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Legenda 
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1. Utilização destas instruções de utilização 

Estas instruções de utilização fazem parte deste produto. A BOWA-

electronic GmbH & Co. KG não assume qualquer responsabilidade ou 

garantia por danos e danos subsequentes, causados pela não observância 

das instruções de utilização. 

 Leia as instruções de utilização com atenção antes da utilização, em 

particular o capítulo sobre Segurança (veja capítulo Instruções de 

segurança, página 9). 

 Guarde as instruções de utilização num local seguro durante toda a 

vida útil do produto. 

 Guarde as instruções de utilização em local acessível ao pessoal 

cirúrgico. 

 Entregue as instruções de utilização a cada proprietário ou usuário 

seguinte do produto. 

 Atualize as instruções de utilização, sempre que obter 

complementações do fabricante. 

 

1.1. Âmbito de validade 

Estas instruções de utilização são apenas válidas para os produtos 

referidos abaixo e pertencentes ao instrumento ERGO 315R. 

REF Designação 

770-510 ERGO 315R Punho 

770-522 ERGO 315R Fórceps 275 mm 

770-523 ERGO 315R Fórceps 360 mm 

770-532 ERGO 315R Tubo de inserção 275 mm 

770-533 ERGO 315R Tubo de inserção 360 mm 

770-542 ERGO 315R Haste da lâmina 275 mm 

770-543 ERGO 315R Haste da lâmina 360 mm 

770-998 ERGO 315R Lâmina estéril (10 unidades) 

358-245 ERGO 315R Cabo com comando manual 

723-050 ERGO 315R Conjunto de adaptadores de limpeza 

773-982 ERGO 315R Bandeja de reprocessamento 

773-983 ERGO 315R Tampa para bandeja 

723-000 Conjunto de escovas de limpeza 
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1.2. Símbolos e marcações 

Estrutura das advertências 

 

PALAVRA-SINAL 

Tipo, fonte e consequências do perigo (danos pessoais)! 

 Medida para evitar o perigo. 

 

Níveis de segurança indicados nas advertências 

Símbolo Nível de perigo 
Probabilidade  
de ocorrência 

Consequências 
da não 
observância 

 
PERIGO 

Perigo iminente Morte, lesões 
corporais graves 

 
ATENÇÃO 

Possível perigo 
iminente 

Morte, lesões 
corporais graves 

 
CUIDADO 

Possível perigo 
iminente 

Lesões corporais 
leves 

 
NOTA 

Possível perigo 
iminente 

Danos materiais 

 

Dicas 

 

Dicas para um trabalho mais fácil ou informações adicionais 
para esclarecimento do passo. 
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Outros símbolos e marcações 

Símbolo / marcação Significado 

  Condição para execução de uma ação 

  Ação com um passo a executar 

1. 
2. 

Ação com vários passos a executar em 
sequência obrigatória 

  Resultado da ação precedente 

•  Enumeração (primeiro nível) 

•  Enumeração (segundo nível) 

Realce Realce 

..., veja capítulo xxx, página xxx Referência cruzada 

2. Finalidade 

Equipamento eletrocirúrgico para corte e coagulação de tecidos. 

2.1. Indicações 

O instrumento de selagem/ligadura vascular é destinado à selagem  

de vasos arteriais e venosos, bem como de tecidos vascularizados,  

em intervenções laparoscópicas e de cirurgia aberta no âmbito de diversas 

disciplinas cirúrgicas (incluindo, mas não se limitando a, cirurgia geral, 

ginecologia, urologia, cirurgia torácica, etc.).  

O instrumento pode ainda ser usado para o corte de tecidos.  

2.2. Contraindicações 

Os instrumentos de selagem/ligadura vascular não devem ser usados  

em contato direto com o coração, sistema nervoso central ou sistema 

circulatório central.  

Não use instrumentos de selagem/ligadura vascular se suas técnicas 
cirúrgicas forem contraindicadas.  

Os instrumentos de selagem/ligadura vascular não devem ser usados se, 

na opinião de um médico experiente ou segundo a literatura especializada 

atual, sua aplicação constituir um risco para o paciente, p. ex. devido ao 

estado geral do paciente ou outros. 

3. Instruções de segurança 

3.1. Relacionado ao produto 

• O instrumento somente pode ser usado por profissionais médicos 

qualificados. O cirurgião e os profissionais médicos devem possuir 
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conhecimentos dos fundamentos, das regras de aplicação e dos riscos 

da cirurgia AF e estar familiarizados com eles. 

 Leia as instruções de utilização com atenção antes de usar os produtos 

 Todos os eventos graves relacionados com o produto devem ser 

comunicados ao fabricante e à autoridade competente no país em 

que o usuário está estabelecido. 

• Os produtos são fornecidos não esterilizados e devem ser limpos e 

esterilizados antes da utilização. 

• A lâmina intercambiável e o suporte de montagem não devem ser 

reprocessados. 

 Risco de ferimento devido à lâmina cortante 

 Descarte e substitua as lâminas e o suporte de montagem. 

• O produto não deve ser operado no modo AUTOSTART. 

• Como parte de sua responsabilidade pela esterilidade dos instrumentos 

para utilização, o seguinte deve ser observado:  

 Limpe e esterilize o punho ERGO 315R e o elétrodo associado 

antes de cada utilização. 

 Utilize para a limpeza, desinfeção e esterilização apenas métodos 

validados e específicos para o equipamento e produto. 

 Cumpra os parâmetros validados em cada ciclo. 

 Observe a legislação aplicável no seu país, bem como as normas 

de higiene do hospital.  

 A lâmina substituível deve ser removida para a limpeza correta do 

instrumento.  

 Não esterilize a gás e não esterilize por ar quente, elas podem 

danificar o produto. 

• Para evitar queimaduras (sobrecarga térmica), observe os seguintes pontos: 

 Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam 

conectadas corretamente. 

 Não force os produtos além de seus limites mecânicos  

(por exemplo, dobrando, torcendo ou comprimindo-os). 

 A tensão máxima mais baixa do produto não deve ser excedida. 

• Para evitar o risco de lesões e choques elétricos para o paciente ou 

equipe operacional, certifique-se de que a alimentação esteja desligada 

antes de conectar ou desconectar o cabo de conexão HF e acessórios 

da unidade eletrocirúrgica.  
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3.2. Relacionado à utilização 

• Apenas os modos Ligation e ARC SEAL podem ser usados com os 

geradores BOWA ARC. 

• O eletrodo só deve ser ativado com uma inspeção visual adequada. 

• Não use o produto em vasos com diâmetro superior a 7,0 mm. 

• Não usar a selagem vascular para feixes teciduais de conteúdo 

desconhecido. 

• Proceder com cuidado em selagens efetuadas nas proximidades de 

estruturas sensíveis, p. ex. nervos, ureter e manter distância 

• Não agarre tecido em excesso para selagem. O fórceps não deve estar 

muito cheio. 

• Dependendo do tipo de tecido vascularizado e da patologia vascular 

(arteriosclerose, aneurismas, vasos, etc.), a selagem correta deve ser 

avaliada pelo médico responsável. 

• A utilização incorreta de corrente AF pode causar queimaduras e explosões: 

 Execute intervenções eletrocirúrgicas somente com insuflação de 

gases não inflamáveis (CO2). 

 Evite o contato direto da pele com os cabos AF. 

 Evite o contato com gases e líquidos inflamáveis. 

• A utilização incorreta do produto pode causar ferimentos no paciente: 

 Evite o contato pele a pele entre o cabo HF e o paciente.  

 Para inserir e retirar o cabo AF, segure-o pelo plugue. 

 Não coloque o punho sobre o paciente para evitar ferimentos no 

caso de ativação acidental de HF. 

 Evite o contato com objetos metálicos (p. ex. grampos, stents, etc.) 

na área das superfícies ativas dos elétrodos. Isso pode influenciar 

a emissão de energia e levar a efeitos indesejados. 

• A ponta do elétrodo também pode estar tão quente que causa 

queimaduras imediatamente após a desativação da energia HF. 

• O cabo AF pode causar interferências nas imagens do monitor: 

 Não conduza o cabo AF diretamente em paralelo aos cabos da 

câmera. 

 Não instale o cabo AF. Não instale o cabo AF se estiver enrolado. 
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 Para mais informações sobre as interferências com outros 

aparelhos, observe as instruções de utilização dos geradores de 

AF da BOWA. 

• Os produtos defeituosos não devem ser submetidos a reparo ou 

manutenção: 

 Verifique se o produto apresenta danos após a preparação e antes 

de usar. 

CUIDADO: Uma inspeção visual por si só não é suficiente para 

garantir a integridade do isolamento.  

 Descarte e substitua os produtos defeituosos. 

• Observe as instruções de utilização do aparelho AF, bem como as 

instruções relativas às intervenções eletrocirúrgicas! 

• O componente "BF" / "CF" do aparelho AF usado é ampliado pelo 

instrumento a ele conectado. 

3.2.1. Pacientes com marca-passo 

As falhas ou a destruição do marca-passo cardíaco podem pôr em risco a 

vida do paciente ou causar ferimentos irreversíveis no paciente. 

 Efetue um controle pós-operatório do marca-passo cardíaco. 

  

 Nunca efetue intervenções ambulatórias em pacientes com marca-
passo cardíaco. 

 Em pacientes com marcapassos, consulte o cardiologista antes de 
efetuar a cirurgia AF. 

 Coloque o marca-passo de demanda em frequência fixa. 

 Assegure-se de que o marca-passo não entra em contato com o 
eletrodo AF. 

 Tenha à mão um desfibrilador em condições operacionais 
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3.3. Notas EMV  

Os dispositivos elétricos para medicina estão sujeitos a precauções 

especiais relativas à CEM. Por isso, observe as seguintes instruções. 

Este acessório BOWA destina-se apenas a ser conectado a equipamentos 

de alta frequência especificados pela BOWA. 

 A utilização do acessório com dispositivos médicos de outros 

fabricantes que não os descritos pode causar emissões elevadas ou 

reduzir a imunidade eletromagnética. 
 

 
  

 

NOTA 

Em caso de dispositivos médicos combinados, a segurança 
técnica só estará garantida se 

 as respetivas instruções de utilização permitirem a 
combinação desejada, ou se 

 a finalidade prevista e a especificação da interface dos 
produtos utilizados em combinação forem compatíveis com 
a utilização. 
Observar rigorosamente as instruções de utilização e as 
especificações das interfaces dos dispositivos médicos 
usados em combinação. 
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4. Modo de funcionamento 

Na cirurgia AF bipolar, a coagulação do tecido ocorre através da aplicação 

de corrente alternada de alta frequência, que gera calor. 

O instrumento de selagem vascular ERGO 315R é um instrumento 

cirúrgico invasivo, destinado à cirurgia laparoscópica e cirurgia aberta.  

É utilizado em combinação com produtos endoscópicos (p. ex. trocartes  

e câmeras), através de acessos criados cirurgicamente. 

Os elétrodos ativos (mandíbulas) são as partes não isoladas do fórceps.  

A corrente AF flui de uma mandíbula para a outra mandíbula do 

instrumento, passando pelo tecido biológico e gerando o efeito tecidual 

desejado, limitado localmente. 

Neste método, a selagem do vaso sanguíneo ou do segmento tecidual  

é obtida pela passagem da corrente AF e pela compressão adicional.  

O ponto de selagem é hemostaticamente estanque à tensão arterial 

sistólica e fechado de forma permanente. 

O instrumento pode ser usado para vasos sanguíneos com um diâmetro 

de até 7 mm. 

Graças à função de corte integrada, o tecido pode ser cortado diretamente 

em seguida à selagem, sem necessidade de trocar de instrumentos. 

O acionamento do gatilho no punho permite abrir, fechar e bloquear os 

elétrodos. O bloqueio do punho durante seu fechamento permite gerar 

uma pressão mecânica reproduzível nas pontas dos elétrodos. O fórceps 

pode ser girado e posicionado através da roda giratória no punho.  
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5. Montagem 

Montar o instrumento de selagem vascular 

Monte o instrumento de selagem vascular na sequência apresentada: 

 

 

 

Inserir o tubo de inserção no fórceps 
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 Insira o tubo de inserção no fórceps com as mandíbulas 

completamente abertas. 

 

 
 

 

Para tal, alinhe a área dentada do tubo de inserção com a marca laranja 

existente no fórceps. 
 

 

Colocar o auxiliar de montagem 
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 A lâmina com suporte e auxiliar de montagem é fornecida 

esterilizada. 

1. Retire a lâmina com o suporte e auxiliar de montagem da 

embalagem esterilizada. 

 

 
 

2. Com as mandíbulas fechadas, insira o fórceps com o tubo de 

inserção montado no auxiliar de montagem no suporte de 

montagem. 
 

 
3. Separe o suporte de montagem do auxiliar de montagem 

pressionando o suporte de montagem para baixo na área do 

punho. 
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Montar a lâmina com o suporte de montagem 

 

ATENÇÃO 

Risco de ferimento devido à lâmina cortante! 

 Monte a lâmina apenas com o suporte de montagem, a fim 

de evitar ferimentos de perfuração ou corte. 

 
 
 

 

 

 Monte a lâmina, segurando o suporte de montagem na pega. 

Coloque o encaixe na lâmina, segundo as marcas no suporte 

de montagem, e insira a haste da lâmina no sentido da seta até 

a lâmina engatar de forma perceptível. 
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 Levante ligeiramente a haste da lâmina, com a lâmina montada, 

e retire-a do suporte de montagem.  

Preste atenção para não entortar a lâmina. 

 
 

1. Verificar visualmente se a montagem está correta. 
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O suporte de montagem possui uma ponta de limpeza para 
limpar o canal da lâmina. Guarde até o final da operação para 
que o canal possa ser limpo se necessário. 

 
  



 5 Montagem 

BOWA-IFU-MN031-554-ERGO315R-S3-PT-20210219  21 

Inserir a haste da lâmina no tubo de inserção 

 Insira a haste, com a lâmina montada, no tubo de inserção. 
 

 

 

 Alinhe a mola de engate da haste no sentido da ranhura do 

tubo de inserção e introduza a haste até engatar de forma 

percetível. 
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Montar o fórceps no punho 

 Monte o fórceps no punho. 

 

1. Insira o fórceps no punho até que ele engatar de forma 

percetível. 

Assegure-se que o auxiliar de montagem mantém o fórceps 

fechado e que a marca laranja do punho esteja alinhada com a 

marca existente no fórceps. 
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2. Empurre a alavanca do punho para frente até que ela se 

encaixe no lugar novamente. 

3. Remova o auxílio de montagem do fórceps e descarte-o. 
 

 
 

4. Verifique a função de abertura, pinçamento e bloqueio do 

instrumento de selagem vascular acionando o punho.  

5. Verifique se a lâmina se move sem dificuldade acionando o 

disparo da lâmina. 

6. Desbloqueie o fórceps acionando novamente o punho. 
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7. Verifique se a roda giratória pode ser girada com o punho 

desbloqueado. 

 

Montar o cabo com comando manual 

8. Monte o cabo inserindo o comando manual no punho. 

9. Pressione o cabo na ranhura de guia do punho. 

 

 
 

 
O comando manual pode ser usado em ambos os lados, para 
comando com a mão direita ou esquerda. 
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6. Operação 

6.1. Antes da utilização 

 O instrumento de selagem vascular é montado (ver capítulo 5, 

página 15) e preparado (ver capítulo 8, página 33). 

 

ATENÇÃO 

Risco de ferimento do paciente!  

 Utilize apenas geradores autorizados BOWA ARC, com 
função de selagem vascular (veja capítulo 9, 
página 45). 

 Efetue as configurações no equipamento AF no modo 
necessário para a intervenção. 

 Utilize apenas produtos e acessórios adequados, 
segundo a legenda. 

 Use apenas produtos esterilizados em perfeitas 
condições. 

Risco de ferimento do paciente por queimaduras e 
explosões! 

 Evite o contato com gases e líquidos inflamáveis  
(p. ex. produtos para limpeza e desinfeção da pele, 
gases anestésicos). 

 Evite o contato direto da pele com os cabos AF. 
 Os contatos de pele com pele (p. ex. entre os braços  

e o corpo do paciente) devem ser evitados,  
p. ex. intercalando uma gaze seca. 

 

1. Ligue o aparelho AF e conecte o cabo AF ao aparelho AF. 

2. Efetue as configurações necessárias no equipamento AF. 

3. Efetue uma inspeção visual e funcional meticulosa do 

instrumento de selagem vascular antes de cada utilização (veja 

capítulo 6.2, página 26 e capítulo 8.6, página 41). 
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6.2. Teste de funcionamento na sala operatória 

1. Verifique se os elétrodos podem ser abertos e fechados 

facilmente com o punho. 

2. Engate o punho acionando o gatilho. 

3. Acione o disparo da lâmina e verifique se este funciona 

facilmente. 

4. Verifique a ativação mediante o comando manual. 

 Um sinal de ativação soa durante a ativação do comando 

manual. 

6.3. Durante a intervenção 

 

Risco de ferimento do paciente devido ao pinçamento de 
tecido, em particular sob visibilidade limitada! Exponha o 
tecido a ser selado o máximo possível, a fim de evitar 
pinçamentos acidentais. 

 Conduza a operação apenas com visibilidade 
suficiente. 

Risco de ferimento do paciente devido às superfícies 
quentes dos elétrodos e saída de vapor! 

 As pontas dos instrumentos podem continuar quentes 
logo após o desligamento da energia AF. 

 Mantenha uma distância entre as pontas do 
instrumento e estruturas teciduais sensíveis (p. ex. 
nervos, pâncreas, intestinos). 

 Assegure-se de que não são usados instrumentos de 
selagem vascular quentes para a preparação. 

 Não coloque os instrumentos de selagem vascular 
sobre o paciente. 

 

Inserir o instrumento 

1. Feche os elétrodos por meio do punho. 

2. Insira o instrumento na bucha do trocarte. 
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Agarrar, pinçar, selar o tecido 

 

ATENÇÃO 

Risco de ferimento do paciente por ativação inadvertida do 
instrumento de selagem vascular! 

 Nunca use a função AUTOSTART. 

 Ligue a corrente AF apenas quando os elétrodos ativos 
estiverem em contato com o tecido a ser coagulado e o 
punho estiver bloqueado. 

 Uma ativação inadvertida do instrumento de selagem 
vascular pode causar ferimentos no paciente. 

3. Posicione os elétrodos no campo cirúrgico. 

4. Gire a roda giratória (com os elétrodos abertos) para ajustar o 

ângulo do fórceps. 

5. Coloque o tecido a ser selado entre os elétrodos. 

6. Feche os elétrodos para agarrar o tecido. Não agarre tecido em 

excesso. 

 O tecido está agarrado. 

7. Bloqueie o punho. 

 O tecido está pinçado. 

8. Ative a corrente AF com o comando manual do instrumento ou 

o comando de pé do equipamento AF para a coagulação: 

• Um sinal permanente indica que é emitida energia 

durante todo o período de selagem. 

• Um sinal intermitente indica o fim da selagem. 

 

ATENÇÃO 

Selagem incompleta! 

 Evite o contato com objetos metálicos (p. ex. grampos, 
stents, etc.) na área das superfícies ativas dos 
elétrodos. Isso pode influenciar a emissão de energia e 
levar a efeitos indesejados. 

 

9. Solte o interruptor de comando. 

10. Aperte totalmente o punho para soltar o bloqueio e abrir os 

elétrodos. 

 O tecido está coagulado. 

Cortar tecido 

 O tecido foi agarrado pelo fórceps e coagulado. 
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ATENÇÃO 

Hemorragias fortes devido ao corte do tecido agarrado sem 
coagulação ou selagem vascular prévia! 

 Quando necessário em vasos maiores, aplique várias 
selagens à esquerda e à direita do ponto de corte. 

 Certifique-se de que o tecido foi selado seguramente 
antes de cortar. 

 Corte apenas na área selada. 

 

11. Acione o disparo para cortar e solte-o. 

 O tecido foi cortado no centro da superfície selada. 

6.4. Remoção 

 

ATENÇÃO 

Risco de ferimento do paciente devido a peças quebradas 
ou danificadas!  

 Verifique o instrumento de selagem vascular após cada 
aplicação. Todas as peças devem estar presentes. 

 

1. Feche os elétrodos.  

2. Retire o instrumento de selagem vascular da bucha do trocarte. 

6.5. Após a utilização 

 

ATENÇÃO 

Elétrodos defeituosos, desgastados ou sujos podem 
causar uma falha no instrumento de selagem vascular!  

 Limpe regularmente os elétrodos com um pano húmido. 

 Substitua o fórceps se os elétrodos estiverem 
danificados. 

 Troque a lâmina após cada intervenção. 

 Reprocesse o instrumento de selagem vascular após oa utilização 

(veja capítulo 8, página 33). 
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7. Desmontagem 

7.1. Desmontar o instrumento de selagem vascular 

 

 

ATENÇÃO  

Queimadura devido a superfícies quentes dos elétrodos! 

 Não tocar nas superfícies dos elétrodos diretamente 
após a intervenção. 

Risco de queimadura por componentes condutores de 
corrente! 

 Desconecte o cabo antes da desmontagem do gerador AF. 

 

 Desmonte o instrumento em sequência inversa à montagem  

(veja capítulo 5, página 15). 
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7.2. Passos divergentes da montagem 

Desmontar o comando manual 

 Retire o comando manual do cabo do punho, pressionando no lado 

traseiro. 

 

Desmontar o punho e o fórceps 

1. Desbloqueie o punho. 

2. Pressione o botão de pressão no lado traseiro do punho;  

o fórceps abre-se. 
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3. Pressione os dois botões de pressão na roda giratória ao 

mesmo tempo e desmonte o punho do fórceps. 

 

Desmontar o fórceps e o tubo de inserção 

 Com as mandíbulas totalmente abertas, desmonte o tubo de inserção 

do fórceps. 
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Desmontar o tubo de inserção e a haste da lâmina 

 Pressione a mola de engate da haste da lâmina e retire a haste do 

tubo de inserção. 

 

7.3. Remover a lâmina 

 

CUIDADO 

Risco de ferimento devido à lâmina cortante!  

 Preste atenção à lâmina durante a desmontagem. 

 Desmonte a lâmina apenas com um dispositivo auxiliar 
adequado, a fim de evitar ferimentos de perfuração ou 
corte. 

Quebra da lâmina devido a desmontagem incorreta!  

 Retire a lâmina com cuidado, a fim de evitar uma 
quebra da lâmina. 

 

 

 Remova a lâmina com um dispositivo adequado (p. ex. porta-agulhas, 

grampo, pinça, etc.), de modo semelhante à lâmina de um bisturi. 

 A lâmina é de utilização única.Não re-esterilizar e de acordo com  

o capítulo 10, Eliminação.  
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8. Reprocessamento 

 

ATENÇÃO 

Risco de ferimento do paciente devido ao instrumento  
de selagem vascular não esterilizado!  

 Limpe e esterilize o instrumento de selagem vascular 
antes da aplicação, visto que é fornecido não 
esterilizado. 

 Limpe e esterilize o instrumento de selagem vascular 
antes de cada aplicação seguinte. 

 Utilize para a limpeza, desinfeção e esterilização 
apenas métodos validados e específicos para o 
equipamento e produto. 

 Cumpra os parâmetros validados em cada ciclo. 

 Observe a legislação aplicável no seu país, bem como 
as normas de higiene do hospital. 

Perigo da propagação de germes! 

 A lâmina substituível deve ser removida para a 

limpeza correta do instrumento. 

 

Os instrumentos de selagem vascular não devem ser usados sem uma 

limpeza, desinfeção e esterilização prévias. Uma limpeza e desinfeção 

eficazes são condição para uma esterilização efetiva. 

1. Assegure-se de que apenas métodos validados e específicos 

para o equipamento e produto sejam utilizados para a limpeza, 

desinfeção e esterilização e que os parâmetros validados sejam 

cumpridos em cada ciclo. 

2. Observe as normas aplicáveis no seu país, bem como as 

normas de higiene do hospital ou da clínica. 

A BOWA-electronic GmbH & Co. KG não assume garantia alguma por 

falhas dos instrumentos de selagem vascular relacionadas aos 

desinfetantes, incluindo sua eficácia, e aos métodos utilizados. 

 

 

Os números indicados abaixo para os ciclos de 
reprocessamento possíveis são valores de referência. 
O número pode variar segundo a intensidade de utilização. 
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O número de ciclos de reprocessamento dos vários componentes do 

instrumento é: 

• Punho: até 20 vezes 

• Fórceps: até 20 vezes 

• Tubo de inserção: até 20 vezes 

• Haste da lâmina: até 20 vezes 

• Cabo: até 20 vezes 

 

O reprocessamento do instrumento de selagem vascular abrange os 

seguintes passos: 

• Desmontagem  

• Imersão 

• Remoção manual de impurezas 

• Pré-tratamento no banho ultrassónico 

• Reprocessamento automático na lavadora desinfetadora 

• Verificação 

• Embalagem 

• Autoclavagem 

• Armazenagem 

 

8.1. Desmontagem 

 Desmonte o instrumento de selagem vascular  

(veja capítulo 7, página 29). 

 Remova a lâmina do instrumento de selagem vascular e descarte-a 

(ver capítulo 7.3, página 32) 

8.2. Imersão 

 Imediatamente após a utilização, remova os resíduos de sujeira 

da parte aberta do fórceps com um lã húmida. 

 Mergulhe o instrumento de selagem vascular desmontado 

imediatamente após a utilização, mas o mais tardar após 2 

horas, por pelo menos 5 minutos em água fria ou desinfetante 

sem aldeído, e remova os resíduos de sujeira grossa com uma 

escova de plástico. 
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Para colocar o fórceps de molho, a BOWA recomenda a 
utilização de um tubo com líquido, p. ex., o Leonardo-Wet-
Set® da Interlock Medizintechnik GmbH, que deve ser 
colocado sobre o fórceps logo após a utilização. 

 

O desinfetante usado na imersão destina-se apenas à 
proteção das pessoas e não substitui as etapas de desinfeção 
posteriores. 

 

8.3. Remoção manual de impurezas 

 

CUIDADO 

Risco de infeção devido aos salpicos de água e vapor 
provenientes do banho ultrassônico e durante a pré-
lavagem manual! 

 Use proteção facial e vestuário de proteção. 

 Recomenda-se uma ventilação suficiente. 

 

NOTA 

Danos do material do fórceps por produtos abrasivos e 
escovas de metal! 

 Nunca limpe o instrumento de selagem vascular com 
produtos abrasivos e escovas de metal. 

 
Procedimento recomendado 

1. Limpe todos os componentes, por dentro e por fora, com 

escovas adequadas e/ou as escovas sintéticas fornecidas. 

Limpe o canal da lâmina do fórceps com a ponta de limpeza do 

porta-lâmina. 

2. Enxague depois de escovar todas as peças individuais com a 

ajuda de uma pistola de enxaguamento adequada por dentro e 
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por fora, por pelo menos  

15 s (5 pulsos de 3 s) e 1,8 – 2 bar de pressão da água. 

8.4. Pré-tratamento no banho ultrassónico 

1. Coloque todas as partes do instrumento de selagem vascular 

durante pelo menos 10 minutos a 35 °C, por ex., com 1% de 

neodisher Mediclean forte (Dr. Weigert, Hamburgo) em banho 

ultrassônico1. Posicione os componentes maiores no banho 

ultrassônico, de modo a evitar áreas não atingidas pelo 

ultrassom.). 

2. Após o banho de ultrassom, enxague todas as peças 

individuais com o auxílio de uma pistola de enxaguamento 

adequada por dentro e por fora por pelo menos 15 s (5 pulsos 

de 3 s) e 1,8 – 2 bar de pressão de água. 

 

8.5. Reprocessamento automático na lavadora desinfetadora 

 

NOTA  

Adaptador de limpeza e bandeja de reprocessamento 

 A BOWA comprovou o reprocessamento automático 
com a utilização do adaptador de limpeza na bandeja 
de reprocessamento. (disponível opcionalmente) 

 
  

 
1 Validação: com 10 minutos, 35 °C ± 2 °C, 35 kHz, 0,3% neodisher Mediclean forte 
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8.5.1. Preparação para reprocessamento automático – adaptador de 

limpeza 

Montagem do adaptador de limpeza no fórceps 
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Montagem do adaptador de limpeza no punho 
 

 

Montagem do adaptador de limpeza no tubo de inserção 
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8.5.2. Enchimento da bandeja de reprocessamento 

 

NOTA 

Danificação dos componentes do instrumento devido a 
posicionamento incorreto na lavadora desinfetadora!  

 Use a bandeja de reprocessamento para a limpeza 
para evitar danos nos componentes do instrumento. 

 Assegure-se de que o cabo AF não esteja dobrado nem 
entalado. 

Danificação dos componentes do instrumento ao colocar 
ou retirar da bandeja de reprocessamento  

 Assegure-se de que os componentes do instrumento 
não sejam entortados ao serem encaixados nos 
suportes. Insira os componentes nos suportes, 
pressionando regularmente em ambos os lados. 

 

1. Conecte os tubos de irrigação da lavadora desinfetadora no 

conector Luer Lock do adaptador de limpeza. 

2. Coloque os componentes, com os adaptadores de limpeza, nos 

espaços previstos para tal na bandeja de reprocessamento, de 

acordo com os pictogramas. 

3. Passe os tubos pelas aberturas previstas no lado frontal da 

bandeja de reprocessamento. 

 

 

 
 
Observe o seguinte: 

• Posicione os componentes de modo a evitar áreas não 

atingidas pela lavagem 
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• Limpe o punho em estado desengatado  

• Posicionar o cabo AF solto na bandeja de 

reprocessamento 

• Feche a bandeja de reprocessamento com a tampa 

correspondente (disponível opcionalmente). 

 

Método de limpeza e desinfeção adequado 

 Use uma lavadora desinfetadora para a limpeza e desinfeção do 

instrumento de selagem vascular. 

 

 

Não se recomenda um método manual devido à eficácia 
significativamente menor. 

 

 Ao escolher a lavadora desinfetadora, certifique-se de que: 

• esta apresente uma eficácia comprovada (p. ex., com 

aprovação da DGHM, da FDA ou marcação CE de 

acordo com a norma DIN EN ISO 15883). 

• os programas selecionados sejam adequados ao 

instrumento, com ciclos de lavagem suficientes2. 

• a água usada para a lavagem final seja estéril/semi-

estéril (máx. 10 germes/ml) e com baixo teor de 

endotoxinas (máx. 0,25 unidades de endotoxinas/ml). 

• o programa usado para a desinfeção térmica (pelo 

menos, 5 minutos a 90°C ou valor A0 > 3000) seja um 

programa comprovado.  

• o ar de secagem seja filtrado. 

• a lavadora desinfetadora seja submetida regularmente  

a uma manutenção e inspeção.   

 
2 Validação para pré-enxguamento (com água fria de-ionizada por 2 minutos), limpeza  

(a 55 °C por 5 minutos com 0,3% neodisher Mediclean forte (Dr. Weigert, Hamburgo)), 
enxaguamento (com água fria de-ionizada por 3 minutos), desinfeção térmica (a 90 °C por  
5 minutos) e secagem (a 100 °C por 25 minutos). 
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Produto de limpeza adequado 

 Ao escolher o sistema de produtos de limpeza, certifique-se de que: 

• o agente de limpeza é adequado para o instrumento de 

selagem vascular e os produtos químicos usados são 

compatíveis com as peças do instrumento 

 Observe as concentrações e tempos de exposição indicados pelo 

fabricante para o detergente/desinfetante. 

• O fabricante não se responsabiliza pela utilização de outros 

produtos de limpeza e desinfeção. 

 

Limpeza e desinfeção 

1. Coloque a bandeja de reprocessamento na lavadora 

desinfetadora e inicie o programa. 

2. Retire a bandeja de reprocessamento da lavadora 

desinfetadora após o fim do programa. 

3. Desmonte o adaptador de limpeza na sequência inversa à 

montagem (veja capítulo 0, página 37). 

4. Seque uma possível humidade residual nos componentes 

mediante ar comprimido filtrado.  

 

 

NOTA 

Danificação do punho pelo ar comprimido!  

 Seque o punho apenas com ar comprimido a uma 
pressão máxima de 3 bar. 

 

8.6. Verificação 

Estes produtos, quando usados conforme a finalidade prevista, estão 

sujeitos a desgaste conforme a intensidade da utilização. Este desgaste 

deve-se a razões técnicas e é inevitável. 

Se o produto apresentar defeitos exteriores visíveis ou se não funcionar 

conforme descrito nestas instruções, ele deverá ser substituído. Neste 

caso, informe o fabricante ou o representante comercial responsável. 

 Efetue uma inspeção visual e funcional dos componentes individuais 

após a limpeza. 

 Substitua as peças danificadas. 
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PERIGO 

Risco de queimadura do paciente devido a isolamento 
frágil ou defeituoso!  

 Substitua os componentes do instrumento, se o 
isolamento estiver danificado. 

 

Punho 

1. Verifique se o gatilho do punho funciona sem dificuldade. 

2. Verifique se o encaixe para o fórceps apresenta danos ou 

corrosão. 

 

Fórceps 

1. Verifique se as superfícies dos elétrodos e o canal da lâmina estão 

limpos e intactos. 

2. Verifique visualmente se o cabo apresenta danos na área dobrada 

do fórceps. 

 

Cabo AF 

1. Verifique se a conexão apresenta danos ou corrosão. 

2. Verifique visualmente se o isolamento apresenta danos. 

 

8.7. Embalagem 

 

Não é permitido esterilizar os componentes na embalagem de 
transporte. 

 

A embalagem tem de corresponder aos seguintes critérios: 

• DIN EN (ANSI AAMI) ISO 11607/ DIN EN 868-2...10 

(anteriormente DIN EN 868/ANSI AAMI ISO 11607) 

• adequada para a esterilização a vapor (resistente a 

temperaturas até 137 °C, permeabilidade suficiente ao 

vapor) 

• manutenção regular (recipiente de esterilização) 

 Verifique se os componentes do instrumento estão completos. 

 Esterilize o punho na autoclave apenas em estado desengatado. 
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 Encha a bandeja de reprocessamento de acordo com a seguinte 

figura: 

 

 

 

 Coloque a bandeja de reprocessamento pronta numa embalagem de 

esterilização de utilização única e/ou num recipiente de esterilização 

adequado. 
 

8.8. Autoclavagem 

 

NOTA 

Destruição do instrumento pelo método de esterilização com 
ar quente!  

 Aplique um método de esterilização adequado. 

 

Use apenas a esterilização a vapor com as seguintes especificações: 

• método de vácuo fracionado (com secagem suficiente do 

produto) 

• Corresponde à norma DIN EN 13060 ou DIN EN 285 

• validação de acordo com a norma DIN EN ISO/ANSI 

AAMI ISO 17665 (anteriormente DIN EN 554/ ANSI AAMI 

ISO 11134) (IQ/OQ válido (comissionamento) e avaliação 

das características do produto (PQ)) 

• temperatura máxima de esterilização 134 °C (137 °C 

incluindo tolerâncias do esterilizador a vapor de acordo 

com DIN EN 13060 ou DIN EN 285), incluindo tolerância 

de acordo com DIN EN ISO / ANSI AAMI ISO 17665 

(anteriormente DIN EN 554/ ANSI AAMI ISO 11134)) 
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• Tempo de esterilização3: 

• 20 minutos a 121 °C 

• 3 – 20 minutos a 132/134 °C 

 

 

O uso do método de gravitação menos eficaz deve ser 
assegurado por uma validação adicional (exigindo, 
eventualmente, tempos de esterilização mais prolongados). 

 

O fabricante não se responsabiliza pela utilização de outros métodos de 

esterilização (p. ex., esterilização por óxido de etileno, formaldeído, 

radiação e plasma de baixa temperatura). 

1. Em caso de utilização, observe: 

• a norma DIN EN ISO 14937/ANSI AAMI ISO 14937, 

• normas específicas dos processos. 

2. Comprove a adequação e eficácia do processo tendo em conta a 

geometria específica do produto no âmbito da validação (incluindo, 

eventualmente, exames de resíduos do agente esterilizante). 

8.9. Condições ambientais 

8.9.1. Armazenamento e transporte 

1. A BOWA recomenda que os produtos sejam armazenados na 

embalagem original até que sejam usados pela primeira vez. 

Armazene os produtos num local onde estejam protegidos de: 

• influências mecânicas fortes, tais como golpes, queda ou 

batidas 

• radiação solar direta 

• fontes de calor (por exemplo, trocador de calor, ar 

condicionado, ...) 

2. Transporte ou armazene o instrumento seco.  

O tempo de armazenamento do produto esterilizado depende do tipo de 

embalagem e das condições de armazenamento.  
 

 
A caixa de transporte não se destina a conservar o produto. 

 
3 Validação: Meio ciclo com 3 fases de pré-vácuo a 132 °C por 1,5 minutos,  

Embalagem: dupla em folha de esterilização 
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8.9.2. Operação 

Use o produto em temperatura ambiente protegido de forças mecânicas 

como impacto, queda ou batidas. 

9. Dados técnicos 

Dados técnicos 

Tensão máx. 200 Vp sinusoidal 

Aparelho AF autorizado Geradores ARC da BOWA com 
software de selagem vascular: 

• ARC 350 - REF 900-351 

• ARC 400 - REF 900-400 

Reconhecimento 
COMFORT 

Os instrumentos BOWA COMFORT 
com a identificação de instrumento 
Plug'n Cut COMFORT são compatíveis 
com as seguintes versões de software 
do seu gerador: 

• ARC 400 a partir da V2.2.1 

• ARC 350 a partir da V2.1.1 

A utilização com a versão de software 
1.x.x não é possível, pois uma 
atualização para uma versão superior 
não é suportada aqui. 

Modos autorizados Ligadura, ARCSeal 

 

10. Eliminação 

 

PERIGO  

Risco de infeção! 

 Esterilize o instrumento antes de o remover do 
ambiente hospitalar/consultório, a fim de evitar uma 
propagação de germes e infeções. 

 

A eliminação dos dispositivos médicos, do material de embalagem e dos 

acessórios deve ser efetuada em conformidade com as normas e as leis 

em vigor nos respetivos países. 
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11. Símbolos na embalagem 

Símbolo Significado 

 
Siga as instruções de utilização 

 Número de referência 

 Lote 

 Quantidade 

 
Prazo de validade 

 Esterilizado com óxido de etileno 

 
Utilização única 

 
Não re-esterilizar 

 
Não utilizar se a embalagem estiver danificada 

 Manter afastado da luz solar 

 
Proteger da humidade 

 
Fabricante 

0123 
Marca CE e número de identificação do organismo 
notificado 

 Conforme com as normas russas 

 
Data de fabricação 

 
Atenção 

 
Aparelho médico 
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