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INSTRUÇÕES DE USO

ELETRODO DE RETORNO DO PACIENTE OWL GD-PAD DE USO ÚNICO DESCARTÁVEL 
 

           (NÃO-ESTÉRIL)
     D7506     D7506NC
     D7507     D7507NC

Os eletrodos de retorno do paciente OWL GD Pad de uso único são projetados para uso em procedimentos tradicionais de RF monopolar.

Os eletrodos de retorno do paciente OWL GD Pad de uso único fornecem um caminho de retorno para a corrente elétrica de alta frequência para o dispositivo ESU.

Durante um procedimento cirúrgico, a quantidade de corrente administrada em determinado momento determina a quantidade de calor que ocorre sob o eletrodo
de retorno. Não é possível prever que combinação de corrente e ciclo de trabalho pode ser usada com segurança em todas as situações.

Ao usar um eletrodo de retorno de paciente OWL GD Pad, o usuário deve consultar as recomendações e especificações técnicas dos fabricantes de geradores e
acessórios com relação ao tamanho mínimo necessário do eletrodo de retorno.he Single Use OWL GD Pad Patient Return Electrodes are designed for use in
traditional monopolar RF procedures.

 Confirme as configurações apropriadas do gerador eletrocirúrgico antes de prosseguir com a cirurgia. Use as configurações de energia mais baixas para
obter o efeito cirúrgico desejado

  Não use o eletrodo de retorno se estiver danificado ou modificado. O desempenho do produto pode estar comprometido. Substitua antes de prosseguir
 Procedimentos não tradicionais  que utilizam alta  corrente,  longos ciclos  de trabalho ou ambos (por  exemplo:  lesão tecidual,  ablação de tecidos,

vaporização de tecidos e procedimentos nos quais fluidos condutores como soro fisiológico ou solução de Ringer com lactato são introduzidos no local
cirúrgico para distensão ou para conduzir a corrente de RF) aumenta o risco de aquecimento excessivo sob um eletrodo de retorno totalmente aplicado,
a ponto de ferir o paciente. O uso de mais de um eletrodo de retorno do paciente pode ajudar a reduzir o risco aumentado

 O uso inadequado do Eletrodo de Retorno do Paciente GD Pad pode resultar em queimaduras no paciente 



 Use somente em pacientes que pesem mais de 15 kg (33 libras)
 A aplicação correta e a seleção adequada do local podem impedir uma possível queimadura.
 Os eletrodos de retorno tipo D7507 e D7507NC devem ser usados com equipamentos que possuam um sistema de monitoramento ativado.
 Não corte ou modifique.
 Não sobreponha.
 Não reposicione.
 Coloque o mais longe possível dos eletrodos de ECG.
 Não aplique sobre a área com excesso de pêlos, tecido adiposo, tecido cicatricial, pele diretamente sobre o osso ou área de pele traumatizada de

qualquer tipo.
 Após a aplicação inicial, evite remover e/ou reaplicar os eletrodos de retorno do paciente GD Pad no local da pele
 O contato pele a pele (por exemplo, entre os braços e o corpo) deve ser evitado, por exemplo, pela inserção de gaze seca.
 Não use o eletrodo de retorno se o selo da embalagem estiver quebrado ou se o adesivo condutivo estiver seco
 O eletrodo de gel não deve ser usado com este eletrodo de retorno, pois comprometerá o desempenho do eletrodo de retorno
 Posicione os cabos do eletrodo cirúrgico de forma a evitar o contato com o paciente ou outros condutores
 Durante a entrega da energia, o paciente não deve entrar em contato com superfícies metálicas.
 Não use um eletrodo de retorno depois de sua data de validade
 Não reutilize o eletrodo de retorno de forma a evitar contaminação cruzada e queimadura elétrica. O uso é único.
 Não use um eletrodo de retorno de paciente GD Pad se o gel estiver seco ou desalojado da folha de alumínio do eletrodo de retorno do paciente GD

Pad
 Não tente esterilizar. A esterilização deste produto pode comprometer seu desempenho e segurança.
 Sempre que houver falha em produzir o efeito desejado, certifique-se de que o eletrodo de retorno esteja em contato total com o local da pele antes de

ligar a energia.
 Guarde em local seco e fresco
 A lei federal dos EUA (EUA) restringe a venda deste dispositivo para ou mediante a ordem de um médico.

Consulte o Manual do Operador do Gerador de RF da OWL para cuidados e avisos adicionais.

 Selecione uma área bem vascularizada e convexa próxima ao exterior do campo estéril para a aplicação do eletrodo de retorno. Evite tecido cicatricial,
proeminências ósseas, tecido adiposo excessivo e áreas onde o fluido pode se acumular.

 Circunstâncias clínicas especiais podem exigir locais de aplicação alternativos. Se houver necessidade de locais alternativos, garanta o contato máximo
entre o paciente e o eletrodo de retorno.

 Depile o local escolhido, limpe e seque vigorosamente.
 Para o posicionamento do eletrodo de retorno do paciente OWL GD-Pad, escolha uma área muscular plana ou relativamente plana, bem próxima ao

local da cirurgia, que não forneça suporte ao peso do paciente durante a cirurgia.
 Verifique a data de validade do eletrodo de retorno. Remova o eletrodo de retorno da bolsa. Remova o revestimento superior.
 Verifique o eletrodo de retorno quanto a defeitos, como gel ressecado ou quantidades insuficientes de gel condutivo ou adesivo. Puxe o eletrodo de

retorno esticado e aplique-o ao paciente no viés para melhor adesão.
 Coloque o eletrodo de retorno do paciente GD-Pad em um local onde não seja provável que ele entre em contato com fluidos.
 Depois de aplicar o eletrodo de retorno, passe a mão sobre a superfície do eletrodo para verificar o posicionamento uniforme. Aplique pressão em toda

a área da almofada com as mãos/dedos para garantir o contato adequado com a pele do paciente.
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 Conecte o cabo à unidade t
 Após uso, desconecte o cabo da unidade e remova o Eletrodo de Retorno do paciente gentilmente, levantando um canto com uma mão e apoiando a

pele com a outra para evitar trauma cutâneo. Não puxe o fio de forma a evitar uma reação cutânea local. 

Descarte os componentes de acordo com o protocolo adequado para produtos de risco biológico

A Diros Technology Inc. tem exercido um cuidado razoável na fabricação do Eletrodo de Retorno de Paciente GD Pad OWL Descartável de Uso Único. A Diros
Technology Inc. exclui todas as garantias, expressas ou implícitas por força de lei ou de qualquer outra forma, incluindo mas não se limitando a quaisquer garantias
implícitas de comercialização ou adequação, desde o manuseio e armazenamento deste dispositivo pelo usuário, bem como fatores relacionados à garantia. O
diagnóstico, tratamento e outras questões do paciente estão além do controle direto da Diros Technology Inc. A Diros Technology Inc. não será responsável por
qualquer perda, dano ou despesa incidental ou consequente, direta ou indiretamente decorrente do uso deste dispositivo. A Diros Technology Inc. não assume nem
autoriza qualquer outra pessoa a assumir por ela qualquer outra responsabilidade ou responsabilidade adicional relacionada a este dispositivo.

A Diros Technology Inc. reserva-se o direito de alterar especificações ou incorporar alterações de projeto sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações relativas a
equipamentos anteriormente fabricados ou entregues.

Este documento foi redigido em inglês. Também está disponível em outros idiomas.

SUPORTE AO CLIENTE
Para quaisquer dúvidas ou informações adicionais, por favor contate
o Suporte ao Cliente em:

Diros Technology Inc.
120 Gibson Drive, Markham,
Ontario, Canada, L3R 2Z3
Tel.:  905-415-3440, Fax:  905-415-0667
E-mail:  sales@dirostech.com

Os seguintes símbolos podem ser encontrados na etique de produtos:
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