
 

 

INSTRUÇÕES PARA USO 
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS REUTILIZÁVEIS 

                                            

Todos os nossos produtos foram concebidos e fabricados de modo que possam satisfazer as mais elevadas exigências em 
termos de qualidade. Fica excluída qualquer responsabilidade pelos produtos que tenham sido modificados, utilizados para fins 
diferentes ao previsto ou incorretamente utilizados. 
 
 
1. Primeira utilização 
Todos os instrumentos têm de ser limpos, desinfectados e esterilizados antes de serem utilizados pela primeira vez e antes de cada 
utilização posterior.  
 
2. Controlo do funcionamento 
É importante que cada instrumento cirúrgico seja controlado antes de ser utilizado para detetar eventuais defeitos. Especialmente as 
áreas mais importantes, tais como lâminas cortantes, pontas delicadas, retentores, cremalheiras, entalhes e peças móveis devem ser 
submetidas a um exame rigoroso (não existência de ruturas, fendas, mau funcionamento, etc.) 
 
Aviso: Nunca utilize instrumentos danificados. Não realize qualquer reparação por conta própria. A manutenção e reparação só deve ser 
executada por pessoal devidamente treinado e qualificado para esses fins. Contacte o fabricante. 
 
3. Limpeza e conservação 
a) Os instrumentos cirúrgicos devem ser limpos e desinfetados a rigor após cada utilização. A limpeza deve ser realizada imediatamente 
após cada utilização, por forma a evitar que fiquem agarradas partículas ou secreções secas, o que dificultaria ou impossibilitaria a 
limpeza e esterilização posteriores. Quaisquer corpos estranhos, em qualquer parte de um instrumento, têm de ser removidos totalmente. 
O método recomendado para limpeza e desinfeção é a limpeza e desinfeção automatizada usando máquina de lavar-desinfetar com 
marcação CE. Caso não seja possível uma limpeza e desinfeção automatizada poderá ser realizada uma limpeza e desinfeção manual 
(ver Nota Importante abaixo). 
 
b) É recomendável a utilização de um detergente ou solução com um pH de aproximadamente 7,0 a 8,5 (quase neutro). Uma solução 
altamente alcalina (mais de 9,0) deixa manchas e pode mesmo causar quebras nos instrumentos passíveis de grandes tensões. Uma 
solução altamente ácida (menos de 6,0) pode corroer o acabamento, causando enfraquecimento.  
Um detergente que não faça espuma, que não exija passagem por água e que seja um bom agente humidificador está especificamente 
indicado para os aparelhos de lavagem-esterilização e ultrassónicos de limpeza. Se se utilizar um detergente que faça muita espuma e 
não se remover todos os resíduos do detergente, os instrumentos adquirem manchas e pontos escuros. 
 
c) Deve dar-se especial atenção ás peças móveis, bem como a área de acesso difícil. Se for possível desmontar um instrumento, convém 
limpá-lo desmontado. Recomenda-se a utilização de um banho ultrassónico e de um produto de limpeza suave. Lembre-se de reapertar 
pontos de união que se tenham eventualmente solto pela vibração. Após a limpeza, os instrumentos devem ser devidamente enxaguados 
e secos. Tubos devem ser soprados com ar.  
Depois da limpeza, desinfeção e secagem é necessário aplicar uma pequena quantidade de lubrificante cirúrgico no sistema de 
acoplamento antes de prosseguir para a esterilização. Este lubrificante não deve conter silicones, deve ser à base óleo mineral (ex.: 
parafina) e ser antibacteriano. 
 
Aviso: Não exponha os instrumentos a ácidos ou produtos de limpeza agressivos. Desta forma evita a sua corrosão e deterioração do 
seu funcionamento. Deverá evitar qualquer contacto recíproco, especialmente entre instrumentos que não estejam bem secos. 
 
4. Esterilização 
Os nossos instrumentos devem ser esterilizados em autoclave: 
Método: Vácuo  
Temperatura: 134º C (273º F) 
Tempo: 3 minutos (mínimo)   
 
5. Utilização 
Os instrumentos cirúrgicos devem ser sempre tratados com muito cuidado, especialmente no que se refere ao transporte, limpeza, 
conservação, esterilização e armazenagem. Neste contexto, a maior das atenções deve ser prestada a gumes, pontas finas e outras 
áreas mais sensíveis.  
 
6. Condições de Garantia  
A L.A. Medical assegura uma assistência gratuita de cinco anos para todos os instrumentos comercializados. 
No entanto, a assistência não cobre situações em que a origem da falha esteja associada a um mau uso ou abuso por parte do utilizador.  
 
Aviso: Os nossos produtos não apresentam um número máximo de reutilizações. No entanto, a limpeza e conservação incorretas, bem 
como a utilização dos instrumentos para outros fins diferentes ao previsto, podem ocasionar um desgaste prematuro ou causar danos. Os 
instrumentos cirúrgicos corroem e sofrem deteriorações no seu funcionamento se tiverem contacto com substâncias agressivas.  
O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano ocorrido, caso não sejam cumpridas as especificações do mesmo. 
  
NOTA IMPORTANTE: Instruções de Reprocessamento detalhadas encontram-se disponíveis no site da L.A. Medical: www.lamedical.pt  

     Se desejar mais informação, por favor contacte L.A. Medical 
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