
1) Abra a embalagem pouco antes do tratamento. 2) Verifique se há danos 

no produto. 3) Abra a embalagem do blister e retire a agulha para preparar a 

injeção. 4) Insira a agulha do cateter na pele e conecte ao conjunto de infusão.  

Antes do procedimento: O paciente será examinado e informado 

sobre as indicações, o tipo de tratamento a ser realizado, as precauções a 

serem tomadas, os potenciais efeitos adversos e os resultados esperados. 

O procedimento deve ser realizado sob condições assépticas rigorosas: 

é necessário garantir a higiene das mãos e proteger os locais de injeção.  

Procedimento de injeção: 1) Abra a embalagem pouco antes do tratamento.  

2) Verifique a integridade do produto. 3) Prepare a área da pele a ser tratada: remova 

a maquiagem, limpe, lave e seque a pele, depois aplique o antisséptico para evitar 

um biofilme. 4) Crie um furo de pré-injeção no ponto de entrada identificado, 

com a agulha. Através deste ponto de entrada, com uma mão, insira a cânula – 

previamente conectada à seringa – no nível de injeção desejado, enquanto aperta 

a pele entre o polegar e o indicador da outra mão. Injetar o paciente.

  
Este produto é fabricado apenas para uso único. O produto deve ser descartado 

após o uso e seu reuso é proibido/ Qualquer produto cuja embalagem individual 

(unidade) esteja aberta ou danificada não deve ser usado porque a esterilização 

não é garantida/ Se você for picado com qualquer agulha contaminada, poderá 

estar infectado com várias doenças infecciosas/ Verificar a integridade do produto 

antes do uso, caso a cânula e/ou agulha apresente danos as mesmas não deverão 

ser usadas/ Qualquer uso do produto que não seja para fins cirúrgicos gerais 

Produto Estéril.  
Esterilizado por Óxido de Etileno
Data de Validade: 5 anos a partir  

da data de fabricação.
PROIBIDO REPROCESSAR

NANO CÂNULA JBP
Conteúdo: 01 Cânula + 01 Agulha

INSTRUÇÕES DE USO:

ADVERTÊNCIAS:



deve ser proibido/ Este dispositivo médico só deve ser utilizado por médicos e/ou 

profissionais de saúde treinados em técnicas de injeção e autorizados de acordo com 

a legislação local vigente, respeitando o prazo de validade na embalagem e/ou caixa 

e após verificação de sua integridade/ Qualquer re-esterilização e/ou reutilização de 

um dispositivo médico de uso único, representa um risco significativo de infecção 

tanto para o usuário quanto para o paciente.

  
Antes do usar: Verifique o dano da embalagem/ Verifique a data de validade; Leia o 

manual antes de usar/ Não use o produto com a embalagem danificada. 

O produto deve ser armazenado em um local seco e ventilado. Evite a luz direta do sol 

e longe da fonte de calor ou ignição, a temperatura de armazenamento é de 5ºC a 25ºC. 

Fabricante:
Feel Tech Co., Ltd.

3,4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jayumuyeok2-gil, Gunsansi,

Jeollabuk-do, Korea

Importado e distribuído por:  
Skinstore SA

Av Marginal, 666 Cep. 06708-030 - Parque São George – Cotia/SP

Fone/Fax: 11 4551-3513 CNPJ: 12.979.552/0001-72

Resp.Téc. Daniel Santos de Souza - CRF/SP: 47489

ANVISA no 80781300003

PRECAUÇÕES:

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE  
ARMAZENAMENTO/CONSERVAÇÃO: 


