RELATÓRIO TÉCNICO

BIORRIG - EQ. DE IRRIG. EM Y
Equipo para irrigação
MS.: 81141859002

MARCA

FABRICANTE
BIOPACK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Av. Victor Odorico Bueno, 595 – Galpão D – Terra
Preta – Mairiporã / SP CEP: 07600-000
CNPJ: 11.934.368/0001-43 – IE: 433.052.110.118
MS: GXYX3LMXM88H - PABX: (11) 95050-2493
E-mail: biopackprodutoshospitalares@outlook.com

Composição:
Equipo de irrigação e aspiração, fabricado em PVC, isento de látex, ABS, Silicone, PE e PP, E
contem câmara gotejadora, clamps corta fluxo, tubos e conectores.
Indicação:
É um equipo de duas vias indicado para irrigação e aspiração ultrassônica, utilizado em
procedimentos neurocirúrgico. O Produto é esterilizado em ETO ou Raio Gama
Apresentação:
Embalagem Primária: Papel grau cirúrgico, com 1 unidade.
Embalagem Secundária: Caixa de Papelão, empilhamento máximo 12 caixas.
Instrução de Uso:
Abrir assepticamente a embalagem no momento do uso.
Verificar se o diâmetro é adequado ao produto.
Conectar a extensão ao frasco de soro.
O produto deve ser aplicado e supervisionado por um profissional da saúde, conhecedor das
técnicas deste tipo de produto. Este procedimento requer que se realize uma análise profunda da
necessidade de aplicação deste tipo de produto, devendo ser monitorado pelo profissional durante
a aplicação e o tempo que dure o tratamento do paciente.
Evite a aplicação de força excessiva durante a inserção do produto.
O produto é inserido de acordo com os procedimentos padronizados pela equipe médica.
Verifique o estado da embalagem e do produto antes de utilizá-lo.
Verifique se o produto se encaixou adequadamente.
Produto de Uso Único – Destruir após o uso
Precauções, restrições e advertências:
- Evite temperaturas elevadas;
- Proteger da luz e umidade;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, ou, seu prazo de validade/
esterilização esteja vencido.
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DESCRIÇÃO
Equipo de duas vias indicado para irrigação e
aspiração ultrassônica, utilizado em procedimentos
neurocirúrgico.
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