
 
Pág 1                                                                                                                                                            Rev. 03 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÃO DE USO 

 

 
CARTUCHO PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE DESCARTÁVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os cartuchos devem ser utilizados com os grampeadores lineares conforme os códigos do produto. 

Os grampos são fabricados em titânio para implantes cirúrgicos em conformidade com a 

norma ASTM F 67. 
 
 
 

Modelo Modelo do 
cartucho 

Comp. do 
corte(mm) 

Comp. da 
sutura(mm) 

Espessura 
da Sutura 

(mm) 

Altura do 
grampo 
(mm) 

Cor do 
cartucho 

Quant. 
Grampos 

por cartucho 

GLC5525 GLCR5525 55 57 1,5 3,85 azul 56 

GLC5538 GLCR5538 55 57 2,0 4,5 verde 56 

GLC5542 GLCR5542 55 56 1,0 2,5 Branco 56 

GLC5545 GLCR5545 55 56 1,8 4,2 Amarelo 56 

GLC7538 GLCR7538 75 77 1,5 3,85 azul 76 

GLC7542 GLCR7542 75 77 2,0 4,5 Amarelo 76 

GLC7545 GLCR7545 76 75 1,8 4,2 verde  76 

GLC10038 GLCR10038 100 102 1,5 3,85 azul 100 

GLC10045 GLCR10045 100 102 2,0 4,5 verde 100 

 

Indicação de Uso 

Utilizado em conjunto com os grampeadores servem para fechar os tecidos humanos e os vasos 

sanguíneos durante os procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos evitando o fluxo de 

fluidos do corpo. 

Sua aplicação: 

 em todo o trato digestivo e na cirurgia torácica para transecção e ressecção de tecidos 
internos. Destina-se a ser usado em tecidos internos que podem facilmente ser comprimido 
a 1,0 mm de espessura. 
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 Também pode ser utilizado para ligadura de vasos pulmonares. 
  
 

Instrução de manuseio para colocação dos grampos 

Solte botão de disparo da posição original e retire a cabo ativo. Coloque o grampo e reposicione 

o cabo ativo, conforme indicado na figura abaixo. 
 

 
 
Restrições a advertências 

• Cada médico deve adotar o procedimento apropriado em função de seus próprios 

conhecimentos e experiência, no tipo de procedimento a ser realizado. 

• Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade; 

• As condições de esterilização serão asseguradas dentro do prazo de validade de 03 anos, 

desde que a embalagem não esteja danificada. Em caso de dúvidas quanto à utilização e 

manuseio do produto, entrar em contato com a fábrica/empresa para que sejam tomadas as 

providências cabíveis. 

• No transporte e manuseio do produto, tomar as devidas precauções, para que não ocorra 

danos na embalagem e no produto. Antes de usar, leia e siga as instruções de todos os 

instrumentos a serem utilizados durante o procedimento. 

Assegurar que o tecido a ser ligado é localizada completamente no interior da ponta fechada. 
Não use se o produto se a embalagem estiver aberta, danificada ou o produto fora do prazo 
de validade. 
O produto não utilizado deve ser descartado após a cirurgia de acordo com as práticas 
hospitalares padrões para controle de risco biológico. 

 
Produto Médico de Uso Único – Proibido Reprocessar. 

 
Produto esterilizado por Óxido de Etileno – A esterilidade é garantida a menos que a 
embalagem esteja aberta, danificada ou o produto esteja vencido. 
Data de Fabricação, Validade e Lote: Vide embalagem do produto. 

 
Qualquer tipo de utilização inadequada a que se destina ou alteração no produto não é permitida 
e pode ser perigosa. 
Este produto deve ser utilizado apenas por usuário com conhecimento técnico específico e 
de acordo com a aplicação descrita pelo fabricante. 
Antes de usar, leia atentamente as instruções de uso. 
Deve ser operado pelo médico que esteja familiarizado com os procedimentos endoscópicos e 
ter formação adequada. 
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Armazenagem 
Por tratar-se de um produto médico estéril, não deve ser transportado e armazenado junto a outros 
materiais que possam causar dados físicos ou químicos ao produto. 
Conservar a embalagem integra e fechada até a utilização do produto; 
Armazenar em local seco e ao abrigo do sol; 
Evitar temperaturas e umidade elevadas; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Produto de uso único. Proibido reprocessar 
 
 

Este produto não pode ser reestrilizado ou reutilizado, pois pode causar danos ao produto e/ou risco 
a saúde do paciente. 

 
 
 
 

 
Resp. Técnica - Dra. Ana Paula Mendes - CRF-SP 39586 

REG ANVISA: 80423540057 
 

 
 

GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.  
Rua Tapiraí, 39 – Comp. 51/63/75 – Jardim Leocádia 

CEP 18085-300 Sorocaba – SP 
CNPJ 08.633.431/0001-05 Tel/fax:15 3238-4100 

 

 

 

Esterilizado por óxido de etileno. 
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