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1 Preparar o ambiente

 Siga a orientação de seu enfermeiro de DPAC;
 Limpe o local de troca até, no máximo, 1 hora antes de realizar a troca de bolsa;
 Nunca permita a presença de animais domésticos no local da troca;
 Não ligue o ventilador ou o ar-condicionado durante a troca;
 Feche portas e janelas;
 Ilumine bem o ambiente;
 Aqueça a bolsa de solução dentro do invólucro com calor seco.

2 Preparar o material

No ambiente:
 Limpe a mesa;
 Reúna o material da troca: bolsa ULTRABAG, MiniCap, máscara, fita adesiva e dois 

Clamps (pinças);
 Deixe o equipo de transferência de 6 polegadas fora de suas vestes;
 Certifique-se que a pinça “Twist Clamp” esteja fechada;
 Coloque a máscara;
 Lave as mãos e antebraços com sabonete por 2 minutos;1

 Esfregue suas mãos com álcool em gel 70%2. Importante: suas mãos devem estar  
bem secas;

 Retirar o invólucro protetor da bolsa ULTRABAG;
 Inspecione a presença dos protetores de esterilidade do tubo de medicação e da 

extremidade em rosca do equipo “Y”;
 Inspecione a presença e a integridade do lacre verde dentro do equipo “Y”;
 Inspecione limpidez, integridade, volume, concentração e data de validade da nova 

solução de diálise.

3 Quebrando o Lacre Interno

 Feche a linha de infusão da nova solução com um dos Clamps;
 Quebre o lacre verde que fica na linha de infusão do equipo “Y”.

Você pode escolher o procedimento mais conveniente

Com as mãos

 Segure a base do lacre com uma mão e a ponta do lacre com a outra;
 Dobre o lacre para fora até que esteja totalmente separado da base;
 Dobre o lacre várias vezes para ambos os lados, para assegurar uma completa separação.

Sobre uma superfície dura

 Segure a base do lacre com uma mão e 
pressione a ponta do lacre contra a base 
dele;

 Levante a base do lacre para cima 
enquanto pressiona a ponta em uma 
superfície dura, até que o lacre se 
quebre;

 Segure a ponta do lacre com a outra 
mão. Dobre o lacre várias vezes para os 
dois lados até assegurar uma completa 
separação.
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Conecte a Ultrabag
 Prenda a extremidade em rosca do equipo “Y” na mesa com a fita adesiva e deixe o 

conector em rosca (amarelo) fora da mesa;
 Retire a tampa protetora do conector em rosca do equipo “Y”(tampa amarela);
 Deixe-o preso na mesa;
 Retire e despreze o MiniCap do equipo de transferência de 6 polegadas.
 Imediatamente, faça a conexão do equipo de transferência de 6 polegadas ao equipo 

“Y” da ULTRABAG. Faça um movimento em rosca, girando o equipo “Y” da ULTRABAG e 
mantenha o equipo de transferência de 6 polegadas imóvel. Certifique-se que a conexão 
dos equipos esteja firmemente segura.
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Lave o sistema Ultrabag
 Mantenha o equipo de transferência de 6 polegadas fechado;
 Coloque a bolsa de drenagem na posição abaixo do seu abdômen;
 Retire o clamp da linha de infusão da nova solução;
 Conte lentamente até 5 e observe a passagem  

da solução de diálise da nova bolsa para a  
bolsa de drenagem.



Saiba como jogar fora o lixo da diálise

Baxter Hospitalar Ltda.
Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1.240, 12º andar

Vila São Francisco - São Paulo / SP - CEP: 04711-130
Serviço ao cliente: 0800 012 5522 - www.baxter.com.br

Baxter e Ultrabag são marcas registradas da Baxter International Inc.
Material para fins meramente educativos e de uso exclusivo para 

pacientes já em terapia em diálise peritoneal.
Adaptador 10068390171 | Clamp 10068399001  

Equipos 10068390201, 10068390329, 10068390005, 10068390349, 
10068390352 | FlexiCap 80145249047 | Minicap 10068390336
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Drenagem
 Feche a linha de infusão da nova solução com um Clamp;
 Pendure a nova bolsa de solução;
 Abra a pinça “Twist-Clamp” do equipo de transferência de 6 polegadas;
 Observe a saída da solução da cavidade peritoneal;
 Feche a linha de drenagem com o outro Clamp, quando a drenagem terminar (a drenagem 

deve durar de 20 a 30 minutos, aproximadamente).

7 Infusão

 Retire o Clamp da linha de infusão da nova solução;
 Mantenha aberta a pinça “Twist-Clamp”do equipo de transferência de 6 polegadas;
 Observe a entrada da nova solução na cavidade peritoneal (a infusão deve durar de 8 a 

10 minutos, aproximadamente);
 Feche a pinça “Twist-Clamp” do equipo de transferência de 6 polegadas, quando terminar 

a infusão da nova solução;
 Feche a linha de infusão da nova solução com o Clamp;
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Desconexão
 Fixe, com os dedos, as abas do invólucro do Minicap sobre a mesa e abra-o;
 Certifique-se que a esponja do MiniCap esteja úmida (não toque na esponja);
 Desfaça a conexão do equipo de transferência de 6 polegadas com o equipo “Y”  

da ULTRABAG, girando o equipo “Y”;
 Continue segurando o equipo de transferência de 6 polegadas e solte o equipo “Y”;
 Pegue o novo MiniCap e conecte-o no equipo de transferência de 6 polegadas,  

girando o MiniCap até certificar-se que esteja seguro;
 Certifique-se que a pinça “Twist-Clamp” do seu equipo de transferência de 6 polegadas 

esteja fechada.
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Etapa final
 Verifique o aspecto do líquido drenado. Coloque a bolsa com o líquido drenado em 

cima da bolsa vazia.
 Observe se as letras estão visíveis, através do líquido. Caso não seja possível observar as 

letras, entre em contato com os profissionais de saúde de sua clínica.
 Anote em sua agenda, o volume drenado e o horário da sua diálise. O controle da UF é 

essencial, principalmente na DPAC.

Referências: 1. The World Health Organization. WHO guidelines on Hand Hygiene in Healthcare http://whqlibdoc.who.
int/publications/2009/9789241597906_eng.pdf 2. Figueiredo AE et al. Hand Hygiene iin Peritoneal Dialysiss Patients: A 
Comparison of two techniques. JBN 2012; 355-360.

As bolsas e acessórios para diálise devem ser obrigatoriamente 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.

 Líquido drenado ou sobras de solução na bolsa devem ser jogados no ralo ou vaso sanitário. 
Antes de acionar a descarga, tampe o vaso;

 A bolsa plástica vazia e seus acessórios, como equipo, fita, máscara e protetor de desconexão 
MiniCap, deverão ser colocados em um saco de lixo preto e descartados no lixo comum;

 NUNCA COLOQUE O SACO DE LIXO PRETO DENTRO DA CAIXA DE PAPELÃO;

 A caixa de papelão deve ser desmontada ou amassada e descartada em separado do lixo 
comum. O papelão pode ser reciclado;

 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. 

Lembre-se: todos nós somos responsáveis pela limpeza  
e conservação do meio ambiente.

Conforme a Resolução RDC nº 222/2018 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 
e a Resolução nº358/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, resíduos 
provenientes do tratamento de resíduos domiciliares.

Esses resíduos devem ser acondicionados de acordo com as orientações dos serviços locais de 
limpeza urbana para serem encaminhados para aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos.


