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Lista de Verificação do Treinamento
Etapa 
ComplEta 
[marCar no 
rEtângulo ao 
lado]

dEsCrição Etapa dEmonstrada/
ExpliCada dEtalhadamEntE

rEalizada não rEalizada

Formação em ECG Concluída On-line

O médico foi capaz de localizar e distinguir a onda P/Complexo QRS

O médico foi capaz se distinguir o ritmo sinusal, a fibrilação atrial, o flutter atrial e a taquicardia 
supraventricular paroxística

Preparação Não estéril

Ligou o monitor e acessou a identificação do paciente

Selecionou o Dispositivo de Acesso Vascular Central (PICC ou CICC/CVC)

Configuração da Peça em T, ECG e Ritmo Cardíaco Basal

Conectou a Peça em T e o controle remoto de volta ao monitor

Colocou a Peça em T na bolsa e a posicionou de modo adequado no paciente

Conectou os cabos de ECG com conectores aos pluges de cor correspondente na Peça em T

Aplicou corretamente os eletrodos no peito do paciente

Verificou o sinal do ECG e confirmou se o paciente está no ritmo sinusal

Realizou a captura de tela da linha de base do ECG

Aceitou a linha de base do ECG e confirmou que a tela de medição foi exibida

Inseriu as medições superficiais/externas e o comprimento reduzido apropriado do PICC

Preparação estéril 

Preparou o campo estéril e colocou o controle remoto em uma bolsa estéril

Conectou o conector estéril no plugue estéril
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dEsCrição Etapa dEmonstrada/
ExpliCada dEtalhadamEntE

rEalizada não rEalizada

Posicionamento do Cateter — Preparação Estéril

Cortou o cateter de forma apropriada e realizou flush (se aplicável)

Certificou-se de que o monitor estava no modo intravascular

Manteve um equipo com solução fisiológica

Posicionou o Estilete TipTracker a 1 cm da ponta do cateter

Inseriu o cateter lentamente

Controle remoto 

Selecionou o ícone do TipTracker

Usou o controle remoto para ligar a tela do TipTracker

Reconheceu a advertência de EMI

Observou a linha de navegação azul e determinou a posição do cateter movendo-o em direção à VCS

Voltou para a tela do ivECG quando o cateter se aproximou da VCS

Observou as mudanças e o crescimento da onda P

Realizou capturas de tela quando apropriado

Realizou capturas de tela durante o procedimento (recomendado para a documentação.)

• Linha de Base do ECG

• Desvio da Onda P

• Altura Máxima da Onda P

Completou o caso usando o ícone da tela com uma marca grande quando o posicionamento da ponta do cateter 
atingiu o 1/3 inferior da VCS, próxima à JCA 

Demonstra capacidade de retornar à tela do ivECG para realizar novas capturas de tela, se necessário

Não Estéril 

Selecionou SIM se todos os parâmetros foram cumpridos para terminar a documentação do caso

Selecionou NÃO se parâmetros não foram cumpridos e realizou um raio-X do tórax para confirmação

Pós-procedimento

Acessou o local aonde ficam os prontuários para identificar o arquivo apropriado do paciente

As capturas de tela foram salvas por USB ou impressas em uma impressora opcional

Desligou o monitor ou voltou para a tela de identificação do paciente
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