
Coloque um pano limpo e seco
debaixo do braço não dominante
da mulher e posicione o braço
com o cotovelo �ectido
e a mão debaixo
da cabeça.

Marque no braço a posição para inserção do 
bastão, 8 -10 cm do epicôndilo medial
e 3-5 cm abaixo do sulco. 

Prepare o sítio da inserção com
solução antisséptica
e campo cirúrgico esterilizado.

Injecte 1-2 mL de lidocaína 1%
logo abaixo da pele, elevando uma pápula
no ponto de inserção e avançando para
cima 5 cm ao longo da trilha de inserção.

Usando a técnica sem-toque,
remova da embalagem o aplicador
descartável esterilizado do
implante de uma haste.
Remova o aplicador de implante
estéril descartável de uma haste da
embalagem de blister. Segure pela
área com superfície texturizada. 
Veri�que visualmente a presença do 
implante dentro da agulha.

O provedor deve estar posicionado para visualizar a inserção
e certi�car que está subcutânea e paralelo ao braço. 

Distenda a pele 
próxima do sítio 
da inserção com o 
seu dedo polegar 
e indicador.

Perfure a pele com 
oaplicador num 
ângulo de 30˚ e 
insira apenas o 
bisel da agulha.

Visualizando a agulha, baixe o 
aplicador até estar paralelo com a 

superfície da pele e avance
suavemente, enquanto levanta a 

pele para cima para certi�car
a colocação super�cial.

Insira todo o comprimento 
da agulha sem usar força. 

Veri�que que todo o comprimento 
da agulha foi inserido na pele 

antes do próximo passo. 

Segure o aplicador nesta posição e 
pressione o êmbolo púrpura para 
baixo até ele parar. 

Esta acção irá retrair a agulha para o 
corpo do aplicador. 

Retire suavemente o aplicador deixando 
o implante no lugar.

Palpe para veri�car que o 
implante está no lugar.
Peça a mulher para palpar o 
implante para con�rmar a 
sua colocação. 

Feche o sítio da incisão 
com um penso para pele
esterilizado. 

Aplique uma
bandagem de pressão
para minimizar
hemorragias e hematomas. 

Preencha o processo e o 
cartão da utente, 
indicando o implante 
que ela recebeu e a 
duração da e�cácia.
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Implante pré-carregado 
dentro da agulha

Área do sulco, feixe 
neurovascular

Nervo ulnar

O implante deve ser inserido 
subdérmicamente (logo abaixo da 
pele) por cima do músculo tríceps, 
evitando o feixe neurovascular para 
devida colocação e fácil remoção.
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