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 O HEMOCENTRO REGIONAL DE CAXIAS DO SUL comunica a todos os usuários 

portadores de coagulopatias que, para receber FATORES DE COAGULAÇÃO, o usuário 

(nome)________________________________________ assume o compromisso de: 

 

1. Realizar o tratamento conforme a prescrição médica, seja em doses profiláticas ou doses 

domiciliares, comparecendo à consulta médica no mínimo uma vez por ano, bem como para a 

realização de exames de rotina, conforme agendamento ou necessidade. 

 

2. Sempre comunicar por telefone quando o fator de coagulação for usado por motivos de 

hemartroses, hemorragias ou outros que não sejam profilaxia, para registro e avaliação de 

necessidade de consulta com o hematologista. 

 

3. Comunicar o farmacêutico por telefone sobre a retirada do fator um dia antes da data 

pretendida. 

 

4. Ao retirar o fator, trazer SEMPRE a caixa ou bolsa térmica (evitar trazer isopor) e apresentar 

sempre a caderneta do registro do uso do fator, já contendo o motivo pelo qual o fator foi 

utilizado. 

 

5. Separar em casa os resíduos do fator já utilizado e trazer ao HEMOCS da seguinte forma: 

 a) frascos de fator de coagulação e diluente (água) em um saco plástico; 

 b) seringas em outro saco plástico; 

 c) agulhas e scalps em bombonas plásticas resistentes (fornecidas pelo HEMOCS), 

quanto tiverem com dois terços da sua capacidade preenchida. 

 OBS: as caixinhas de papel devem ser descartadas em casa, no lixo seletivo. 

 

6. Doses domiciliares que não forem utilizadas devem ser devolvidas para troca com no 

mínimo, 30 dias de validade, em embalagens íntegras. 

 
    ________________________                                __________________________ 
       Identificação e assinatura                                  Assinatura do paciente / responsável 
      Farmacêutico - HEMOCS                                   Nome: 
                                                                                  CPF / RG: 

 

         Caxias do Sul, _____ de _________________ de _______ 

 
Hemocentro Regional de Caxias do Sul – HEMOCS 

Ambulatório de Transfusão e Coagulopatias – Fone: (54)3290-4581 
Farmacêutico / Plantão – Fone: (54)3290-4546 


