
1                                                                                                                                                                                  Rev. 02   

  

 

 

INSTRUÇÕES DE USO 

 
GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE DESCARTÁVEL E CARTUCHOS  

 
 

Modelos: GLC5525, GLC5538, GLC5542, GLC5545, GLC7538, GLC7542, GLC7545, 
GLC10038, GLC10045  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

1 – Cartucho 

2 – Batente 

3 – Protetor 

4 – Suporte do Cartucho 

5 – Alça Fixa 

6 – Alça Ativa 

7 – Botão de Acionamento 

 

 
Especificações Técnicas dos Grampeadores e Cartuchos 

 

Modelo do 
grampeador  

Modelo do 
cartucho 

Cor do 
cartucho 

Comp. do 
corte(mm) 

Comp. da 
sutura(mm) 

Espessura 
da Sutura 

(mm) 

Altura do 
grampo  
aberto 
(mm) 

Altura do 
grampo  
Fechado 

(mm) 

Nº de 
Grampos 

p/ cartucho 

GLC5525 GLCR5525 Branco 55 56 1,0 2,5 1,0 56 

GLC5538 GLCR5538 azul 55 57 1,5 3,85 1,5 56 

GLC5542 GLCR5542 Amarelo 55 56 1,8 4,2 1,8 56 
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GLC5545 GLCR5545 verde 55 57 2,0 4,5 2,0 56 

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

GLC7542 GLCR7542 Amarelo 76 75 1,8 4,2 1,8 76 

GLC7545 GLCR7545 verde 75 77 2,0 4,5 2,0 76 

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

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

 
 
 ATENÇÃO : A primeira carga de cartuchos acompanha o grampeador, cargas extras podem 
ser adquiridas separadamente como item de reposição do sistema.   
 
 

 
Indicação de Uso 

 

Os grampeadores lineares cortantes descartáveis são utilizados para substituir a sutura manual. 

No  trato digestivo e aplicações em cirurgia abdominal, ginecológica, pediátrica e torácica para 

ressecção, transecção e para criação de anastomose. 

 

Contra-indicação 

1. Em cirurgia ginecológica, o grampeador  não deve ser utilizado no ligamento infundíbulo-

pélvico ou através dos vasos uterinos. Os grampos podem não apertar o suficiente para 

garantir a hemostasia. 

2. O grampeador  não deve ser utilizado em tecidos como fígado ou baço, cuja 

compressibilidade faz com que o fechamento do grampeador  possa ser destrutivo. 

3. A espessura do tecido deve ser cuidadosamente avaliada. Consultar a “Tabela de 

Especificação” e a seção de “Compressão do Tecido Exigida”. A “Compressão do Tecido 

Exigida” se refere à compressão do tecido exigida para cada tamanho de grampo. Se o 

tecido não puder comprimir confortavelmente com o exigido, ou comprimir menos do que o 

exigido, o tecido pode ser muito grosso ou muito fino para o tamanho selecionado de 

grampo.  

4. O Grampeador Linear e as Unidades de Carregamento Descartáveis não devem ser 

utilizados quando o grampeamento cirúrgico é contra-indicado.  

5. Não use o grampeador  com cartucho azul em qualquer tecido que exija força excessiva 

para que seja comprimido a 1.5mm ou qualquer tecido que seja facilmente comprimido a 

menos de 1.5mm. 

6. Não use o grampeador  com cartucho verde em qualquer tecido que exija força excessiva 

para que seja comprimido a 2.0mm ou qualquer tecido que seja facilmente comprimido a 

menos de 2.0mm. 
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7. Não use o grampeador  com cartucho branco em qualquer tecido que exija força excessiva 

para que seja comprimido a 1.0mm ou qualquer tecido que seja facilmente comprimido a 

menos de 1.0mm 

8. Não use o grampeador  com cartucho amarelo em qualquer tecido que exija força 

excessiva para que seja comprimido a 1.8mm ou qualquer tecido que seja facilmente 

comprimido a menos de 1.8mm 

9. Não utilize em tecido isquêmico ou necrótico. 

10. Não utilize em vasos pulmonares. 

11. Não utilize em vasos uterinos. 

12. Não utilize em cirurgias do sistema nervoso central e do  sistema circulatório central 

 

Favor ler cuidadosamente todas as instruções que seguem antes de utilizar o produto. 

 

Estéril. Esterilizado por óxido de etileno 

Produto de Uso Único. PROIBIDO REPROCESSAR 

 

Cuidados 

 

1. Uso único; 

2. Não use se a embalagem estiver aberta ou danificada;  

3. Descarte o dispositivo após o procedimento cirúrgico; 

4. Por favor, leia as instruções de uso antes de usar; 

5. Este produto só deve ser utilizado pelo médico treinado e qualificado. 

6. Cada Grampeador Linear Cortante deve somente ser carregado até 8 vezes para um total 

de 8 aplicações. 

 

Avisos e Precauções 

 

1. Descartar a unidade de carregamento descartável imediatamente após cada uso. Nunca 

reutilizar quaisquer partes descartáveis. 

2. Ao utilizar o grampeador  mais de uma vez durante o mesmo procedimento, certificar-se que a 

bigorna está sem tecidos, sangue e grampos após cada aplicação.  

3. Ao ser utilizada no abdômen, certificar-se que nenhum vaso do omento ou do mesentério está 

preso entre o cartucho e a bigorna antes de bloquear o grampeador .  

4. As Unidades de Carregamento Descartáveis são fornecidas ESTÉREIS e foram projetadas 

para uso em um ÚNICO procedimento somente. DESCARTAR APÓS O USO. NÃO 

REESTERILIZAR. 

5. Descartar todas os grampeador s abertos e recargas, mesmo que não tenham sido utilizadas. 
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Instruções de Uso 

 

Verificar a compatibilidade de todos os grampeadores e grampos  antes do procedimento (veja  

aviso e precauções).  

 

Usando técnica estéril, retirar o grampeador  da embalagem. Para evitar danos, não virar o 

grampeador  para o campo estéril.  

 

1. Abrir o grampeador  puxando a alavanca de bloqueio (localizada na parte distal do 

grampeador ). 

2. Remover o dispositivo de proteção do cartucho retirando-o e puxando-o através dos dedos 

(Descartar o dispositivo de proteção). 

3. Posicionar o tecido que será grampeado entre o cartucho e a bigorna; ou, se o tecido for 

anastomosado, posicionar cada cartucho e bigorna dentro do lúmen apropriado. Alinhar as 

paredes do tecido igualmente no cartucho e na bigorna. Isto pode ser acompanhado com as 

metades do grampeador  separadas ou unindo a dobradiça na parte posterior. Fechar o 

grampeador  movendo a alavanca em direção ao corpo do grampeador  até que um estalido 

audível seja ouvido. 

4. Com o grampeador  corretamente fechado, empurrar a alça ativa de disparo para frente do 

grampeador .   

5. Após o disparo, retornar a alça ativa de disparo todo de volta a sua pré-posição de disparo. 

6. Abrir o grampeador  puxando a alavanca de bloqueio (localizada na parte distal do 

grampeador ). 

7. Remover o grampeador  do local da cirurgia. Inspecionar as fileiras dos grampos para uma 

formação apropriada dos grampos e hemostasia. 

8. Abra a alça ativa de bloqueio para separar as partes do grampeador  e remova delicadamente 

o grampeador . 

 

Atenção: Examine a linha de grampos para hemostasia / pneumostasia e formação de fibras 

adequadas, Se hemostasia / pneumostasia não está presente, as técnicas apropriadas devem ser 

utilizados para alcançar a hemostasia /pneumostasia  

 

Recarregando o Grampeador Linear  

 

1. Para remover a unidade de carregamento descartável, separar o grampeador  em duas 

metades. Segurando a metade do cartucho, prender a extremidade proximal das abas do 

cartucho e puxá-la para cima e para fora para remover a unidade de carregamento descartável 

do grampeador .   

NOTA: A bigorna é incorporada dentro do grampeador  e não deve ser removida. 
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2. Para colocar uma nova unidade de carregamento descartável dentro do grampeador , segurar 

a unidade de carregamento descartável pela extremidade proximal das abas e inserir a um 

ângulo de 30 a 45 graus da extremidade distal para baixo até que a unidade se fixe dentro do 

lugar. 

 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 

 

NOTA: A unidade de carregamento descartável “flutuará” para cima e para baixo na posição final 

carregada. 

NOTA: O Grampeador Linear Cortante deve somente ser carregado até 8 vezes para um total de 

8 aplicações. 

 

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 íntegra e fechada até a utilização do produto. 

 Armazenar em local seco e ao abrigo do sol. 

 Evitar temperaturas elevadas. 

 A embalagem preserva as condições originais de esterilidade do produto e só deve ser aberta 

no momento do procedimento cirúrgico. 

 

ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE DO PRODUTO 

O Grampeador e cartuchos são  fornecidos diretamente de fábrica, esterilizados por óxido de 

etileno (ETO).  

Data de Fabricação, Validade e Lote: Vide embalagem do produto. 

 

 
 
 
 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esterilizado por óxido de etileno. 
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Resp. Técnica - Dra. Ana Paula Mendes - CRF-SP 39586 
REG ANVISA: 80423540054 

 

 
 

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 
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