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Importador: QR Consulting, Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda 
Rua Ministro Orozimbo Nonato, 442/511-512. Vila da Serra. Nova Lima – MG. CEP: 34006-053 
Responsável técnica: Maria José Barbosa Duarte CRFMG: 10334 
ANVISA: 81325990050 
 
Fabricante: Biometrix Ltd.  
End: Kiryat Mada, 4. CEP: 91450. Jerusalém, Israel 
 
 
Indicação de uso:  
Os acessórios de PTCA são usados como auxiliares em procedimentos de angioplastia. 
Contra-indicações 
NA 
 
Instruções de uso 
Procedimento: 
Abrir a tampa branca do dispositivo de torque no sentido anti-horário; inserir a ponta proximal do fio guia 
(não fornecido neste sistema) através do dispositivo; deslizar o dispositivo até que alcance a localização 
desejada e fechar a tampa branca (sentido horário); agarrar e girar o dispositivo de torque usando os 
cumes no corpo do dispositivo para girar a ponta do fio-guia até a posição desejada e então soltar. Para 
retirar o dispositivo de torque do fio-guia, deslizar o mesmo até remover. 
Utilize o conector de válvula hemostática usando técnicas assépticas para manusear os acessórios. 
Lavar e completar o conjunto com salina. Conectar um sistema de manifold (não fornecido neste sistema) 
à porta lateral do conector da válvula hemostática. Conectar a um cateter guia (não fornecido). Aspirar o 
sistema para remover bolhas de ar e lavar com salina. Remover qualquer sangue na válvula através da 
abertura da mesma e continuar a lavagem com salina. Quando o sangue tiver sido removido, fechar a 
válvula e cessar a lavagem. 
Abrir a válvula e cuidadosamente inserir o fio-guia ou cateter de dilatação (ambos não fornecidos) através 
da válvula. Avançar o fio-guia ou cateter até o local desejado e fechar a válvula.  
Realização a dilatação conforme a recomendação do fabricante do cateter.  
Retirar o fio-guia ou cateter até o ponto desejado; abrir a válvula e liberar o guia ou cateter 
completamente. 
O conector pode ser então desconectado do cateter ou fio-guia. 

 
 
 
Advertências: 
Descartar após utilização. A integridade estrutural e/ função podem ser afetadas pelo reuso. 
Assegurar que o ar é removido antes de iniciar o procedimento; não injetar outros fluidos ou bolhas de ar 
dentro das válvulas, verificar se as conexões estão seguras. 
 
Precauções: 
Armazene em um lugar longe da luz, fresco e seco.  
 Não reutilize nem reesterilize os acessórios  
 Não autoclavar  
Ler as instruções antes de usar. 
 
Armazenamento e transporte: 
O produto deve ser armazenado e transportado em local seco e fresco e longe da luz. 
 
Formas de apresentação do produto médico: 
O produto é composto pelos seguintes componentes:  
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 Dispositivo de torque, ferramenta de inserção, conector de válvula hemostática, conector luer macho, 
conector luer fêmea, torneira e tubo de PVC. 
  
Produto fornecido em caixa contendo 25 unidades do sistema. 
Produto fornecido estéril, esterilizado por ETO, a embalagem primária é envelope grau cirúrgico e a 
embalagem secundária é caixa externa de papel cartão. 
Produto rotulado com informações de lote, validade, código do modelo, dados do fabricante e demais 
informações relativas ao produto. 
 
 


