
Lote xxxx-xx-xx

Morfina, Cloridrato 0,125% (m/m) gel consistente - 10 G Data xx-xx-xx

Componentes Unidade Origem Lote Validade Qdade Qdade Qdade Verificado 

/unid Calculada Medida/Rubrica por

Carboximetilcelulose 3% (m/v) 100 G - Gel Mãe Consistente Gr 100 100

Morfina, cloridrato 2% 10 ml - Sol Inj mL 6,25 6,25

1 Fr 100 Gr

Quantidade produzida: 10 seringas de 10 Gr

Material e Equipamento: luvas, bata, botas, touca, máscara, campo, vareta de vidro, agitador Yellow line OS 5 Basic

camara de fluxo laminar horizontal, filtros esterilizantes 0,22 µm, seringas luer lock de 20 mL, autoclave, álcool a 70º, agulhas, 

tampas luer lock, compressas esterilizadas, biobox amarelo.

Técnica de preparação: Executado por:

1. Verificar o correcto estado de limpeza da área de trabalho, material e equipamento a utilizar.

2. Certificar que na área de trabalho se encontra apenas o material e equipamento destinados

à preparação do manipulado assegurando o vazio de linha.

3. Ligar a câmara de fluxo laminar horizontal cerca de 15 min antes da sua utilização. 

4. Limpar a câmara com álcool e compressas esterilizadas, segundo a técnica asséptica. 

5. Em CFLH, abrir o frasco contendo o de Gel mãe consistente;

6. Utilizando seringa e agulha, medir rigorosamente o volume de sol. Inj. de clor. morfina e adicionar ao gel mãe;

7. Agitar a mistura durante 2 minutos com o auxílio de uma vareta de vidro esterilizada;

8. Tapar o frasco e colocar a mistura sob agitação mecânica - 400rpm (Yellow Line) durante 30 minutos;

9. Fraccionar o gel em seringas estéreis e fechar utilizando tampas luer-lock;

10. Rotular as seringas unidose obtidas.

11. Limpar e arrumar a área de trabalho e os equipamentos utilizados.

12. Colocar o material utilizado na zona destinada à limpeza dos mesmos.

Rótulo Alterações à técnica | Outras informações

Controlo Qualidade Especificação Resultado Rubrica Conformidade Rubrica

6,0-6,4

Odor inodoro

Cor amarelado

Rubrica Validação/Libertação de lote:

Validade Nº Rótulos Impressos

Nº Rótulos utilizados:

Nº Rótulos inutilizados:

Validade 60 dias após data produção

Utilização: alívio da dor associada a feridas 

Entrada

Segurança/acondicionamento:

Guardar à Temperatura Ambiente.

Contém Parabenos e Propilenoglicol;
Contém Cloridrato de Morfina (Estupefaciente - Confirmar débito informático da preparação injetável)
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