LÂMINAS DE CORTE ESTÉREIS
INDICAÇÃO DE USO
O produto é indicado para o auxilio em procedimentos cirúrgicos para colocação dos
implantes médicos da CPMH, o qual deve ser necessariamente conduzido por um profissional
médicos com conhecimento da técnica cirúrgica e dos aspectos do instrumental.
INSTRUÇÕES DE USO
Este produtos foi projetado especificamente para o uso combinado com motores que utilizam
a tecnologia Piezo para uso cirúrgico, de acordo com seus destinos usos/aplicações. Este
produto deve ser utilizado de acordo com as instruções descritas neste manual.
IMPORTANTE: As palavras “PERIGO”, “ATENÇÃO”, e “NOTA” contidas neste manual tem
um significado especifico e devem ser observadas com atenção.
PERIGO: Indicam condições e praticas que apresentam um risco de morte ou feridas graves
para o paciente ou usuário.
ATENÇÃO: Identifica condições e práticas que podem causar feridas leves no paciente ou
operador do equipamento e pode provocar danos ao aparelho.
NOTA: Advertência que não esta relacionada com dano
IMPORTANTE: Informações relativas a essas instruções de uso.
As informações contidas nesta instrução de uso se limitam a condições essenciais para o uso
do produto e devem ser lidas em conjunto com o manual fornecido para os motores Piezo.
Portanto, antes de iniciar o uso, ler atentamente os “Requisitos relativos á segurança”.
PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO
FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO
REQUISITOS RELATIVOS Á SEGURANÇA
PERIGO: Ruptura do produto.
- Raramente as oscilações de alta frequência e o desgaste podem causar a ruptura do
produto. Caso ocorra dano na superfície do inserto não tente consertar, remendar ou afiar o
produto. Esstas ações podem causar a quebra do dispositivo, desta forma produtos que
foram modificados não devem ser utilizados.
- Se ocorrer quebra do inserto durante um procedimento, deve-se ter atenção para que todos
os fragmentos do dispositivo sejam retirados do paciente.

PERIGO: Advertências/Precauções
O produto deve ser inspecionado minunciosamente antes do uso.
Caso a embalagem esteja danificada e/ou o produto apresentar sinais de oxidação ou
deformidades, não utilizar.
NOTA: Caso seja conectado um produto deformado, o equipamento não funcionara e uma
mensagem de alerta aparecera no display.
Antes do inicio do uso, assegurar que o inserto esteja afiado e firmemente conectado á
peça de mão. Aperte corretamente o produto ao equipamento utilizando a chave de torque.
Somente utilizar o produto com motores que utilizam principio Piezo, a utilização do
produto com outros equipamentos invalidará a garantia do dispositivo.
A utilização do produto com outros equipamentos pode causar danos e lesões ao operador
e ao paciente.
Aplicações de pressão excessiva ao dispositivo pode causar quebra do mesmo e lesão ao
operador e/ou paciente.
Aparte de conexão entre o produto e a peça de mão deve ser inspecionada antes do uso
para que o encaixe seja completo e seguro.
Quando verificado o desgaste do produto, o mesmo deve ser substituído imediatamente.
Produtos com desgaste aparente apresentação baixo rendimento e poder de corte.
NOTA: Informações referentes á data de fabricação, validade, lote e referencias, vide rótulo.
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