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GRAMPEADOR ENDOLINEAR CORTANTE DESCARTÁVEL GMI 
 
 

ANTES DE USAR O PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO. 
 
IMPORTANTE! 
 
Este folheto destina-se a auxiliá-lo no uso do produto. Ele não é fonte de consulta para técnicas cirúrgicas. 
Este dispositivo foi projetado, testado e fabricado para uso em um único paciente. A reutilização ou o 
reprocessamento deste dispositivo pode gerar falhas e lesões subseqüentes no paciente.  
O reprocessamento e/ou a reesterilização deste dispositivo pode criar riscos de contaminação e infecção no 
paciente. Não reutilize, reprocesse ou reesterilize este dispositivo. 

 
 

Modelos:  
 

 Códigos Grampeadores 

Modelos Código Comprimento Articulado  

Padrão EC-260 370 mm SIM 

Haste Curta EC-160 320 mm SIM  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A- Conector do Cartucho 
B- Indicador de Alinhamento de carga (Haste) 
C- Botão de retorno (PRETO) 
D- Botão de rotação 
E- Botão de Segurança (VERDE) 
F- Alavanca de articulação 
G- Alça fixa 
H- Alça Móvel 

 
 
 

 

 

EC 
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 Códigos dos cartuchos de grampos para os grampeadores 
 

Modelos/ 
Comprimento da 

linha  

Códigos Cores dos 
Cartuchos 

Altura Grampos 
Abertos (mm) 

Altura Grampos 
Fechados (mm) 

Nº de Linhas 
Grampos após 

disparo 

Espessura 
mínima de 
tecido a ser 

aplicado 

Cartucho articulado 
/  30 mm 

ECRA30M Cinza Π 2.0 mm 
П 2.0 mm 
П 2.0 mm 

0.75mm Total 6 linhas Não menor 
que 0.75 mm 

Cartucho articulado 
/ 30 mm 

ECRA30W Branco Π 3.0 mm 
П 2.5 mm 
П 2.0 mm  

0.88 a 1.0mm 
Total 6 linhas 

0,88 mm 

Cartucho articulado 
/ 30 mm 

ECRA30B Azul Π 4.0 mm 
П 3.5 mm 
П 3.0 mm  

0.88 a 1.5mm 
Total 6 linhas 

0,88 mm 

Cartucho articulado 
/ 45 mm 

ECRA45M Cinza Π 2.0 mm 
П 2.0 mm 
П 2.0 mm 

0.75mm 
Total 6 linhas 

Não menor 
que 0.75 mm 

Cartucho articulado 
/ 45 mm 

ECRA45W Branco Π 3.0 mm 
П 2.5 mm 
П 2.0 mm 

0.88 a 1.0mm 
Total 6 linhas 

0,88 mm 

Cartucho articulado 
/ 45 mm 

ECRA45B Azul Π 4.0 mm 
П 3.5 mm 
П 3.0 mm 

0.88 a 1.5mm 
Total 6 linhas 

0,88 mm 

Cartucho articulado 
/ 45 mm 

ECRA45G Verde Π 5.3 mm 
П 4.8 mm 
П 4.3 mm  

1.5 a 2.0mm 
Total 6 linhas 

1,5 mm 

Cartucho articulado 
/ 60 mm 

ECRA60W Branco Π 3.0 mm 
П 2.5 mm 
П 2.0 mm 

0.88 a 1.0mm 
Total 6 linhas 

0,88 mm 

Cartucho articulado 
/ 60 mm 

ECRA60B Azul Π 4.0 mm 
П 3.5 mm 
П 3.0 mm 

0.88 a 1.5mm 
Total 6 linhas 

0,88 mm 

Cartucho articulado 
/ 60 mm 

ECRA60G Verde Π 5.3 mm 
П 4.8 mm 
П 4.3 mm 

1.5 a 2.0mm 
Total 6 linhas 

1,5 mm 

Cartucho linear / 30 
mm 

ECRL30M Cinza Π 2.0 mm 
П 2.0 mm 
П 2.0 mm 

0.75mm 
Total 6 linhas 

Não menor 
que 0.75 mm 

Cartucho linear / 30 
mm 

ECRL30W Branco Π 3.0 mm 
П 2.5 mm 
П 2.0 mm 

0.88 a 1.0mm 
Total 6 linhas 

0,88 mm 

Cartucho linear / 30 
mm 

ECRL30B Azul Π 4.0 mm 
П 3.5 mm 
П 3.0 mm 

0.88 a 1.5mm 
Total 6 linhas 

0,88 mm 

Cartucho linear / 45 
mm 

ECRL45M Cinza Π 2.0 mm 
П 2.0 mm 
П 2.0 mm 

0.75mm 
Total 6 linhas 

Não menor 
que 0.75 mm 

Cartucho linear / 45 
mm 

ECRL45W Branco Π 3.0 mm 
П 2.5 mm 
П 2.0 mm 

0.88 a 1.0mm 
Total 6 linhas 

0,88 mm 

Cartucho linear / 45 
mm 

ECRL45B Azul Π 4.0 mm 
П 3.5 mm 
П 3.0 mm 

0.88 a 1.5mm 
Total 6 linhas 

0,88 mm 

Cartucho linear / 45 
mm 

ECRL45G Verde Π 5.3 mm 
П 4.8 mm 
П 4.3 mm 

1.5 a 2.0mm 
Total 6 linhas 

1,5 mm 

Cartucho linear / 60 
mm 

ECRL60W Branco Π 3.0 mm 
П 2.5 mm 

0.88 a 1.0mm 
Total 6 linhas 

0,88 mm 
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П 2.0 mm 

Cartucho linear / 60 
mm 

ECRL60B Azul Π 4.0 mm 
П 3.5 mm 
П 3.0 mm 

0.88 a 1.5mm 
Total 6 linhas 

0,88 mm 

Cartucho linear / 60 
mm 

ECRL60G Verde Π 5.3 mm 
П 4.8 mm 
П 4.3 mm 

1.5 a 2.0mm 
Total 6 linhas 

1,5 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I- Bigorna 
J- Indicador de alinhamento de carga (carga) 
K- Grampos 

 
 
 

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, FAVOR LER ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO! 

 
 
Descrição do Produto 

O GRAMPEADOR ENDOLINEAR CORTANTE DESCARTÁVEL GMI é composto por duas partes:  

 Grampeador e Cartuchos.  

GRAMPEADOR: Conector, botão de segurança, lâmina cortante, botão para reposicionar, alça fixa e alça 

móvel.  

CARTUCHO: bigorna, assento dos componentes e grampos.  

NOTA 1: os cartuchos podem ser vendidos separadamente para o caso de algumas cirurgias necessitarem 

de maior número de grampos.   

Possui desenho desenvolvido em forma de cunha linear ou rotatório que permite fácil acesso às estruturas o 

que requer mínimo de ajuste facilitando o acesso às camadas mais profundas do tecido, apresenta maior 

força tecidual e trava de segurança para evitar disparos acidentais. Permite até 25 disparos num mesmo 

procedimento, sendo que o fechamento e disparo são feitos com uma mão só. 

O GRAMPEADOR ENDOLINEAR CORTANTE DESCARTÁVEL GMI é apresentado em dois modelos:  
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 Padrão, e com haste mais curta: Ambos são utilizados para o mesmo tipo de cirurgia, a escolha do médico 

sobre o dispositivo adequado ocorre de acordo com o órgão a ser operado e/ou espessura do tecido.  

São embalados individualmente, em blister termoselado composto por papel grau cirúrgico e filme polimérico, 

esterilizados por Óxido de Etileno. 

Os grampeadores aplicam fileiras de grampos de titânio e simultaneamente dividem o tecido, para que três 

fileiras de grampos sejam colocadas em ambos os lados da linha de corte. O tamanho dos grampos é 

determinada pela seleção da carga para Grampeador Endolinear.  

 

 Carga Cinza – duas linhas triplas em ziguezague de grampos de titânio de 2.0 mm.  

 Carga Branca - duas linhas triplas em ziguezague de grampos de titânio de 2.0 mm, 2.5mm e 3.0 mm.  

 Carga Azul - duas linhas triplas em ziguezague de grampos de titânio de 3.0 mm, 3.5mm e 4.0 mm.  

 Carga Verde - duas linhas triplas em ziguezague de grampos de titânio de 4.3 mm, 4.8mm e 5.3 mm.  

 
NOTA 2 : TODOS OS CARTUCHOS SÃO COMPATÍVEIS  COM OS DOIS MODELOS DE 
GRAMPEADORES, NÃO HAVENDO RESTRIÇÃO REFERENTE AO SEU USO.  
 
OS GRAMPEADORES NÃO SÃO FORNECIDOS PRÉ-CARREGADOS EM FUNÇÃO DOS TAMANHOS 
ESPECÍFICOS DE CLIPS PARA CADA TIPO DE CIRURGIA A SER REALIZADA.   
 
 

INDICAÇÃO 

 

O GRAMPEADOR ENDOLINEAR CORTANTE DESCARTÁVEL GMI têm aplicação em cirurgias abdominais, 

ginecológicas, pediátricas e torácicas para ressecção, transecção e criação de anastomoses.  

Eles podem ser usados para transecção e ressecção do parênquima hepático, vasculatura hepática e 

estruturas biliares. 

 
CARGA 
 
1. Retire o instrumento da embalagem utilizando técnica asséptica adequada. Para evitar danos, coloque o 

instrumento com cuidado no campo esterilizado.    

 

2- A carga é embalada na posição aberta. Não tente fechar a carga.  

 

ADVERTÊNCIA: SEMPRE SELECIONE UMA CARGA COM O TAMANHO ADEQUADO DE GRAMPO 

PARA A ESPESSURA DO TECIDO. OS TECIDOS EXCESSIVAMENTE ESPESSOS OU FINOS PODEM 

RESULTAR EM FORMAÇÃO DE GRAMPO INACEITÁVEL.  

 

3. Certifique-se de que o botão preto do instrumento esteja totalmente puxado para trás e que a alavanca de 

articulação esteja no ponto neutro (0° relativo) do instrumento. 
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B) INDICADOR DE ALINHAMENTO DE CARGA 

C) BOTÃO PRETO DE RETORNO 

4. Para recarregar o Grampeador com a carga apropriada, insira o pino localizado na extremidade distal da 

haste do instrumento na carga. Certifique-se de que o indicador de alinhamento de CARGA (carga) esteja 

alinhado com o indicador de alinhamento de CARGA da haste (GRAMPEADOR). 

Introduza a carga e gire-a 30º a 45° para a direita e esquerda respectivamente para que se encaixe na 

posição com um clique audível.  

5. Remova a cunha de bloqueio da carga (J). Acione o instrumento para verificar se houve o carregamento 

correto da carga. Para isso, pressione uma vez a alça móvel (H) para fechar as garras da carga. Avance 

totalmente a alça móvel preto ou retraia o botão de retorno preto e verifique se as garras da carga se abrem 

completamente. 

 

DESCARGA 

 

1. Para remover a carga do grampeador, a alavanca de articulação deve estar na posição neutra. Certifique-

se de que as garras da carga estejam abertas, puxando totalmente os botões pretos de retorno para trás, gire 

a carga 45° no sentido anti-horário e retire-a da haste do instrumento. 

 

INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO 

OBSERVAÇÃO: As garras da carga devem estar fechadas antes de serem introduzidas na cavidade 

através do trocarte de tamanho adequado.  

1. Insira o instrumento dentro da cavidade corporal, abra as garras carga puxando totalmente o botão preto 

de retorno (C) para trás.  

CUIDADO: não pressione o alça móvel do instrumento enquanto estiver puxando o botão de retorno 

para trás.   

2. Quando as garras estiverem abertas, o grampeador está no modo de apreensão, o tecido pode ser 

apreendido de forma atraumática dentro das garras da carga, ao pressionar a alça móvel (H) para fechar as 

garras. Para soltar o tecido, empurre a alça móvel para frente, com o objetivo de abrir as garras da carga. 

Para sair do modo de apreensão, pressione a alça móvel até o fim, mantenha pressionado o botão de 

segurança verde (o manipulador retornará à posição de disparo). Agora o grampeador está pronto para 

disparar. 

3. É necessário pressionar a alça móvel diversas vezes para disparar completamente a carga. O número total 

de pressionamentos depende do comprimento da carga (30, 45 ou 60 mm). 
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4. Após concluir a ação de grampear e cortar, puxar o botão para reposicionar, fazendo com que a cabeça do 

cartucho se abra e solte o tecido. Segure a alça móvel empurrando para fora do grampeador; 

5. Caso o grampeador necessite de outro cartucho durante a mesma cirurgia, pressione o botão verde na 

parte de conexão do grampeador/cartucho em seguida, gire o cartucho removendo-o para então recarregá-lo. 

 

CUIDADO: a colocação do tecido no sentido proximal às travas do tecido (na carga) poderá causar 

defeito no funcionamento do grampeador. Qualquer tecido que ultrapassar a linha de corte distal não 

será transeccionado. 

O GRAMPEADOR ENDOLINEAR CORTANTE DESCARTÁVEL GMI pode ser recarregado e disparado até 

25 vezes em um único procedimento.  

 
Contra indicações 
 
1. Não utilize as cargas em tecidos fora das especificações de espessura específicos para cada tamanho e 

cor de cartuchos presentes neste documento.  

2. Não utilize o Grampeador Endolinear em tecidos como os do fígado ou baço, onde os instrumentos 

podem ser destruídos ao se fechar, devido à compressibilidade.  

3. Não utilize o Grampeador Endolinear em locais onde a adequação da hemóstase não possa ser verificada 

visualmente após as aplicações. 

4. Não utilize qualquer cortador linear em grandes vasos, sem fornecer controle distal e proximal. 

5. Não utilize o instrumento em tecido necrótico ou isquêmico.  

  

Precauções e Advertências 

 

1. O grampeador é um dispositivo médico estéril, descartável e não deve ser reutilizado; 

2. O cartucho é um dispositivo médico estéril, descartável e não deve ser reutilizado; 

3. Abrir o mais próximo possível do momento de uso; 

4. Não utilizar o dispositivo caso a embalagem esteja danificada; 

5. Após o procedimento cirúrgico, o médico deve verificar o tecido suturado analisando possíveis falhas na 

sutura ou vazamento pela anastomose, em caso positivo seguir com procedimentos pós cirúrgicos usuais; 

6. Grampeador e cartuchos são esterilizados por ÓXIDO DE ETILENO e proibidos de reprocessamento; 

7. A validade somente é garantida caso a embalagem não esteja danificada; 

8. As instruções de uso devem ser seguidas rigorosamente, utilizar a literatura médica caso seja necessário;   

9. O dispositivo somente deve ser utilizado por um profissional médico devidamente capacitado para realizar 

cirurgias laparoscópicas; 

10. Após o uso o dispositivo deverá ser destruído e descartado em local adequado conforme protocolo 

hospitalar. 

11. A Bigorna deve ser montada ou removida com facilidade durante o uso do grampeador, cada parte móvel 
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deve ser pressionada facilmente sem que nenhuma parte fique presa demais ou totalmente solta.  

12. A cabeça do grampeador e a lâmina cortante são componentes bem afiados, não deve haver retorno ou 

quebra desses componentes.  

13. A anastomose pós corte deve suportar uma pressão de não menos que 3.6kPa, sem ocorrência de 

vazamento ou rompimento.  

14. O cartucho deve ser bem fixado depois de inserido no grampeador, os grampos não devem ser 

descartados e a mola deve ter elasticidade suficiente para suportar o manuseio. 

15. A radioterapia pré-operatória pode provocar alterações nos tecidos. Essas alterações podem, por 

exemplo, resultar em uma espessura de tecido maior que a indicada pelo tamanho de grampo selecionado. 

Deverá ser realizada uma análise cuidadosa sobre qualquer tratamento pré-cirúrgico ao qual o paciente 

possa ter sido submetido quanto à seleção do tamanho do grampo. 

16. Ao usar o instrumento Grampeador endolinear com carga VERDE o instrumento DEVE estar inserido em 

um trocarte de 15 mm. Um trocarte de tamanho menor poderá não aceitar a carga.  

17. Sempre inspecione a espessura do tecido e selecione o tamanho adequado de grampo antes de aplicar 

O grampeador Grampeador, o tecido excessivamente fino ou excessivamente grosso poderá provocar uma 

formação inaceitável do grampo. 

18. Após o disparo e a remoção do instrumento, sempre inspecione a linha de grampeamento e as 

adjacências para saber se há hemóstase/vazamento. Pequenos sangramentos podem ser controlados por 

eletrocautério ou sutura manual. 

19. A colocação do tecido no sentido proximal às travas do tecido (na carga) poderá causar defeito no 

funcionamento do grampeador. Qualquer tecido que ultrapassar a marca de corte não será transeccionado. 

20. Certifique-se de que o tecido não tenha ultrapassado (extrusão) a trava do tecido proximalmente. O tecido 

colocado de modo forçado no instrumento, além das travas do tecido pode ser transeccionado sem 

grampeamento. 

21. Ao posicionar o grampeador no local de aplicação, certifique-se de que não haja obstruções, tais como 

clipes, nas garras do instrumento. O disparo sobre uma obstrução poderá provocar uma ação de corte 

incompleta e/ou a má formação dos grampos. 

22. Procedimentos endoscópicos devem ser realizados apenas por médicos que possuam treinamento 

adequado e estejam familiarizados com as técnicas endoscópicas. Antes de realizar quaisquer 

procedimentos endoscópicos, consulte a literatura médica relativa a técnicas, complicações e riscos. 

23. Ao utilizar conjuntamente instrumentos e acessórios endoscópicos de diferentes fabricantes em um 

procedimento, verifique a compatibilidade e assegure-se de que o isolamento ou aterramento elétrico não 

estejam comprometidos. 

24. Ao dividir grandes estruturas vasculares, certifique-se de seguir os princípios cirúrgicos básicos do 

controle proximal e distal. 

25. Descarte as cargas e instrumentos usados de acordo com os requisitos de descarte de resíduos 

biológicos para o usuário final. 
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Armazenagem e Transporte 

 

O GRAMPEADOR ENDOLINEAR DESCARTÁVEL GMI deve ser armazenado a uma temperatura ambiente, 

local limpo, seco, ao abrigo da luz e umidade excessiva. 

O transporte deve ser realizado nas mesmas condições de armazenagem. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Produto de uso único. Proibido reprocessar 
 

 

 
 
 

Resp. Técnica - Dra. Ana Paula Mendes - CRF-SP 39586 
REG ANVISA: 80423540048 

 

 
 

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. 

Tel:15

