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ETAPAS DO PROCEDIMENTO

ESCLEROTERAPIA COM ADRENALINA

Material:

2 seringas de 20ml;

2 ampolas de adrenalina;

2 agulhas 40x12;

1 frasco de SF 0,9% de 125ml;

2 agulhas de esclerose.

Diluição:

1 ampola de adrenalina (1ml) para 19ml de SF (1/19) = 20 ml solução.

Procedimento:

1. Acoplar a seringa à agulha de esclerose e preenche-la com a solução. Sobrará 18ml de

solução para aplicação no paciente, 2ml preencherão a agulha;



2. Auxiliar o médico na introdução da agulha no canal endoscópico,  sempre mantendo a

ponta da agulha recolhida;

3. Expôr a agulha quando o médico solicitar e injetar a solução, com a solicitação médica,

contando quantos ml estão sendo injetados;

4. Parar a injeção e recolher a agulha conforme solicitação médica;

5. Preparar apenas uma seringa, caso o médico assistente solicite outra, fazer nova solução;

6. Ao final do procedimento, descartar a agulha em caixa de perfurocortantes e dar o destino

adequado aos materiais.

ESCLEROSE COM ETANOLAMINA (ETHAMOLIN)

Material:

2 seringas de 10ml (de preferência com bico Luer Lock);

4 ampolas de ethamolin;

2 ampolas de glicose 50%;

2 agulhas 40x12;

2 agulhas de esclerose.

Diluição:

Em uma seringa de 10ml aspirar primeiro 2 ampolas de ethamolin (4ml) e completar com 6ml de

glicose 50%; (sempre aspirar primeiro o ethamolin e depois a glicose, se for ao contrário formará

uma solução espumosa).

Procedimento:

1. Preencher  a  agulha  de  esclerose  com a  solução  e  administrá-la  conforme  orientação

médica;

2. Seguir o procedimento de esclerose com adrenalina;

3. Sempre deixar 2 seringas de ethamolin preparadas.

ESCLEROSE COM ÁLCOOL ABSOLUTO

Material:

5 seringas de 1ml;



5 agulhas 40x12;

Álcool absoluto;

2 agulhas de esclerose.

Não é realizado diluição da medicação.

Procedimento:

1. Aspirar álcool em todas as seringas e preencher a agulha de esclerose (é necessário 2

seringas de 1ml para preencher a agulha) ficando 3 seringas para o procedimento;

2. Seguir o procedimento de esclerose com adrenalina.


