Agrafador Cortador Linear Descartável (Bisturi no cartucho)
Instruções de Uso

Nome do produto: Agrafadores Cortadores Lineares Descartáveis (Bisturi no cartucho)
Modelos: GH553 e QAB803
Informação técnica principal
Material: Agrafo: TA1, TA2; Bigorna: aço inoxidável 06Cr19Ni10; Cortador: aço inoxidável
6Cr13; pega; botão de libertação: ABS.
O agrafador-cortador linear descartável é extremamente eficaz no corte e na sutura de tecidos,
permitindo que o tecido suturado esteja sob uma pressão de mais de 3.6 KPa sem que apareçam
fugas nem rasgos. O instrumento deve apresentar a escala marcada de forma clara e a pega
retratável abre e fecha de forma flexível. O bloqueio de segurança confere proteção contra
disparos indevidos ou errados, garantindo um desempenho seguro. Os produtos estão
esterilizados e podem ser usados diretamente depois de os extrair da embalagem.

Descrição do Instrumento

1. Botão de Libertação; 2. Pega Retratável; 3. Gatilho; 4. Cremalheira de Cartucho;
5. Cartucho; 6. Bisturi; 7. Bigorna; 8. Pega de Bigorna; 9. Agrafo.

Observações: O kit standard inclui 1 recarga já inserida em cada Agrafador Cortador Linear

Aplicação
Aplicado e indicado para cirurgias gastrointestinais e pulmonares.
Instruções de Uso
1. Depois de pressionar o gatilho para abrir a pega retratável, separe o cartucho de corte
e a bigorna e remova suavemente o protetor do cartucho.
2. Coloque o tecido entre o conjunto de corte e a bigorna e pressione a pega retratável
para bloquear a zona (Nota: O som de “click” deverá ouvir-se depois de pressionar
completamente a pega do agrafador).
3. Segure o agrafador descartável com uma mão enquanto pressiona e puxa para frente o
botão de libertação suavemente para disparar com o polegar e indicador da outra mão
(a força de fricção não é tão percetível enquanto o corte não tiver sido efetuado).
Mantenha pressionado o botão de libertação até à posição final (a força de fricção
aumenta quando é pressionado o gatilho indicando transeção e sutura do tecido). De
acordo com os hábitos operatórios, pressione o botão de libertação para um lado desde
a posição inicial de disparo para selecionar disparar com a mão esquerda ou com a
direita.
4. Não retire nem puxe o instrumento imediatamente depois de colocar o botão de
libertação na posição inicial. O instrumento só deve de ser retirado depois de separar o
conjunto de corte e a bigorna.
5. Mudança de recarga: liberte completamente o botão de libertação e pressione o gatilho
para abrir a pega retratável. Troque por uma nova recarga para continuar a cirurgia.
Avisos e Cuidados
1. Deve ser usado apenas por um cirurgião qualificado.
2. O Agrafador Cortador Descartável é de uso único, tendo sido esterilizado com óxido de
etileno. A embalagem após ter sido selada foi marcada com as advertências de STERILE
EO e com a data de esterilização;
Se a embalagem estiver danificada a esterilização foi comprometida e o agrafador não
deverá ser utilizado. A esterilização é válida por três anos.
3. Dependendo das necessidades, poderá necessitar de 1 a 3 recargas por cirurgia.
4. Verifique a integridade do selo da embalagem antes do seu uso. Estando fora do prazo
de validade ou se a embalagem estiver danificada o instrumento não deverá ser
utilizado.
5. Se o instrumento estiver oxidado antes do seu uso, não deve ser utilizado.
6. Depois da utilização, por favor destrua o instrumento de acordo com a regulação em
vigor.
Armazenamento:
O instrumento não deve ser guardado sob outros objetos. Deve ser armazenado num lugar
ventilado, de ambiente seco e não corrosivo.

