apirogênico. Esterilizado com Óxido de Etileno. 

 

 

Composição 

Conector luer lock, de policarbonato classe médica, transparente. 

Válvula, de silicone classe médica, transparente. 

Tampa protetora, de polietileno de baixa densidade. 

 

Instruções para utilização do conector valvulado TRECON 

Retirar o TRECON da embalagem utilizando técnica asséptica. 

Limpar o septo com antisséptico antes de acessar a cânula. 

Remover a tampa protetora sobre luer lock macho. 

Conectar o luer macho no luer fêmea do dispositivo de conexão. 

Atenção: se já estiver conectado a um encaixe fêmea, certificar-se que todas as conexões estão seguras 

antes de usar, pois podem se afrouxar durante o transporte. 

Fazer o priming da porta da válvula e expelir o ar quando necessário. 

Conectar o conjunto de administração ou seringa na porta da válvula. 

Velocidade média do fluxo = 4.500 ml/hora a 76 cm da altura da cabeça, usando Solução Salina Normas 0,9% 

mediante temperatura ambiente. 

Atenção: para administração de medicação não assistida, usar somente seringas e conjuntos luer lock. 

Lavar o conector após ou entre injeções, infusões de sangue ou de produtos de sangue, retiradas de sangue 

ou de medicamentos não compatíveis entre si. A lavagem deve ser realizada conforme a política da instituição 

para esse fim. 

Após lavar a válvula, girar a seringa no sentido anti-horário e continuar pressionando o êmbolo da seringa até 

que a seringa se solte da válvula. Isto previne o refluxo de fluídos após a lavagem. 

Atenção: o conector valvulado TRECON tem em seu interior uma válvula em silicone de dupla via e com 

travamento externo do tipo luer lock. Quando a válvula está na posição fechada, apresenta uma extremidade 

de superfície plana e lisa, que atua como barreira microbiológica, portanto não é necessária uma tampa para 

manter a esterilidade. 

 

 

Uso do TRECON com agulha 

Para utilizar agulha deve-se conectar um adaptador do tipo luer macho com septo autovedante com 

comprimento suficiente para acomodar o comprimento da agulha para a válvula 

Inserir a agulha da seringa no adaptador do tipo luer macho com septo autovedante e enviar os fluídos 
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Advertências e precauções 

Seguir rigorosamente as instruções de uso. 

Somente médicos ou profissionais qualificados devem utilizar esse produto. 

Desprezar o produto caso a embalagem esteja aberta ou danificada. 

Descartar após o uso. Esse produto é para uso único, não pode ser reutilizado. 

Utilizar imediatamente após a abertura da embalagem. 

O TRECON é compatível com soluções padrões IV, lipídios, sangue e hemoderivados. 

Aplicar rigorosamente os procedimentos de controle de infecção e substituir o conector conforme prática da 

instituição. 

O TRECON não é destinado ao uso com sistemas de cânula cega. Esse uso pode causar vazamento de fluído. 

A Tree Produtos Médicos Hospitalares não se responsabiliza por eventuais consequências resultantes de uso 

impróprio. 

 

 

Transporte e armazenamento 

O Transporte ou armazenamento inadequado pode causar danos estruturais e funcionais ao produto. 

Conservar em ambiente seco e arejado e não exposto ao sol.     

Manter o limite de temperatura para armazenamento de até 40°C. O mesmo cuidado deve ser adotado para 

o transporte 

Aplicar as Boas Práticas de Armazenagem a fim de garantir que a embalagem e a esterilidade do TRECON 

permaneçam intactas.  

 

 

Contraindicações 

         Não se conhecem contraindicações para o uso do produto 

 

Data de Esterilização / Data de Validade / Lote / Registro Anvisa 

           Vide rótulo do produto 

 

Produzido e distribuído por Tree Produtos Médicos Hospitalares Ltda.  
CNPJ 39.256.675/0001-31 
Rua Sanazar Mardiros, 747 – CEP 06213-070 Osasco – SP   
Atendimento ao cliente: (11) 94187-6563  

Responsável Técnico: Marcel Brasil de Freitas Siqueira / CREA-SP: 5069330690  

 www.treehospitalar.com.br 
       

 

 

http://www.treehospitalar.com.br/

