Enxerto Arterial Tubular PTFE Expandido
Instruções de Uso
MAXIFLO™
Descrição
Os enxertos de ePTFE da Vascutek Ltd são fabricados a partir de ePTFE (politetrafluoroetileno) suportado e não suportado. O suporte externo, sempre que
aplicável, proporciona resistência contra dobras. Os enxertos com suporte na extremidade e com suporte total destinam-se a ser descascados, de modo a
facilitar a execução das anastomoses.
O suporte espiral central NÃO se destina a ser removido. Os enxertos revestidos possuem uma camada externa de ePTFE que NÃO deve ser removida.
Todos os enxertos são fornecidos esterilizados, assim permanecendo durante o tempo de armazenagem especificado, a menos que a embalagem seja aberta
ou danificada.
Enxerto Arterial Tubular
PTFE expandido - MAXIFLOTM
Finalidade e Indicação
Os enxertos de ePTFE da Vascutek/Terumo são utilizadas para reparação vascular sistêmica do bypass da axila, femural/bifemural e reconstrução da poplítea
femural, podendo também criar os canais arteriovenosos para o acesso do sangue.
Configuração
Reto Parede Padrão

Reto Parede Padrão
Reto - Suporte Central
Parede Padrão
Reto - Suporte
Terminal Parede
Padrão
Reto Parede Fina
Reto Parede Fina

Característica do Enxerto
Com Suporte
Sem Suporte
Alta Resistência e
Resistente à
-------------Compressão
-------------Alta Resistência e
Resistente à
Compressão
Alta Resistência e
Resistente à
Compressão
Fino, Pega Macia e
Resistente à
Compressão
--------------

Aplicações Típicas
Reparação vascular sistêmica, sobretudo para bypass axilo femoral/ bifemoral e
reconstrução poplitea femoral.

Alta Resistência

Reparação vascular sistémica, sobretudo para reconstrução poplitea femoral e
criação de canais arteriovenosos para acesso ao sangue.

--------------

Canal arteriovenoso para acesso ao sangue.

--------------

Canal arteriovenoso para acesso ao sangue.

--------------

Reparação vascular sistémica, sobretudo para reconstrução poplitea femoral.

Fino Com Pega
Macia

Reparação vascular sistémica, sobretudo para reconstrução poplitea femoral.

Contra Indicação
Os enxertos só devem ser implantados por cirurgiões vasculares com experiência nas técnicas específicas exigidas por estes dispositivos médicos.
Não se recomenda o uso dos enxertos de paredes finas para a reconstrução de um bypass áxilo-femural ou áxilo-bifemoral, devido o potencial risco de
problemas anastomóticos resultantes de movimentos intensos do corpo.
Os enxertos com suporte externo em todo o comprimento não são recomendados com a finalidade de criar acesso ao sangue.
Os enxertos sem suporte não devem ser implantados nas áreas onde possam ocorrer oclusões totais ou parciais como resultado do movimento do corpo do
paciente.
Estes enxertos não devem ser implantados nos pacientes que demonstrem sensibilidade ao ePTFE (politetrafluoretileno expandido) ou a materiais de origem
bovina.
Armazenamento e transporte
As bandejas estão fechadas em um envelope laminado, que serve de barreira ao vapor e preserva ao máximo as características do enxerto. Para reforçar este
propósito, inclui-se um dessecante.
Nota: O envelope laminado e a bandeja externa não estão esterilizadas. Apenas a bandeja interna poderá ser introduzida no campo esterilizado.
Este produto contém etiquetas adicionais para inclusão nas fichas dos pacientes, de modo a permitir a sua rastreabilidade.
Deve ser armazenado e transportado à temperatura ambiente, em local limpo e seco.
Instruções de uso
Ao implantar um enxerto da Vascutek, selecionar um dispositivo para abertura de túneis com ponta afunilada de tamanho apropriado, para assegurar uma boa
colocação do enxerto.
Este procedimento sempre deve ser executado por um profissional habilitado.
Tromboctomia
Caso ocorra uma oclusão pós - cirúrgica, a retirada do coágulo pode ser executada efetuando uma incisão longitudinal com suturas de fixação para os
procedimentos de tromboctomia. Quando houver a utilização de uma incisão transversal, pode haver a necessidade da execução de uma técnica de sutura
descontínua horizontal para auxiliar na união.
Suporte em Espiral
Para remover o suporte em espiral externo da prótese de ePTFE, reforçada na extremidade e em todo seu comprimento, levantar com cuidado a extremidade
do suporte utilizando luvas ou instrumentos não traumáticos. Desenrolar o suporte, retirando-o devagar em um ângulo reto em relação ao enxerto (ver Figura
1a). Qualquer movimento rápido ao desenrolar e/ou remover o suporte paralelamente ao eixo do enxerto pode causar danos ao produto (ver Figura 1b). Além
disso, o uso de lâminas cirúrgicas ou instrumentos afiados para remover o suporte pode danificar o enxerto prótese.

Acesso Vascular
Ao implantar enxertos sem suporte, garantir que um túnel subcutâneo seja criado de tamanho similar ao da prótese, de forma a obter um ajuste adequado.
Para obter melhores resultados, o enxerto deve ficar em repouso durante aproximadamente 2 semanas antes de sua utilização. O uso imediato pode aumentar
o risco de formação de hematomas.
A agulha de acesso ao sangue deve ser inserida com um ângulo de 45º (bisel virado para cima) até que o enxerto tenha penetrado. Tomar cuidado para não
perfurar o lado oposto do enxerto.
Não fazer a canulação no mesmo local. Utilizar áreas diferentes para reduzir as hipóteses de haver danos no enxerto e a possibilidade de formação de
hematomas perienxerto ou de pseudoaneurismas. Não fazer a canulação próxima ou até mesmo na região do suporte.
Não fazer a canulação à 2,5cm da anastomose proximal e distal.
Para minimizar a infecção, recomenda-se o estrito cumprimento das técnicas assépticas.
Uma vez retirada a agulha, aplicar uma compressão digital moderada no local da canulação para ajudar a hemostasia.
Advertências
1- Para aplicações com a finalidade de se ter acesso venoso, não se deve canular a parte do enxerto que possui o suporte em espiral central.
2- Não retirar o suporte em espiral central. Qualquer tentativa de retirá-lo pode danificar a prótese. Caso ocorra dano, descartar o enxerto;
3a- Evitar qualquer tipo de tensão excessiva no enxerto, mas é essencial exercer alguma tensão moderada.
3b- Ao utilizar cateteres balão de embolectomia ou de angioplastia dentro do lúmen de um enxerto, o tamanho do mesmo preenchido deve coincidir com o
diâmetro interno do enxerto. Se o diâmetro do cateter não for corretamente dimensionado e se o balão estiver demasiadamente cheio, o resultado pode ser a
ruptura do enxerto ou do balão.
3c- Cortar o enxerto em um comprimento que permita uma total extensão da parte do corpo em questão e que possa garantir a ausência total de qualquer
tensão sobre as anastomoses no bypass áxilo-femoral/bifemoral.
Deve-se levar em conta a massa corporal do paciente e os eventuais extremos da sua postura quando determinar o comprimento do enxerto a ser implantado;
caso contrário poderá haver uma tensão sendo exercida sobre a anastomose axilar com a extensão total do corpo ou do membro.
Se esses aspectos não forem considerados, pode haver problemas anastomóticos, resultando hemorragias excessivas, perda de função ou possível
amputação do membro, e na pior das hipóteses a morte.
3d- O enxerto não deve ser preenchido de sangue antes de passar pelo túnel. Qualquer aplicação de pressão pode provocar a passagem de componentes
sanguíneos através da parede do enxerto, ocasionando a eventual formação de seromas.
4- Nunca cortar nem abrir um enxerto para formar uma correção cirúrgica.
Precauções
1- Não é necessário pré-coagular.
2- Não utilizar após a data de validade indicada.
3- Produto de uso único. Proibido Reprocessar.
4- Estes enxerto não devem ser re-esterilizados.
5- A utilização de pinça não adequada pode danificar o enxerto vascular. Portanto, utilizar pinça atraumática, de preferência com mandíbulas de revestimento
macio, deve ser utilizada com o mínimo de aplicação de força apenas sobre a parte sem suporte do enxerto. Qualquer força excessiva deve ser evitada, pois
poderá danificar o suporte externo.
6- Nunca perfurar os enxertos na região com suporte.
7- Tomar cuidado para não perfurar o lado oposto do enxerto ao realizar a sutura.
8- Os enxertos que possuem suportes possuem uma cobertura de gelatina menor por baixo do suporte externo. Após a retirada do suporte, o enxerto pode
reagir como se o ePTFE não estivesse vedado. Nos casos em que os orifícios de sutura são colocados na área onde havia o suporte, deve se aplicar o
protocolo de implantação padrão, por exemplo, o uso de agentes hemostáticos.
9- Utilizar uma agulha afunilada não cortante com um monofilamento de sutura de polipropileno não absorvível ou de PTFE amarrada a uma distância
adequada da extremidade do enxerto. Para minimizar a hemorragia na linha de sutura, puxar a sutura em direção ao enxerto com um ângulo de 90º.
10- Armazenar em local limpo e seco, à temperatura não inferior à 0ºC (32ºF) e não superior à 35ºC (95ºF).
11- Os enxertos devem ser implantadas até um mês após a remoção da bolsa laminada.
Instruções para descarte e conduta no caso de violação da embalagem
Os enxertos de ePTFE Vascutek são esterilizados com gás óxido de etileno, são fornecidos esterilizados e não devem ser reesterilizados. O vedante Tyvek
das bandejas intermediárias e internas deve estar intacto. Qualquer dano na bandeja anula a esterilização do enxerto.
Em caso de eventual dano da embalagem principal, o produto não deve ser utilizado, devendo ser imediatamente devolvido ao fornecedor.
Deverá ser descartado em recipiente apropriado seguindo as normas de Boas Práticas de Manuseio.
Reutilização
Material de uso único, devendo sempre ser descartado após o uso, não sendo indicado a sua reutilização.
MAXIFLO™ CÔNICO CURTO
Descrição
Os enxertos de ePTFE da Vascutek Ltd são fabricados a partir de ePTFE (politetrafluoroetileno) suportado e não suportado. O suporte externo, sempre que
aplicável, proporciona resistência contra dobras. Os enxertos com suporte na extremidade e com suporte total destinam-se a ser descascados, de modo a
facilitar a execução das anastomoses.
O suporte espiral central NÃO se destina a ser removido. Os enxertos revestidos possuem uma camada externa de ePTFE que NÃO deve ser removida.
Todos os enxertos são fornecidos esterilizados, assim permanecendo durante o tempo de armazenagem especificado, a menos que a embalagem seja aberta
ou danificada.
Enxerto Arterial Tubular PTFE Expandido - MAXIFLO Cônico Curto

Finalidade e Indicação
Os enxertos de ePTFE da Vascutek/Terumo são utilizados para reparação vascular sistêmica do bypass da axila, femural/bifemural e reconstrução da poplítea
femural, podendo também criar os canais arteriovenosos para o acesso do sangue.
Configuração

Nota: Os enxertos com suporte centralizado têm cerca de 6cm de reforço espiral.
Este reforço NÃO foi concebido para ser removido.

Característica do Enxerto
Com Suporte
Sem Suporte

Cônico Curta

--------------

Alta Resistência

Cônico Curta - Suporte
Central

Alta Resistência e
Resistente à
Compressão

--------------

Aplicações Típicas
Canal arteriovenoso para acesso
graduado e de afunilamento curto
elevado débito cardiaco1.
Canal arteriovenoso para acesso
graduado e de afunilamento curto
elevado débito cardiaco1.

ao sangue. As configurações de afunilamento
minimizam o risco da sindroma de desvio e de
ao sangue. As configurações de afunilamento
minimizam o risco da sindroma de desvio e de

Contra Indicação
Os enxertos só devem ser implantados por cirurgiões vasculares com experiência nas técnicas específicas exigidas por estes dispositivos médicos.
Não se recomenda o uso dos enxertos de paredes finas para a reconstrução de um bypass áxilo-femural ou áxilo-bifemoral, devido o potencial risco de
problemas anastomóticos resultantes de movimentos intensos do corpo.
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Os enxertos com suporte externo em todo o comprimento não são recomendados com a finalidade de criar acesso ao sangue.
Os enxertos sem suporte não devem ser implantados nas áreas onde possam ocorrer oclusões totais ou parciais como resultado do movimento do corpo do
paciente.
Estes enxertos não devem ser implantados nos pacientes que demonstrem sensibilidade ao ePTFE (politetrafluoretileno expandido) ou a materiais de origem
bovina.
Armazenamento e transporte
As bandejas estão fechadas em um envelope laminado, que serve de barreira ao vapor e preserva ao máximo as características do enxerto. Para reforçar este
propósito, inclui-se um dessecante.
Nota: O envelope laminado e a bandeja externa não estão esterilizadas. Apenas a bandeja interna poderá ser introduzida no campo esterilizado.
Este produto contém etiquetas adicionais para inclusão nas fichas dos pacientes, de modo a permitir a sua rastreabilidade.
Deve ser armazenado e transportado à temperatura ambiente, em local limpo e seco.

10- Armazenar em local limpo e seco, à temperatura não inferior à 0ºC (32ºF) e não superior à 35ºC (95ºF).
11- Os enxertos devem ser implantadao até um mês após a remoção da bolsa laminada.
Instruções para descarte e conduta no caso de violação da embalagem
Os enxertos de ePTFE Vascutek são esterilizadas com gás óxido de etileno, são fornecidos esterilizados e não devem ser reesterilizados. O vedante Tyvek
das bandejas intermediárias e internas deve estar intacto. Qualquer dano na bandeja anula a esterilização do enxerto.
Em caso de eventual dano da embalagem principal, o produto não deve ser utilizado, devendo ser imediatamente devolvido ao fornecedor.
Deverá ser descartado em recipiente apropriado seguindo as normas de Boas Práticas de Manuseio.
Reutilização
Material de uso único, devendo sempre ser descartado após o uso, não sendo indicado a sua reutilização.
MAXIFLO™ CÔNICO

Instruções de uso
Ao implantar um enxerto da Vascutek, selecionar um dispositivo para abertura de túneis com ponta afunilada de tamanho apropriado, para assegurar uma boa
colocação da prótese.
Este procedimento sempre deve ser executado por um profissional habilitado.
Tromboctomia
Caso ocorra uma oclusão pós-cirúrgica, a retirada do coágulo pode ser executada efetuando uma incisão longitudinal com suturas de fixação para os
procedimentos de tromboctomia. Quando houver a utilização de uma incisão transversal, pode haver a necessidade da execução de uma técnica de sutura
descontínua horizontal para auxiliar na união.

Descrição
Os enxertos de ePTFE da Vascutek Ltd são fabricados a partir de ePTFE (politetrafluoroetileno) suportado e não suportado. O suporte externo, sempre que
aplicável, proporciona resistência contra dobras. Os enxertos com suporte na extremidade e com suporte total destinam-se a ser descascados, de modo a
facilitar a execução das anastomoses.
O suporte espiral central NÃO se destina a ser removido. Os enxertos revestidos possuem uma camada externa de ePTFE que NÃO deve ser removida.
Todos os enxertos são fornecidos esterilizados, assim permanecendo durante o tempo de armazenagem especificado, a menos que a embalagem seja aberta
ou danificada.
Enxerto Arterial Tubular PTFE Expandido MAXIFLOT M Cônico TM Escalonado

Suporte em Espiral
Para remover o suporte em espiral externo do enxerto de ePTFE, reforçada na extremidade e em todo seu comprimento, levantar com cuidado a extremidade
do suporte utilizando luvas ou instrumentos não traumáticos. Desenrolar o suporte, retirando-o devagar em um ângulo reto em relação ao enxerto (ver Figura
1a). Qualquer movimento rápido ao desenrolar e/ou remover o suporte paralelamente ao eixo do enxerto pode causar danos ao produto (ver Figura 1b). Além
disso, o uso de lâminas cirúrgicas ou instrumentos afiados para remover o suporte pode danificar o enxerto.
Nota: Os enxertos com suporte centralizado têm cerca de 6cm de reforço espiral.
Este reforço NÃO foi concebido para ser removido.

Acesso Vascular
Ao implantar enxertos sem suporte, garantir que um túnel subcutâneo seja criado de tamanho similar ao do enxerto, de forma a obter um ajuste adequado.
Para obter melhores resultados, o enxerto deve ficar em repouso durante aproximadamente 2 semanas antes de sua utilização. O uso imediato pode aumentar
o risco de formação de hematomas.
A agulha de acesso ao sangue deve ser inserida com um ângulo de 45º (bisel virado para cima) até que o enxerto tenha penetrado. Tomar cuidado para não
perfurar o lado oposto do enxerto.
Não fazer a canulação no mesmo local. Utilizar áreas diferentes para reduzir as hipóteses de haver danos no enxerto e a possibilidade de formação de
hematomas perienxerto ou de pseudoaneurismas. Não fazer a canulação próxima ou até mesmo na região do suporte.
Não fazer a canulação à 2,5cm da anastomose proximal e distal.
Para minimizar a infecção, recomenda-se o estrito cumprimento das técnicas assépticas.
Uma vez retirada a agulha, aplicar uma compressão digital moderada no local da canulação para ajudar a hemostasia.
Advertências
1- Para aplicações com a finalidade de se ter acesso venoso, não se deve canular a parte do enxerto que possui o suporte em espiral central.
2- Não retirar o suporte em espiral central. Qualquer tentativa de retirá-lo pode danificar o enxerto. Caso ocorra dano, descartar o enxerto;
3a- Evitar qualquer tipo de tensão excessiva no enxerto, mas é essencial exercer alguma tensão moderada.
3b- Ao utilizar cateteres balão de embolectomia ou de angioplastia dentro do lúmen de um enxerto, o tamanho do mesmo preenchido deve coincidir com o
diâmetro interno do enxerto. Se o diâmetro do cateter não for corretamente dimensionado e se o balão estiver demasiadamente cheio, o resultado pode ser a
ruptura do enxerto ou do balão.
3c- Cortar o enxerto em um comprimento que permita uma total extensão da parte do corpo em questão e que possa garantir a ausência total de qualquer
tensão sobre as anastomoses no bypass áxilo-femoral/bifemoral.
Deve-se levar em conta a massa corporal do paciente e os eventuais extremos da sua postura quando determinar o comprimento do enxerto a ser implantado;
caso contrário poderá haver uma tensão sendo exercida sobre a anastomose axilar com a extensão total do corpo ou do membro.
Se esses aspectos não forem considerados, pode haver problemas anastomóticos, resultando hemorragias excessivas, perda de função ou possível
amputação do membro, e na pior das hipóteses a morte.
3d- O enxerto não deve ser preenchido de sangue antes de passar pelo túnel. Qualquer aplicação de pressão pode provocar a passagem de componentes
sanguíneos através da parede do enxerto, ocasionando a eventual formação de seromas.
4- Nunca cortar nem abrir um enxerto para formar uma correção cirúrgica.
Precauções
1- Não é necessário pré-coagular.
2- Não utilizar após a data de validade indicada.
3- Produto de uso único. Proibido reprocessar
4- Estes enxertos não devem ser re-esterilizados.
5- A utilização de pinça não adequada pode danificar o enxerto vascular. Portanto, utilizar pinça atraumática, de preferência com mandíbulas de revestimento
macio, deve ser utilizada com o mínimo de aplicação de força apenas sobre a parte sem suporte do enxerto. Qualquer força excessiva deve ser evitada, pois
poderá danificar o suporte externo.
6- Nunca perfurar os enxertos na região com suporte.
7- Tomar cuidado para não perfurar o lado oposto do enxerto ao realizar a sutura.
8- O enxertos que possuem suportes possuem uma cobertura de gelatina menor por baixo do suporte externo. Após a retirada do suporte, o enxerto pode
reagir como se o ePTFE não estivesse vedado. Nos casos em que os orifícios de sutura são colocados na área onde havia o suporte, deve se aplicar o
protocolo de implantação padrão, por exemplo, o uso de agentes hemostáticos.
9- Utilizar uma agulha afunilada não cortante com um monofilamento de sutura de polipropileno não absorvível ou de PTFE amarrada a uma distância
adequada da extremidade do enxerto. Para minimizar a hemorragia na linha de sutura, puxar a sutura em direção ao enxerto com um ângulo de 90º.
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Finalidade e Indicação
Os enxertos de ePTFE da Vascutek/Terumo são utilizadas para reparação vascular sistêmica do bypass da axila, femural/bifemural e reconstrução da poplítea
femural, podendo também criar os canais arteriovenosos para o acesso do sangue.
Configuração

Característica do Enxerto
Com Suporte
Sem Suporte

Cônico Escalonado

--------------

Alta Resistência

Cônico Escalonado Suporte Central

Alta Resistência e
Resistente à
Compressão

--------------

Aplicações Típicas
Canal arteriovenoso para acesso
graduado e de afunilamento curto
elevado débito cardiaco1.
Canal arteriovenoso para acesso
graduado e de afunilamento curto
elevado débito cardiaco1.

ao sangue. As configurações de afunilamento
minimizam o risco da sindroma de desvio e de
ao sangue. As configurações de afunilamento
minimizam o risco da sindroma de desvio e de

Contra Indicação
Os enxertos só devem ser implantados por cirurgiões vasculares com experiência nas técnicas específicas exigidas por estes dispositivos médicos.
Não se recomenda o uso dos enxertos de paredes finas para a reconstrução de um bypass áxilo-femural ou áxilo-bifemoral, devido o potencial risco de
problemas anastomóticos resultantes de movimentos intensos do corpo.
Os enxertos com suporte externo em todo o comprimento não são recomendados com a finalidade de criar acesso ao sangue.
Os enxertos sem suporte não devem ser implantados nas áreas onde possam ocorrer oclusões totais ou parciais como resultado do movimento do corpo do
paciente.
Estes enxertos não devem ser implantados nos pacientes que demonstrem sensibilidade ao ePTFE (politetrafluoretileno expandido) ou a materiais de origem
bovina.
Armazenamento e transporte
As bandejas estão fechadas em um envelope laminado, que serve de barreira ao vapor e preserva ao máximo as características do enxerto. Para reforçar este
propósito, inclui-se um dessecante.
Nota: O envelope laminado e a bandeja externa não estão esterilizadas. Apenas a bandeja interna poderá ser introduzida no campo esterilizado.
Este produto contém etiquetas adicionais para inclusão nas fichas dos pacientes, de modo a permitir a sua rastreabilidade.
Deve ser armazenado e transportado à temperatura ambiente, em local limpo e seco.
Instruções de uso
Ao implantar um enxerto da Vascutek, selecionar um dispositivo para abertura de túneis com ponta afunilada de tamanho apropriado, para assegurar uma boa
colocação da prótese.
Este procedimento sempre deve ser executado por um profissional habilitado.
Tromboctomia
Caso ocorra uma oclusão pós-cirúrgica, a retirada do coágulo pode ser executada efetuando uma incisão longitudinal com suturas de fixação para os
procedimentos de tromboctomia. Quando houver a utilização de uma incisão transversal, pode haver a necessidade da execução de uma técnica de sutura
descontínua horizontal para auxiliar na união.
Suporte em Espiral
Para remover o suporte em espiral externo do enxerto de ePTFE, reforçada na extremidade e em todo seu comprimento, levantar com cuidado a extremidade
do suporte utilizando luvas ou instrumentos não traumáticos. Desenrolar o suporte, retirando-o devagar em um ângulo reto em relação à prótese (ver Figura
1a). Qualquer movimento rápido ao desenrolar e/ou remover o suporte paralelamente ao eixo da prótese pode causar danos ao produto (ver Figura 1b). Além
disso, o uso de lâminas cirúrgicas ou instrumentos afiados para remover o suporte pode danificar o enxerto.
Nota: Os enxertos com suporte centralizado têm cerca de 6 cm de reforço espiral.
Este reforço NÃO foi concebido para ser removido.

Acesso Vascular
Ao implantar enxertos sem suporte, garantir que um túnel subcutâneo seja criado de tamanho similar ao do enxerto, de forma a obter um ajuste adequado.
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Para obter melhores resultados, o enxerto deve ficar em repouso durante aproximadamente 2 semanas antes de sua utilização. O uso imediato pode aumentar
o risco de formação de hematomas.
A agulha de acesso ao sangue deve ser inserida com um ângulo de 45º (bisel virado para cima) até que o enxerto tenha penetrado. Tomar cuidado para não
perfurar o lado oposto do enxerto.
Não fazer a canulação no mesmo local. Utilizar áreas diferentes para reduzir as hipóteses de haver danos no enxerto e a possibilidade de formação de
hematomas perienxerto ou de pseudoaneurismas. Não fazer a canulação próxima ou até mesmo na região do suporte.
Não fazer a canulação à 2,5cm da anastomose proximal e distal.
Para minimizar a infecção, recomenda-se o estrito cumprimento das técnicas assépticas.
Uma vez retirada a agulha, aplicar uma compressão digital moderada no local da canulação para ajudar a hemostasia.
Advertências
1- Para aplicações com a finalidade de se ter acesso venoso, não se deve canular a parte do enxerto que possui o suporte em espiral central.
2- Não retirar o suporte em espiral central. Qualquer tentativa de retirá-lo pode danificar o enxerto. Caso ocorra dano, descartar o enxerto;
3a- Evitar qualquer tipo de tensão excessiva no enxerto, mas é essencial exercer alguma tensão moderada.
3b- Ao utilizar catéteres balão de embolectomia ou de angioplastia dentro do lúmen de um enxerto, o tamanho do mesmo preenchido deve coincidir com o
diâmetro interno do enxerto. Se o diâmetro do catéter não for corretamente dimensionado e se o balão estiver demasiadamente cheio, o resultado pode ser a
ruptura do enxerto ou do balão.
3c- Cortar o enxerto em um comprimento que permita uma total extensão da parte do corpo em questão e que possa garantir a ausência total de qualquer
tensão sobre as anastomoses no bypass áxilo-femoral/bifemoral.
Deve-se levar em conta a massa corporal do paciente e os eventuais extremos da sua postura quando determinar o comprimento do enxerto a ser implantado;
caso contrário poderá haver uma tensão sendo exercida sobre a anastomose axilar com a extensão total do corpo ou do membro.
Se esses aspectos não forem considerados, pode haver problemas anastomóticos, resultando hemorragias excessivas, perda de função ou possível
amputação do membro, e na pior das hipóteses a morte.
3d- O enxerto não deve ser preenchido de sangue antes de passar pelo túnel. Qualquer aplicação de pressão pode provocar a passagem de componentes
sanguíneos através da parede do enxerto e a eventual formação de seromas.
4- Nunca cortar nem abrir um enxerto para formar uma correção cirúrgica.
Precauções
1- Não é necessário pré-coagular.
2- Não utilizar após a data de validade indicada.
3- Produto de uso único. Proibido Reprocessar.
4- Estes enxertos não devem ser reesterilizados.
5- A utilização de pinça não adequada pode danificar o enxerto vascular. Portanto, utilizar pinça atraumática, de preferência com mandíbulas de revestimento
macio, deve ser utilizada com o mínimo de aplicação de força apenas sobre a parte sem suporte do enxerto. Qualquer força excessiva deve ser evitada, pois
poderá danificar o suporte externo.
6- Nunca perfurar os enxertos na região com suporte.
7- Tomar cuidado para não perfurar o lado oposto do enxerto ao realizar a sutura.
8- Os enxertos que possuem suportes possuem uma cobertura de gelatina menor por baixo do suporte externo. Após a retirada do suporte, o enxerto pode
reagir como se o ePTFE não estivesse vedado. Nos casos em que os orifícios de sutura são colocados na área onde havia o suporte, deve se aplicar o
protocolo de implantação padrão, por exemplo, o uso de agentes hemostáticos.
9- Utilizar uma agulha afunilada não cortante com um monofilamento de sutura de polipropileno não absorvível ou de PTFE amarrada a uma distância
adequada da extremidade do enxerto. Para minimizar a hemorragia na linha de sutura, puxar a sutura em direção ao enxerto com um ângulo de 90º.
10- Armazenar em local limpo e seco, à temperatura não inferior à 0ºC (32ºF) e não superior à 35ºC (95ºF).
11- Os enxertos devem ser implantados até um mês após a remoção da bolsa laminada.

Estas zonas estão marcadas claramente no enxerto.
O enxerto pré-curvo também apresenta uma cruz para indicar o ápice da curva.
Finalidade e Indicação
- O Enxerto Arterial Tubular PTFE Expandido RAPIDAX da Vascutek Ltd. é indicado para utilização como canal arteriovenoso para acesso ao sangue.
O Enxerto Arterial Tubular PTFE Expandido RAPIDAX pode ser puncionado para acesso vascular num período de 24 horas após o implante desde que não
existam contra-indicações, isto é, na ausência de sinais de infecção, hemorragia, tumefação, edema, hematoma ou de um frémito forte.
Configuração
Parede Tripla

Característica do Enxerto
Com Suporte
Sem Suporte
Alta Resistência e
Resistente à
-------------Compressão

Aplicações Típicas
Canal arteriovenoso para acesso ao sangue.

Contra-indicações
1. Estes enxertos só podem ser implantados por cirurgiões vasculares com experiência nas técnicas específicas exigidas por estes dispositivos médicos.
2. Estes enxertos não devem ser implantados nos pacientes que demonstrem sensibilidade ao ePTFE.
Armazenamento e transporte
As bandejas estão fechadas em um envelope laminado, que serve de barreira ao vapor e preserva ao máximo as características do enxerto. Para reforçar este
propósito, inclui-se um dessecante.
Nota: O envelope laminado e a bandeja externa não estão esterilizados. Apenas a bandeja interna poderá ser introduzida no campo esterilizado.
Este produto contém etiquetas adicionais para inclusão nas fichas dos pacientes, de modo a permitir a sua rastreabilidade.
Deve ser armazenado e transportado à temperatura ambiente, em local limpo e seco.
Instruções de uso
Técnica de implantação e sugestões
- Não é necessária uma técnica especial para implantar o Enxerto Arterial Tubular PTFE Expandido RAPIDAX.
- O enxerto deve ser implantado de maneira idêntica à de um enxerto de ePTFE convencional.
- Selecione um tunelizador de ponta esférica com as dimensões adequadas para se assegurar de que o enxerto fica bem ajustado. - Utilize uma técnica de
tunelização padrão e a respectiva instrumentação para posicionar o enxerto entre os locais anastomáticos arterial e venoso.
- Crie túneis que tenham sempre uma profundidade apropriada para facilitar a visualização e a palpação do enxerto arterial tubular para acesso vascular.
Configuração do enxerto reto

Instruções para descarte e conduta no caso de violação da embalagem
Os enxertos de ePTFE Vascutek são esterilizados com gás óxido de etileno, são fornecidos esterilizados e não devem ser reesterilizados. O vedante Tyvek
das bandejas intermediárias e internas deve estar intacto. Qualquer dano na bandeja anula a esterilização do enxerto.
Em caso de eventual dano da embalagem principal, o produto não deve ser utilizado, devendo ser imediatamente devolvido ao fornecedor.
Deverá ser descartado em recipiente apropriado seguindo as normas de Boas Práticas de Manuseio.
Reutilização
Material de uso único, devendo sempre ser descartado após o uso, não sendo indicado a sua reutilização.
RAPIDAX™
Descrição
O Enxerto Arterial Tubular PTFE Expandido RAPIDAX da Vascutek Ltd. é fabricado de ePTFE (politetrafluoroetileno expandido) nas versões reta e pré-curva.
O enxerto é constituído por três camadas ligadas, conforme ilustrado na Figura 1.

(Figura 3)
1. Faça duas (2) incisões nas entradas proximal e distal do local de implante.
2. Exponha os locais das anastomoses arterial e venosa.
3. Utilizando a sua técnica de tunelização padrão, crie um túnel subcutâneo entre as incisões distal e proximal.
4. Coloque o enxerto arterial tubular para acesso vascular neste túnel, tendo o cuidado de assegurar que a mesma não fica torcida.
Os enxertos retos não foram concebidos para serem colocados numa configuração curva.
Configuração do enxerto pré-curvo

Figura 1
Construção do Enxerto Arterial Tubular PTFE Expandido RAPIDAX
1. - lnvólucro de ePTFE
2. - Membrana auto-vedante. A camada mediana auto-vedante confere ao enxerto as suas propriedades de auto-vedação após punção com agulha para
diálise.
3. - Enxerto de ePTFE
O Enxerto tem duas zonas distintas, uma zona concebida para a formação da anastomose e para sutura ao vaso primitivo, a outra concebida para canulação
para efetuar o acesso vascular para hemodiálise, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2
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(Figura 4)
1. Faça duas (2) incisões nas entradas proximal e distal do local de implante.
2. Exponha os locais das anastomoses arterial e venosa.
3. Utilizando a sua técnica de tunelização padrão, crie um túnel subcutâneo entre as incisões distal e proximal.
4. Coloque o enxerto neste túnel, tendo o cuidado de assegurar que o mesmo não fique torcido.
S. Repita os passos 3-4 para o outro lado do enxerto.
6. Posicione o enxerto certificando-se de que a cruz central está situada no ápice e que o enxerto forma uma alça uniforme sem dobras.
Os enxertos retos não foram concebidos para serem colocados numa configuração curva. O desenho pré-curvo é preferido para evitar a formação
de dobras.
Preparação da anastomose
- Depois de o enxerto ter sido colocado corretamente, está pronto para ser anastomosado ao vaso.
- A extremidade do enxerto deve ser cortada em bisel para assegurar o posicionamento perfeito.
- A anastomose pode ser efetuada utilizando uma técnica de uma ou de duas suturas. A outra extremidade do enxerto deve ser aparada e anastomosada de
maneira semelhante.
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Nota: Embora o enxerto possa ser cortado e / ou suturado ao longo de todo o seu comprimento, a zona de canulação pode oferecer maior resistência à
passagem da agulha.
Sutura
- Obtêm-se os melhores resultados utilizando uma agulha não cortante e afunilada corri um fio de sutura de monofilamento não absorvível de 5,0 ou 6,0 que é
aplicado a uma distância adequada do bordo do enxerto.
- Para minimizar a hemorragia na linha da sutura, puxe o fio de sutura num ângulo de 90º em relação ao enxerto.
Correção cirúrgica
- Se for necessário reparar o enxerto de ePTFE através de cirurgia de bypass por interposição, selecione um enxerto com um diâmetro interno que
corresponda ao diâmetro do enxerto já implantado.
- O enxerto pode ser suturado unindo-se a extremidade com o lado ou extremidade com extremidade dependendo das necessidades específicas de cada
doente.
- Se for necessário reparar o enxerto com cirurgia de bypass por interposição, utilize apenas a zona de canulação para este procedimento. Esta zona é
facilmente identificada pela linha dupla impressa conforme ilustrado na figura 2.
Se não se seguir este procedimento, o enxerto pode não satisfazer aos critérios da concepção de auto-vedação.
Para assegurar o melhor desempenho, a Vascutek recomenda uma anastomose extremidade com extremidade e não de extremidade com o lado.

A Vascutek Ltd não dá nenhuma garantia ou comercialização ou capacidade para um fim especifico. Qualquer garantia ou representação dada por qualquer
outra pessoa ou firma é anulada. A Vascutek ltd não assume nem autoriza qualquer outra pessoa para assumir por si qualquer outra responsabildade em
ligação. Com a venda deste dispositivo. À Vascutek ltd não será imputável a incidência ou conseqüência de qualquer perda, dano ou custo direta ou
indiretamente causados pelo uso deste dispositivo.
Alguns regimes jurídicos não permitem a exclusão ou limitação de uma garantia implícita. Do mesmo modo alguns regimes jurídicos não permitem a exclusão
ou limitações à incidência ou conseqüência de danos. Portanto, algumas das exclusões acima indicadas podem não ser aplicáveis. Esta garantia dá direitos
legais específicos. O doente pode também ter outros direitos que variem de regime jurídico para regime jurídico.
Bibliografia
1. Blumenberg R.M. et al. (1985). Perigraft seromas complicating arterial grafts. Surgery. 97; 2: pp. 194 - 204.
Modelos comerciais disponíveis:
MAXIFLO TM PTFE WRAP,Reta, UnityTMParede Padrão, suporte ponta de
ePTFE;

MAXIFLOT M – PTFE Expandido, Parede Padrão, Reta;

MAXIFLO TM PTFE WRAP,Reta, UnityTM Parede Fina, suportetotal de ePTFE;
MAXIFLO TM PTFE WRAP, UnityT M Reta, Parede Ultrafina, Suporte Total ePTFE;
MAXIFLO TM Cônico Curto, PTFE, Parede Padrão;

Canulação
Introduza a agulha de acesso ao sangue num ângulo de 45º com o bisel virado para cima até o enxerto ter sido penetrado.
Deve ter cuidado para não perfurar o lado oposto do enxerto.
Para se obter os melhores resultados:
- Alterne os locais de canulação. A canulação repetida na mesma zona pode danificar a parede do enxerto e / ou levar à formação de um hematoma ou de um
pseudoaneurisma,
Os locais utilizados para a punção da agulha devem ser igualmente espaçados ao longo do comprimento subcutâneo do enxerto.
- Não efetue a canulação a uma distância inferior a 2,5 em da anastomose proximal ou distal. Ao ajustar a anastomose, maximize a quantidade de zona de
linha dupla disponível para a canulação de acordo com o ilustrado na Figura 2.
- Para minimizar a infecção, é essencial a adesão rigorosa a uma técnica asséptica.
- Não efetue a canulação se houver sinais de infecção, hemorragia, tumefação, edema, hematoma ou na ausência de um frêmito forte. Assim que a agulha
tiver sido retirada, aplique uma compressão digital moderada não oclusiva no local de canulação para ajudar a hemostasia rápida.

MAXIFLO TM Cônico Curto, PTFE, Parede Padrão, com reforço central;
MAXIFLO TM Cônica Escalonada, Parede Padrão;
MAXIFLO TM Cônica Escalonada, Parede Padrão, com reforço central;
MAXIFLO TM PTFE WRAP, Cônico Curto, UnityT M, suporte central de ePTFE;
MAXIFLO TM WRAP, Cônico Curto;
MAXIFLO TM PTFE WRAP, Cônico Curto, suporte central;
MAXIFLO TM PTFE WRAP, Cônico Escalonado, UnityT M, suporte central de
ePTFE;
MAXIFLO TM WRAP, Cônico Escalonado;

A compressão prolongada ou a utilização de pinças de estase podem causar a formação de coágulos, limitando o fluxo de sangue através do enxerto.
MAXIFLO TM WRAP, Cônico Escalonado, suporte central de ePTFE;
Advertências
1. Ao utilizar cateteres de embolectomia ou de angioplastia com balão no lúmen de um enxerto, o tamanho do balão insuflado deve coincidir com o diâmetro
interno do enxerto. Se o cateter não for corretamente dimensionado ou for excessivamente insuflado, o resultado pode ser a ruptura do enxerto ou do balão.
2. O Enxerto Arterial Tubular PTFE Expandido RAPIDAX apresenta um certo grau de elasticidade longitudinal. Deve evitar-se uma tensão excessiva no
enxerto, no entanto, é essencial exercer uma tensão moderada.
3. Corte o enxerto com o comprimento suficiente para que não exista tensão na anastomose. Deve ter-se em consideração a massa corporal e as posições
extremas possíveis do doente na determinação da escolha do enxerto a implantar, caso contrário poderá ser exercida tensão na anastomose A não avaliação
destes aspectos pode causar ruptura da anastomose provocando uma excessiva hemorragia, perda da função ou amputação do membro e, na pior das
hipóteses, morte.
4. Quando o enxerto é puncionado nas zonas que não estão destinadas à canulação (Figura 2), comporta-se de maneira idêntica à de EPTFE padrão.
5. TROMBECTOMIA
Se ocorrer uma oclusão pós-operatória, pode efetuar-se a descoagulação do Enxerto Arterial Tubular PTFE Expandido RAPIDAX como indicado a seguir:
- Siga as instruções do fabricante do cateter no que se refere ao tamanho, seleção e insuflação do balão, assegurando-se de que o tamanho do balão
corresponde ao diâmetro interno do enxerto. A insuflação e a tração excessivas podem dilatar ou danificar o enxerto.
- Quando se utiliza uma incisão longitudinal, deve efetuar-se uma sutura de fixação em cada extremidade da incisão antes de introduzir o cateter de
embolectomia. - No caso de se utilizar uma incisão transversal, não é necessária a sutura de fixação e efetua-se uma sutura descontínua para facilitar o
encerramento.
Precauções
1. NÃO DEVE PRÉ-COAGULAR. Não é necessário pré-coagular.
2. NÃO UT ILIZE APÓS A DATA DE VALIDADE INDICADA.
3. PARA USO UNICO. PROIBIDO REPROCESSAR
4. NÃO RE-ESTERILIZAR.
5. A utilização de pinças pode danificar qualquer enxerto vascular. As pinças atraumáticas, de preferência com garras com revestimento macio, devem ser
aplicadas exercendo uma força mínima.
6. Guarde em local limpo e seco, com uma temperatura não inferior a OºC (32ºF) e não superior a 35ºC (95ºF).
7. As complicações potenciais que podem ocorrer com qualquer procedimento cirúrgico que envolva um enxerto vascular incluem, mas não se limitam a:
aneurisma, desunião da anastomose ou ruptura da linha de sutura e / ou do vaso hospedeiro, episódios embólicos, infecção, hemorragia, oclusão, estenose,
trombose, formação de dobras / compressão, tumefação do membro implantado, formação de hematomas ou de pseudoaneurismas, síndrome de roubo e / ou
erosão da pele.
8. Evite molhar o enxerto. A exposição a óleo, álcool, soluções aquosas ou quaisquer outros líquidos pressurizados pode afetar as propriedades hidrofóbicas
do material podendo resultar num aumento de formação de seromas.
9. Os enxertos retos não foram concebidos para serem colocados numa configuração curva.
10. Os enxertos pró-curvos não foram concebidas para serem colocadas numa configuração reta.
Esterilização
O Enxerto Arterial Tubular PTFE Expandido RAPIDAX da Vascutek Ltd. é esterilizado com óxido de etileno, é fornecido estéril e não deve ser reesterilizado.
As soldas dos invólucros intermediário e interior têm que estar intactos. Qualquer dano nos referidos invólucros compromete e esterilização do enxerto.
Na eventualidade de danos na embalagem principal, o produto não deve ser utilizado.

RAPIDAX Reta, PTFE, Parede Tripla;
RAPIDAX Pré Curva, PTFE, Parede Tripla;
COBRAHOODTM PTFE Wrap, ponta alargada;
COBRAHOODTM PTFE Wrap, ponta alargada, Suporte Total ePTFE;
Limb Salvage Shunt Temporário;
MAXIFLO TM PTFE,Reta, UnityT M Parede Padrão, suporte total de ePTFE
Maxiflo PTFE Expandido Parede fina reta;
Maxiflo PTFE Expandido Parede padrão Reta com reforço completo;
Maxiflo PTFE Expandido parede padrão reta com reforço central;
Maxiflo PTFE Expandido Parede padrão reta;
Maxiflo PTFE Wrap reta Parede padrão;
Maxiflo PTFE Expandido Parede fina reta com reforço completo;
Maxiflo PTFE Wrap reta parede ultrafina;

Conteúdo da embalagem:
O produto é embalado em blister duplo (blister interno estéril com superfície interna estéril e blister externo com superfície externa não estéril) contendo 1
unidade do produto. Cada blister duplo é embalado em 1 caixa unitária.
Fabricado por:
VASCUTEK Limited
Newmains Avenue, Inchinnan
Renfrewshire PA4 9RR
Escócia, UK
Importado e Distribuído por:
TERUMO MEDICAL DO BRASIL LT DA.
Praça General Gentil Falcão, 108 conj. 91 e 92 - Brooklin Novo - São Paulo-SP
C.N.P.J. 03.129.105/0001-33
Registro ANVISA: 80012280051
Resp. Téc. Daniela Félix de Almeida – CRBM-SP nº 10.146
Informações ao Consumidor: Fone: (0XX11) 3594-3800 E-mail: sac@terumo.com.br
IU0051-Rev00

Reutilização
Material de uso único, devendo sempre ser descartado após o uso, não sendo indicada a sua reutilização.
Descarte
Deverá ser descartado em recipiente apropriado seguindo as normas de Boas Práticas de Manuseio e Regulamentos Governamentais Locais.
Limitação de Garantias
Muitos fatores estão fora da supervisão e controle da Vascutek Ltd depois da venda deste dispositivo. Vascutek Ltd não controla as condições em que o
dispositivo é utilizado, o diagnóstico do doente ou os métodos ou procedimentos do doente ou os métodos ou procedimentos utilizados para a implantação.
Portanto, a Vascutek Ltd não dá nenhuma garantia sobre este dispositivo, explícita ou implícita.
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MAXIFLOT M – PTFE Expandido, Parede Padrão, Reta com reforço
completo;
MAXIFLOT M – PTFE Expandido, Parede Padrão, Reta com reforço
central;
MAXIFLOT M – PTFE Expandido, Parede Fina, Reta;
MAXIFLOT M – PTFE Expandido, Parede Fina, Reta com reforço
completo;
MAXIFLOT M PTFE WRAP, Reta, Parede Padrão;
MAXIFLOT M PTFE WRAP, Reta, Parede Ultrafina;
MAXIFLOT M PTFE WRAP, Reta, UnityT M Parede Padrão, suporte total
de ePTFE;
MAXIFLOT M PTFE WRAP, Reta, Parede Padrão, Centralmente
Reforçada com PTFE;
MAXIFLOT M PTFE WRAP, Reta, Parede Padrão, Ponta Reforçada
com PTFE;
MAXIFLOT M PTFE WRAP, Reta, Parede Padrão, toda Reforçada com
PTFE;
MAXIFLOT M PTFE WRAP, Reta, Parede Ultrafina, toda Reforçada com
PTFE;
MAXIFLOT M PTFE WRAP, Reta, UnityT M Parede Padrão, suporte
central de ePTFE;
MAXIFLOT M PTFE WRAP, Reta Parede Padrão, suporte na ponta de
ePTFE;
Maxiflo PTFE Wrap reta parede padrão ponta reforçada com PTFE;
Maxiflo Cônica escalonada parede padrão com reforço central;
Maxiflo PTFEWrap reta unity parede padrão suporte total de PTFE;
Maxiflo PTFE Wrap reta parede padrão centralmente reforçada com
PTFE;
Maxiflo PTFE Wrap reta parede padrão toda reforçada com PTFE;
Maxiflo PTFE Wrap reta parede ultrafina toda reforçada com PTFE;
Maxiflo Conico curto PTFE parede padrão;
Rapidax reta PTFE parede tripla;
Maxiflo conica escalonada parede padrão;
Maxiflo Cônico curto PTFE parede padrão com reforço central;
Rapidax reta PTFE revisão parede tripla;
Rapidax pré curva PTFE parede tripla.
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