Enxerto Arterial Tubular de Poliéster Vedado com Gelatina
Instruções de Uso
GELSEAL™
Finalidade e Indicações
Estes enxertos vasculares de poliéster vedados com gelatina têm como indicação a reparação vascular sistêmica, para bypass áxilo-femural/ bifemoral e
reconstrução femural popliteal.
Injete a solução de rifampicina/solução salina através da tampa
Tyvek do blister contendo o enxerto, tendo cuidado de modo a
não danificar o enxerto. Agite o blister para garantir uma
cobertura total do enxerto.

GELSEAL Enxerto Arterial Tubular de Poliéster
vedado com Gelatina – Trançado para Alta Resistência
Contra-Indicações
Estes enxertos são contra-indicados para reparação vascular coronária, fístula para acesso venoso (por exemplo, hemodiálise) e desvios pulmonares. Não
devem ser implantados em pacientes com sensibilidade ao poliéster ou 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 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
Estes enxertos podem ser imersos durante um curto período de tempo em soro fisiológico antes da implantação para melhorar as qualidades do seu
manuseio.
Este procedimento passa a não ser necessário se os enxertos forem lavados com Rifampicina e/ou Heparina antes da implantação. A Vascutek recomenda
que os métodos descritos abaixo sejam seguidos:
Figura 1
Enchimento com Rifampicina/Heparina dos Enxertos Vedados Com Gelatina
Fase 1
Fase 2

Após 5 minutos pode retirar-se o enxerto – para retirar-se o
excesso da solução antes do enxerto ser implantado

Ao longo de todo este procedimento devem seguir-se as práticas habituais do bloco operatório para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer outro
elemento utilizado não sejam comprometidos.
Figura 3
Enchimento Com Heparina de Enxertos Vedados Com Gelatina

Heparina 20.000 Unidades

Encha a seringa com solução salina
à 37ºC até 50mL

Perfure a tampa Tyvek do blíster
contendo o enxerto. Tenha cuidado
para não danificar o enxerto. Injete a
solução de Heparina na embalagem
blíster. Agite suavemente o blíster
para garantir que o enxerto fique
completamente coberto pela solução
durante 5 minutos

Fase 3

Deixar em contato por 5’

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.

Extrair 20.000 unidades de heparina com
uma seringa de 50mL

Completar o volume com a salina até atingir 40mL
da seringa de 50mL

Reconstitua 600mg de rifampicina com
10mL do diluente fornecido

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Extraia 10mL da Solução de rifampicina (3)
para dentro da seringa de 50mL para se
obter um volume total de 50mL

Injete a solução de rifampicina/heparina/solução
salina através da tampa Tyvek do blister contendo
o enxerto, tendo cuidado para não danificar o
enxerto. Agite o blister para garantir a cobertura
total do enxerto

Após 5 minutos, retirar o enxerto. Pode-se
retirar o excesso de solução antes de o
enxerto ser implantado

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.
Figura 2
Enchimento com Rifampicina de Enxertos Vedados Com Gelatina
Todas os enxertos de ePTFE vedados com gelatina da Vascutek Ltda podem ser ligados ao antibiótico Rifampicina utilizando o simples procedimento de 5
fases descritos abaixo

Precauções e Advertências
1- Não é necessário pré-coagular.
2- Não utilizar após a data de validade indicada, pois o vedante de gelatina pode não corresponder às especificações de fabricação devido a sua ação
hidrofílica.
3- Produto de uso único.
4- Estes enxertos não devem ser reesterilizados.
5- Armazenar em local limpo e seco, à temperatura não inferior à 0ºC e não superior à 35ºC.
6- Os enxertos devem ser implantados até um mês após a remoção da bolsa laminada.
7- A utilização de pinça não adequada pode danificar o enxerto vascular. Portanto, utilizar pinça atraumática, de preferência com mandíbulas de revestimento
macias, devendo ser utilizada com o mínimo de aplicação de força possível. Qualquer força excessiva deve ser evitada, pois poderá danificar as fibras de
poliéster e a impregnação com gelatina.
8- Deve-se evitar a aplicação de tensão excessiva no enxerto.
9- Para minimizar os danos causados nas fibras ao implantar os enxertos, deve-se utilizar agulhas redondas com a extremidade cônica.
Instruções para descarte e conduta no caso de violação da embalagem
Os enxertos vasculares vedados com gelatina são esterilizados com gás óxido de etileno e são fornecidos esterilizados, não devendo 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 indicada a sua reutilização.
GELSEAL ERT ™
Finalidade e Indicações
Estes enxertos vasculares de poliéster vedados com gelatina têm como indicação a reparação vascular sistêmica, para bypass áxilo-femural/ bifemoral e
reconstrução femural popliteal.
GELSEAL ERT - Enxerto Arterial Tubular de Poliéster vedado com gelatina
Trançado para Alta Resistência com reforço externo
Contra-Indicações
Estes enxertos são contra-indicados para reparação vascular coronária, fístula para acesso venoso (por exemplo, hemodiálise) e desvios pulmonares. Não
devem ser implantados em pacientes com sensibilidade ao poliéster ou materiais de origem bovina.

Encha a seringa de 50 ml com solução
salina até 40ml

Reconstitua 600mg de rifampicina com
10ml do diluente fornecido

Extraia 10 ml da rifampicina (2) para
dentro da seringa de 50ml para se obter
um volume total de 50ml.

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
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2

Estes enxertos podem ser imersos durante um curto período de tempo em soro fisiológico antes da implantação para melhorar as qualidades do seu
manuseio.
Este procedimento passa a não ser necessário se os enxertos forem lavados com Rifampicina e/ou Heparina antes da implantação. A Vascutek recomenda
que os métodos descritos abaixo sejam seguidos:
Figura 1
Enchimento com Rifampicina/Heparina dos Enxertos Vedados Com Gelatina
Fase 1
Fase 2

Fase 3
Heparina 20.000 Unidades

Encha a seringa com solução salina
à 37ºC até 50mL

Perfure a tampa Tyvek do blíster
contendo o enxerto. Tenha cuidado
para não danificar o enxerto. Injete a
solução de Heparina na embalagem
blíster. Agite suavemente o blíster
para garantir que o enxerto fique
completamente coberto pela solução
durante 5 minutos

Deixar em contato por 5’

Extrair 20.000 unidades de heparina com
uma seringa de 50mL

Completar o volume com a salina até atingir 40mL
da seringa de 50mL

Reconstitua 600mg de rifampicina com
10mL do diluente fornecido

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Extraia 10mL da Solução de rifampicina (3)
para dentro da seringa de 50mL para se
obter um volume total de 50mL

Injete a solução de rifampicina/heparina/solução
salina através da tampa Tyvek do blister contendo
o enxerto, tendo cuidado para não danificar o
enxerto. Agite o blister para garantir a cobertura
total do enxerto

Após 5 minutos, retirar o enxerto. Pode-se
retirar o excesso de solução antes de o
enxerto ser implantado

Precauções e Advertências
1- Não é necessário pré-coagular.
2- Não utilizar após a data de validade indicada, pois o vedante de gelatina pode não corresponder às especificações de fabricação devido a sua ação
hidrofílica.
3- Produto de uso único.
4- Estes enxertos não devem ser reesterilizados.
5- Armazenar em local limpo e seco, à temperatura não inferior à 0ºC e não superior à 35ºC.
6- Os enxertos devem ser implantados até um mês após a remoção da bolsa laminada.
7- A utilização de pinça não adequada pode danificar o enxerto vascular. Portanto, utilizar pinça atraumática, de preferência com mandíbulas de revestimento
macias, devendo ser utilizada com o mínimo de aplicação de força possível. Qualquer força excessiva deve ser evitada, pois poderá danificar as fibras de
poliéster e a impregnação com gelatina.
8- Deve-se evitar a aplicação de tensão excessiva no enxerto.
9- Para minimizar os danos causados nas fibras ao implantar os enxertos, deve-se utilizar agulhas redondas com a extremidade cônica.

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.
Figura 2
Enchimento com Rifampicina de Enxertos Vedados Com Gelatina
Todas os enxertos de ePTFE vedados com gelatina da Vascutek Ltda podem ser ligados ao antibiótico Rifampicina utilizando o simples procedimento de 5
fases descritos abaixo

Instruções para descarte e conduta no caso de violação da embalagem
Os enxertos vasculares vedados com gelatina são esterilizados com gás óxido de etileno e são fornecidos esterilizados, não devendo 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 indicada a sua reutilização.
GELSEAL PLUS™
Finalidade e Indicações
Estes enxertos vasculares de poliéster vedados com gelatina têm como indicação a reparação vascular sistêmica, para bypass áxilo-femural/ bifemoral e
reconstrução femural popliteal.
GELSEAL PLUS Enxerto Arterial Tubular de Poliéster vedado com gelatina
Trançado para Alta Resistência Resistente à dilatação

Encha a seringa de 50 ml com solução
salina até 40ml

Reconstitua 600mg de rifampicina com
10ml do diluente fornecido

Extraia 10 ml da rifampicina (2) para
dentro da seringa de 50ml para se obter
um volume total de 50ml.

Contra-Indicações
Estes enxertos são contra-indicados para reparação vascular coronária, fístula para acesso venoso (por exemplo, hemodiálise) e desvios pulmonares. Não
devem ser implantados em pacientes com sensibilidade ao poliéster ou 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 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
Estes enxertos podem ser imersos durante um curto período de tempo em soro fisiológico antes da implantação para melhorar as qualidades do seu
manuseio.
Este procedimento passa a não ser necessário se os enxertos forem lavados com Rifampicina e/ou Heparina antes da implantação. A Vascutek recomenda
que os métodos descritos abaixo sejam seguidos:

Injete a solução de rifampicina/solução salina através da tampa
Tyvek do blister contendo o enxerto, tendo cuidado de modo a
não danificar o enxerto. Agite o blister para garantir uma
cobertura total do enxerto.

Após 5 minutos pode retirar-se o enxerto – para retirar-se o
excesso da solução antes do enxerto ser implantado

Figura 1
Enchimento com Rifampicina/Heparina dos Enxertos Vedados Com Gelatina
Fase 1
Fase 2

Fase 3

Ao longo de todo este procedimento devem seguir-se as práticas habituais do bloco operatório para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer outro
elemento utilizado não sejam comprometidos.
Figura 3
Enchimento Com Heparina de Enxertos Vedados Com Gelatina

Extrair 20.000 unidades de heparina com
uma seringa de 50mL
3

Completar o volume com a salina até atingir 40mL
da seringa de 50mL
4

Reconstitua 600mg de rifampicina com
10mL do diluente fornecido

Fase 3

Fase 4

Extraia 10mL da Solução de rifampicina (3)
para dentro da seringa de 50mL para se
obter um volume total de 50mL

Fase 5

Injete a solução de rifampicina/heparina/solução
salina através da tampa Tyvek do blister contendo
o enxerto, tendo cuidado para não danificar o
enxerto. Agite o blister para garantir a cobertura
total do enxerto

Após 5 minutos, retirar o enxerto. Pode-se
retirar o excesso de solução antes de o
enxerto ser implantado

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.
Figura 2
Enchimento com Rifampicina de Enxertos Vedados Com Gelatina
Todas os enxertos de ePTFE vedados com gelatina da Vascutek Ltda podem ser ligados ao antibiótico Rifampicina utilizando o simples procedimento de 5
fases descritos abaixo

6- Os enxertos devem ser implantados até um mês após a remoção da bolsa laminada.
7- A utilização de pinça não adequada pode danificar o enxerto vascular. Portanto, utilizar pinça atraumática, de preferência com mandíbulas de revestimento
macias, devendo ser utilizada com o mínimo de aplicação de força possível. Qualquer força excessiva deve ser evitada, pois poderá danificar as fibras de
poliéster e a impregnação com gelatina.
8- Deve-se evitar a aplicação de tensão excessiva no enxerto.
9- Para minimizar os danos causados nas fibras ao implantar os enxertos, deve-se utilizar agulhas redondas com a extremidade cônica.
Instruções para descarte e conduta no caso de violação da embalagem
Os enxertos vasculares vedados com gelatina são esterilizados com gás óxido de etileno e são fornecidos esterilizados, não devendo 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 indicada a sua reutilização.
GELSEAL PLUS ERT™
Finalidade e Indicações
Estes enxertos vasculares de poliéster vedados com gelatina têm como indicação a reparação vascular sistêmica, para bypass áxilo-femural/ bifemoral e
reconstrução femural popliteal.
GELSEAL PLUS ERT - Enxerto Arterial Tubular de Poliéster vedado com gelatina – Trançado para alta Resistência
Resistente à Dilatação com reforço externo
Contra-Indicações
Estes enxertos são contra-indicados para reparação vascular coronária, fístula para acesso venoso (por exemplo, hemodiálise) e desvios pulmonares. Não
devem ser implantados em pacientes com sensibilidade ao poliéster ou materiais de origem bovina.

Encha a seringa de 50 ml com solução
salina até 40ml

Reconstitua 600mg de rifampicina com
10ml do diluente fornecido

Extraia 10 ml da rifampicina (2) para
dentro da seringa de 50ml para se obter
um volume total de 50ml.

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
Estes enxertos podem ser imersos durante um curto período de tempo em soro fisiológico antes da implantação para melhorar as qualidades do seu
manuseio.
Este procedimento passa a não ser necessário se os enxertos forem lavados com Rifampicina e/ou Heparina antes da implantação. A Vascutek recomenda
que os métodos descritos abaixo sejam seguidos:
Figura 1
Enchimento com Rifampicina/Heparina dos Enxertos Vedados Com Gelatina
Fase 1
Fase 2

Injete a solução de rifampicina/solução salina através da tampa
Tyvek do blister contendo o enxerto, tendo cuidado de modo a
não danificar o enxerto. Agite o blister para garantir uma
cobertura total do enxerto.

Fase 3

Após 5 minutos pode retirar-se o enxerto – para retirar-se o
excesso da solução antes do enxerto ser implantado

Ao longo de todo este procedimento devem seguir-se as práticas habituais do bloco operatório para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer outro
elemento utilizado não sejam comprometidos.
Figura 3
Enchimento Com Heparina de Enxertos Vedados Com Gelatina

Heparina 20.000 Unidades

Encha a seringa com solução salina
à 37ºC até 50mL

Perfure a tampa Tyvek do blíster
contendo o enxerto. Tenha cuidado
para não danificar o enxerto. Injete a
solução de Heparina na embalagem
blíster. Agite suavemente o blíster
para garantir que o enxerto fique
completamente coberto pela solução
durante 5 minutos

Completar o volume com a salina até atingir 40mL
da seringa de 50mL

Reconstitua 600mg de rifampicina com
10mL do diluente fornecido

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Extraia 10mL da Solução de rifampicina (3)
para dentro da seringa de 50mL para se
obter um volume total de 50mL

Injete a solução de rifampicina/heparina/solução
salina através da tampa Tyvek do blister contendo
o enxerto, tendo cuidado para não danificar o
enxerto. Agite o blister para garantir a cobertura
total do enxerto

Após 5 minutos, retirar o enxerto. Pode-se
retirar o excesso de solução antes de o
enxerto ser implantado

Deixar em contato por 5’

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.
Precauções e Advertências
1- Não é necessário pré-coagular.
2- Não utilizar após a data de validade indicada, pois o vedante de gelatina pode não corresponder às especificações de fabricação devido a sua ação
hidrofílica.
3- Produto de uso único.
4- Estes enxertos não devem ser reesterilizados.
5- Armazenar em local limpo e seco, à temperatura não inferior à 0ºC e não superior à 35ºC.
5

Extrair 20.000 unidades de heparina com
uma seringa de 50mL

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.
Figura 2
Enchimento com Rifampicina de Enxertos Vedados Com Gelatina
Todas os enxertos de ePTFE vedados com gelatina da Vascutek Ltda podem ser ligados ao antibiótico Rifampicina utilizando o simples procedimento de 5
fases descritos abaixo
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GELSOFT Enxerto Arterial Tubular de Poliéster vedado com Gelatina – Trançado Levemente
Contra-Indicações
Estes enxertos são contra-indicados para reparação vascular coronária, fístula para acesso venoso (por exemplo, hemodiálise) e desvios pulmonares. Não
devem ser implantados em pacientes com sensibilidade ao poliéster ou materiais de origem bovina.

Encha a seringa de 50 ml com solução
salina até 40ml

Reconstitua 600mg de rifampicina com
10ml do diluente fornecido

Extraia 10 ml da rifampicina (2) para
dentro da seringa de 50ml para se obter
um volume total de 50ml.

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
Estes enxertos podem ser imersos durante um curto período de tempo em soro fisiológico antes da implantação para melhorar as qualidades do seu
manuseio.
Este procedimento passa a não ser necessário se os enxertos forem lavados com Rifampicina e/ou Heparina antes da implantação. A Vascutek recomenda
que os métodos descritos abaixo sejam seguidos:
Figura 1
Enchimento com Rifampicina/Heparina dos Enxertos Vedados Com Gelatina
Fase 1
Fase 2

Injete a solução de rifampicina/solução salina através da tampa
Tyvek do blister contendo o enxerto, tendo cuidado de modo a
não danificar o enxerto. Agite o blister para garantir uma
cobertura total do enxerto.

Fase 3

Após 5 minutos pode retirar-se o enxerto – para retirar-se o
excesso da solução antes do enxerto ser implantado

Ao longo de todo este procedimento devem seguir-se as práticas habituais do bloco operatório para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer outro
elemento utilizado não sejam comprometidos.
Figura 3
Enchimento Com Heparina de Enxertos Vedados Com Gelatina

Heparina 20.000 Unidades

Encha a seringa com solução salina
à 37ºC até 50mL

Perfure a tampa Tyvek do blíster
contendo o enxerto. Tenha cuidado
para não danificar o enxerto. Injete a
solução de Heparina na embalagem
blíster. Agite suavemente o blíster
para garantir que o enxerto fique
completamente coberto pela solução
durante 5 minutos

Extrair 20.000 unidades de heparina com
uma seringa de 50mL

Completar o volume com a salina até atingir 40mL
da seringa de 50mL

Reconstitua 600mg de rifampicina com
10mL do diluente fornecido

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Extraia 10mL da Solução de rifampicina (3)
para dentro da seringa de 50mL para se
obter um volume total de 50mL

Injete a solução de rifampicina/heparina/solução
salina através da tampa Tyvek do blister contendo
o enxerto, tendo cuidado para não danificar o
enxerto. Agite o blister para garantir a cobertura
total do enxerto

Após 5 minutos, retirar o enxerto. Pode-se
retirar o excesso de solução antes de o
enxerto ser implantado

Deixar em contato por 5’

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.
Precauções e Advertências
1- Não é necessário pré-coagular.
2- Não utilizar após a data de validade indicada, pois o vedante de gelatina pode não corresponder às especificações de fabricação devido a sua ação
hidrofílica.
3- Produto de uso único.
4- Estes enxertos não devem ser reesterilizados.
5- Armazenar em local limpo e seco, à temperatura não inferior à 0ºC e não superior à 35ºC.
6- Os enxertos devem ser implantados até um mês após a remoção da bolsa laminada.
7- A utilização de pinça não adequada pode danificar o enxerto vascular. Portanto, utilizar pinça atraumática, de preferência com mandíbulas de revestimento
macias, devendo ser utilizada com o mínimo de aplicação de força possível. Qualquer força excessiva deve ser evitada, pois poderá danificar as fibras de
poliéster e a impregnação com gelatina.
8- Deve-se evitar a aplicação de tensão excessiva no enxerto.
9- Para minimizar os danos causados nas fibras ao implantar os enxertos, deve-se utilizar agulhas redondas com a extremidade cônica.
Instruções para descarte e conduta no caso de violação da embalagem
Os enxertos vasculares vedados com gelatina são esterilizados com gás óxido de etileno e são fornecidos esterilizados, não devendo 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.

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.
Figura 2
Enchimento com Rifampicina de Enxertos Vedados Com Gelatina
Todas os enxertos de ePTFE vedados com gelatina da Vascutek Ltda podem ser ligados ao antibiótico Rifampicina utilizando o simples procedimento de 5
fases descritos abaixo

Encha a seringa de 50 ml com solução
salina até 40ml

Reconstitua 600mg de rifampicina com
10ml do diluente fornecido

Extraia 10 ml da rifampicina (2) para
dentro da seringa de 50ml para se obter
um volume total de 50ml.

Reutilização
Material de uso único, devendo sempre ser descartado após o uso, não sendo indicada a sua reutilização.
GELSOFT™
Finalidade e Indicações
Estes enxertos vasculares de poliéster vedados com gelatina têm como indicação a reparação vascular sistêmica, para bypass áxilo-femural/ bifemoral e
reconstrução femural popliteal.
Injete a solução de rifampicina/solução salina através da tampa
Tyvek do blister contendo o enxerto, tendo cuidado de modo a
7

Após 5 minutos pode retirar-se o enxerto – para retirar-se o
excesso da solução antes do enxerto ser implantado
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não danificar o enxerto. Agite o blister para garantir uma
cobertura total do enxerto.
Ao longo de todo este procedimento devem seguir-se as práticas habituais do bloco operatório para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer outro
elemento utilizado não sejam comprometidos.
Figura 3
Enchimento Com Heparina de Enxertos Vedados Com Gelatina

Heparina 20.000 Unidades

Encha a seringa com solução salina
à 37ºC até 50mL

Perfure a tampa Tyvek do blíster
contendo o enxerto. Tenha cuidado
para não danificar o enxerto. Injete a
solução de Heparina na embalagem
blíster. Agite suavemente o blíster
para garantir que o enxerto fique
completamente coberto pela solução
durante 5 minutos

Extrair 20.000 unidades de heparina com
uma seringa de 50mL

Completar o volume com a salina até atingir 40mL
da seringa de 50mL

Reconstitua 600mg de rifampicina com
10mL do diluente fornecido

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Extraia 10mL da Solução de rifampicina (3)
para dentro da seringa de 50mL para se
obter um volume total de 50mL

Injete a solução de rifampicina/heparina/solução
salina através da tampa Tyvek do blister contendo
o enxerto, tendo cuidado para não danificar o
enxerto. Agite o blister para garantir a cobertura
total do enxerto

Após 5 minutos, retirar o enxerto. Pode-se
retirar o excesso de solução antes de o
enxerto ser implantado

Deixar em contato por 5’

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.
Precauções e Advertências
1- Não é necessário pré-coagular.
2- Não utilizar após a data de validade indicada, pois o vedante de gelatina pode não corresponder às especificações de fabricação devido a sua ação
hidrofílica.
3- Produto de uso único.
4- Estes enxertos não devem ser reesterilizados.
5- Armazenar em local limpo e seco, à temperatura não inferior à 0ºC e não superior à 35ºC.
6- Os enxertos devem ser implantados até um mês após a remoção da bolsa laminada.
7- A utilização de pinça não adequada pode danificar o enxerto vascular. Portanto, utilizar pinça atraumática, de preferência com mandíbulas de revestimento
macias, devendo ser utilizada com o mínimo de aplicação de força possível. Qualquer força excessiva deve ser evitada, pois poderá danificar as fibras de
poliéster e a impregnação com gelatina.
8- Deve-se evitar a aplicação de tensão excessiva no enxerto.
9- Para minimizar os danos causados nas fibras ao implantar os enxertos, deve-se utilizar agulhas redondas com a extremidade cônica.
Instruções para descarte e conduta no caso de violação da embalagem
Os enxertos vasculares vedados com gelatina são esterilizados com gás óxido de etileno e são fornecidos esterilizados, não devendo 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.

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.
Figura 2
Enchimento com Rifampicina de Enxertos Vedados Com Gelatina
Todas os enxertos de ePTFE vedados com gelatina da Vascutek Ltda podem ser ligados ao antibiótico Rifampicina utilizando o simples procedimento de 5
fases descritos abaixo

Encha a seringa de 50 ml com solução
salina até 40ml

Reconstitua 600mg de rifampicina com
10ml do diluente fornecido

Reutilização
Material de uso único, devendo sempre ser descartado após o uso, não sendo indicada a sua reutilização.

Extraia 10 ml da rifampicina (2) para
dentro da seringa de 50ml para se obter
um volume total de 50ml.

GELSOFT ERS™
Finalidade e Indicações
Estes enxertos vasculares de poliéster vedados com gelatina têm como indicação a reparação vascular sistêmica, para bypass áxilo-femural/ bifemoral e
reconstrução femural popliteal.
GELSOFT ERS - Enxerto Arterial Tubular de Poliéster vedado com gelatina
Trançado Levemente com reforço externo
Contra-Indicações
Estes enxertos são contra-indicados para reparação vascular coronária, fístula para acesso venoso (por exemplo, hemodiálise) e desvios pulmonares. Não
devem ser implantados em pacientes com sensibilidade ao poliéster ou 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 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.

Injete a solução de rifampicina/solução salina através da tampa
Tyvek do blister contendo o enxerto, tendo cuidado de modo a
não danificar o enxerto. Agite o blister para garantir uma
cobertura total do enxerto.

Após 5 minutos pode retirar-se o enxerto – para retirar-se o
excesso da solução antes do enxerto ser implantado

Ao longo de todo este procedimento devem seguir-se as práticas habituais do bloco operatório para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer outro
elemento utilizado não sejam comprometidos.
Figura 3
Enchimento Com Heparina de Enxertos Vedados Com Gelatina

Instruções de uso
Estes enxertos podem ser imersos durante um curto período de tempo em soro fisiológico antes da implantação para melhorar as qualidades do seu
manuseio.
Este procedimento passa a não ser necessário se os enxertos forem lavados com Rifampicina e/ou Heparina antes da implantação. A Vascutek recomenda
que os métodos descritos abaixo sejam seguidos:
Figura 1
Enchimento com Rifampicina/Heparina dos Enxertos Vedados Com Gelatina
Fase 1
Fase 2
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Fase 3

Heparina 20.000 Unidades

Encha a seringa com solução salina
à 37ºC até 50mL

Perfure a tampa Tyvek do blíster
contendo o enxerto. Tenha cuidado
para não danificar o enxerto. Injete a
solução de Heparina na embalagem
blíster. Agite suavemente o blíster
para garantir que o enxerto fique
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Deixar em contato por 5’

completamente coberto pela solução
durante 5 minutos

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.
Precauções e Advertências
1- Não é necessário pré-coagular.
2- Não utilizar após a data de validade indicada, pois o vedante de gelatina pode não corresponder às especificações de fabricação devido a sua ação
hidrofílica.
3- Produto de uso único.
4- Estes enxertos não devem ser reesterilizados.
5- Armazenar em local limpo e seco, à temperatura não inferior à 0ºC e não superior à 35ºC.
6- Os enxertos devem ser implantados até um mês após a remoção da bolsa laminada.
7- A utilização de pinça não adequada pode danificar o enxerto vascular. Portanto, utilizar pinça atraumática, de preferência com mandíbulas de revestimento
macias, devendo ser utilizada com o mínimo de aplicação de força possível. Qualquer força excessiva deve ser evitada, pois poderá danificar as fibras de
poliéster e a impregnação com gelatina.
8- Deve-se evitar a aplicação de tensão excessiva no enxerto.
9- Para minimizar os danos causados nas fibras ao implantar os enxertos, deve-se utilizar agulhas redondas com a extremidade cônica.
Instruções para descarte e conduta no caso de violação da embalagem
Os enxertos vasculares vedados com gelatina são esterilizados com gás óxido de etileno e são fornecidos esterilizados, não devendo 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.

Figura 2
Enchimento com Rifampicina de Enxertos Vedados Com Gelatina
Todas os enxertos de ePTFE vedados com gelatina da Vascutek Ltda podem ser ligados ao antibiótico Rifampicina utilizando o simples procedimento de 5
fases descritos abaixo

Encha a seringa de 50 ml com solução
salina até 40ml

Reconstitua 600mg de rifampicina com
10ml do diluente fornecido

Extraia 10 ml da rifampicina (2) para
dentro da seringa de 50ml para se obter
um volume total de 50ml.

Reutilização
Material de uso único, devendo sempre ser descartado após o uso, não sendo indicada a sua reutilização.
GELSOFT PLUS™
Finalidade e Indicações
Estes enxertos vasculares de poliéster vedados com gelatina têm como indicação a reparação vascular sistêmica, para bypass áxilo-femural/ bifemoral e
reconstrução femural popliteal.
GELSOFT PLUS - Enxerto Arterial Tubular de Poliéster vedado com gelatina
Trançado Levemente e Resistente à Dilatação com reforço externo
Contra-Indicações
Estes enxertos são contra-indicados para reparação vascular coronária, fístula para acesso venoso (por exemplo hemodiálise) e desvios pulmonares. Não
devem ser implantados em pacientes com sensibilidade ao poliéster ou materiais de origem bovina.

Injete a solução de rifampicina/solução salina através da tampa
Tyvek do blister contendo o enxerto, tendo cuidado de modo a
não danificar o enxerto. Agite o blister para garantir uma
cobertura total do enxerto.

Após 5 minutos pode retirar-se o enxerto – para retirar-se o
excesso da solução antes do enxerto ser implantado

Ao longo de todo este procedimento devem seguir-se as práticas habituais do bloco operatório para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer outro
elemento utilizado não sejam comprometidos.
Figura 3
Enchimento Com Heparina de Enxertos Vedados Com Gelatina

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
Estes enxertos podem ser imersos durante um curto período de tempo em soro fisiológico antes da implantação para melhorar as qualidades do seu
manuseio.
Este procedimento passa a não ser necessário se os enxertos forem lavados com Rifampicina e/ou Heparina antes da implantação. A Vascutek recomenda
que os métodos descritos abaixo sejam seguidos:
Figura 1
Enchimento com Rifampicina/Heparina dos Enxertos Vedados Com Gelatina
Fase 1
Fase 2

Heparina 20.000 Unidades

Encha a seringa com solução salina
à 37ºC até 50mL

Perfure a tampa Tyvek do blíster
contendo o enxerto. Tenha cuidado
para não danificar o enxerto. Injete a
solução de Heparina na embalagem
blíster. Agite suavemente o blíster
para garantir que o enxerto fique
completamente coberto pela solução
durante 5 minutos

Fase 3

Deixar em contato por 5’

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.

Extrair 20.000 unidades de heparina com
uma seringa de 50mL

Completar o volume com a salina até atingir 40mL
da seringa de 50mL

Reconstitua 600mg de rifampicina com
10mL do diluente fornecido

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Extraia 10mL da Solução de rifampicina (3)
para dentro da seringa de 50mL para se
obter um volume total de 50mL

Injete a solução de rifampicina/heparina/solução
salina através da tampa Tyvek do blister contendo
o enxerto, tendo cuidado para não danificar o
enxerto. Agite o blister para garantir a cobertura
total do enxerto
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Após 5 minutos, retirar o enxerto. Pode-se
retirar o excesso de solução antes de o
enxerto ser implantado

Precauções e Advertências
1- Não é necessário pré-coagular.
2- Não utilizar após a data de validade indicada, pois o vedante de gelatina pode não corresponder às especificações de fabricação devido a sua ação
hidrofílica.
3- Produto de uso único.
4- Estes enxertos não devem ser reesterilizados.
5- Armazenar em local limpo e seco, à temperatura não inferior à 0ºC e não superior à 35ºC.
6- Os enxertos devem ser implantados até um mês após a remoção da bolsa laminada.
7- A utilização de pinça não adequada pode danificar o enxerto vascular. Portanto, utilizar pinça atraumática, de preferência com mandíbulas de revestimento
macias, devendo ser utilizada com o mínimo de aplicação de força possível. Qualquer força excessiva deve ser evitada, pois poderá danificar as fibras de
poliéster e a impregnação com gelatina.
8- Deve-se evitar a aplicação de tensão excessiva no enxerto.
9- Para minimizar os danos causados nas fibras ao implantar os enxertos, deve-se utilizar agulhas redondas com a extremidade cônica.
Instruções para descarte e conduta no caso de violação da embalagem
Os enxertos vasculares vedados com gelatina são esterilizados com gás óxido de etileno e são fornecidos esterilizados, não devendo 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 indicada a sua reutilização.
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GELSOFT PLUS ERS™
Finalidade e Indicações
Estes enxertos vasculares de poliéster vedados com gelatina têm como indicação a reparação vascular sistêmica, para bypass áxilo-femural/ bifemoral e
reconstrução femural popliteal.
GELSOFT PLUS ERS - Enxerto Arterial Tubular de Poliéster vedado com gelatina
Trançado Levemente e Resistente à Dilatação com reforço externo
Contra-Indicações
Estes enxertos são contra-indicados para reparação vascular coronária, fístula para acesso venoso (por exemplo, hemodiálise) e desvios pulmonares. Não
devem ser implantados em pacientes com sensibilidade ao poliéster ou 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 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.

Injete a solução de rifampicina/solução salina através da tampa
Tyvek do blister contendo o enxerto, tendo cuidado de modo a
não danificar o enxerto. Agite o blister para garantir uma
cobertura total do enxerto.

Após 5 minutos pode retirar-se o enxerto – para retirar-se o
excesso da solução antes do enxerto ser implantado

Ao longo de todo este procedimento devem seguir-se as práticas habituais do bloco operatório para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer outro
elemento utilizado não sejam comprometidos.
Figura 3
Enchimento Com Heparina de Enxertos Vedados Com Gelatina

Instruções de uso
Estes enxertos podem ser imersos durante um curto período de tempo em soro fisiológico antes da implantação para melhorar as qualidades do seu
manuseio.
Este procedimento passa a não ser necessário se os enxertos forem lavados com Rifampicina e/ou Heparina antes da implantação. A Vascutek recomenda
que os métodos descritos abaixo sejam seguidos:
Figura 1
Enchimento com Rifampicina/Heparina dos Enxertos Vedados Com Gelatina
Fase 1
Fase 2

Fase 3

Heparina 20.000 Unidades

Encha a seringa com solução salina
à 37ºC até 50mL

Perfure a tampa Tyvek do blíster
contendo o enxerto. Tenha cuidado
para não danificar o enxerto. Injete a
solução de Heparina na embalagem
blíster. Agite suavemente o blíster
para garantir que o enxerto fique
completamente coberto pela solução
durante 5 minutos

Deixar em contato por 5’

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.
Extrair 20.000 unidades de heparina com
uma seringa de 50mL

Completar o volume com a salina até atingir 40mL
da seringa de 50mL

Reconstitua 600mg de rifampicina com
10mL do diluente fornecido

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Extraia 10mL da Solução de rifampicina (3)
para dentro da seringa de 50mL para se
obter um volume total de 50mL

Injete a solução de rifampicina/heparina/solução
salina através da tampa Tyvek do blister contendo
o enxerto, tendo cuidado para não danificar o
enxerto. Agite o blister para garantir a cobertura
total do enxerto

Após 5 minutos, retirar o enxerto. Pode-se
retirar o excesso de solução antes de o
enxerto ser implantado

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.
Figura 2
Enchimento com Rifampicina de Enxertos Vedados Com Gelatina
Todas os enxertos de ePTFE vedados com gelatina da Vascutek Ltda podem ser ligados ao antibiótico Rifampicina utilizando o simples procedimento de 5
fases descritos abaixo

Precauções e Advertências
1- Não é necessário pré-coagular.
2- Não utilizar após a data de validade indicada, pois o vedante de gelatina pode não corresponder às especificações de fabricação devido a sua ação
hidrofílica.
3- Produto de uso único.
4- Estes enxertos não devem ser reesterilizados.
5- Armazenar em local limpo e seco, à temperatura não inferior à 0ºC e não superior à 35ºC.
6- Os enxertos devem ser implantados até um mês após a remoção da bolsa laminada.
7- A utilização de pinça não adequada pode danificar o enxerto vascular. Portanto, utilizar pinça atraumática, de preferência com mandíbulas de revestimento
macias, devendo ser utilizada com o mínimo de aplicação de força possível. Qualquer força excessiva deve ser evitada, pois poderá danificar as fibras de
poliéster e a impregnação com gelatina.
8- Deve-se evitar a aplicação de tensão excessiva no enxerto.
9- Para minimizar os danos causados nas fibras ao implantar os enxertos, deve-se utilizar agulhas redondas com a extremidade cônica.
Instruções para descarte e conduta no caso de violação da embalagem
Os enxertos vasculares vedados com gelatina são esterilizados com gás óxido de etileno e são fornecidos esterilizados, não devendo 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 indicada a sua reutilização.
GELWEAVE VALSALVA™
Finalidade e Indicações
Estes enxertos vasculares de poliéster vedados com gelatina têm como indicação a reparação vascular sistêmica, para bypass áxilo-femural/ bifemoral e
reconstrução femural popliteal.

GELWEAVE Valsalva - Enxerto Arterial Tubular vedado com Gelatina – Texturizado com saliência

Contra-Indicações
Estes enxertos são contra-indicados para reparação vascular coronária, fístula para acesso venoso (por exemplo hemodiálise) e desvios pulmonares. Não
devem ser implantados em pacientes com sensibilidade ao poliéster ou materiais de origem bovina.
Encha a seringa de 50 ml com solução
salina até 40ml

Reconstitua 600mg de rifampicina com
10ml do diluente fornecido

Extraia 10 ml da rifampicina (2) para
dentro da seringa de 50ml para se obter
um volume total de 50ml.

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
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Estes enxertos podem ser imersos durante um curto período de tempo em soro fisiológico antes da implantação para melhorar as qualidades do seu
manuseio.
Este procedimento passa a não ser necessário se os enxertos forem lavados com Rifampicina e/ou Heparina antes da implantação. A Vascutek recomenda
que os métodos descritos abaixo sejam seguidos:
Figura 1
Enchimento com Rifampicina/Heparina dos Enxertos Vedados Com Gelatina
Fase 1
Fase 2

Fase 3
Heparina 20.000 Unidades

Encha a seringa com solução salina
à 37ºC até 50mL

Perfure a tampa Tyvek do blíster
contendo o enxerto. Tenha cuidado
para não danificar o enxerto. Injete a
solução de Heparina na embalagem
blíster. Agite suavemente o blíster
para garantir que o enxerto fique
completamente coberto pela solução
durante 5 minutos

Deixar em contato por 5’

Extrair 20.000 unidades de heparina com
uma seringa de 50mL

Completar o volume com a salina até atingir 40mL
da seringa de 50mL

Reconstitua 600mg de rifampicina com
10mL do diluente fornecido

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Extraia 10mL da Solução de rifampicina (3)
para dentro da seringa de 50mL para se
obter um volume total de 50mL

Injete a solução de rifampicina/heparina/solução
salina através da tampa Tyvek do blister contendo
o enxerto, tendo cuidado para não danificar o
enxerto. Agite o blister para garantir a cobertura
total do enxerto

Após 5 minutos, retirar o enxerto. Pode-se
retirar o excesso de solução antes de o
enxerto ser implantado

Precauções e Advertências
1- Não é necessário pré-coagular.
2- Não utilizar após a data de validade indicada, pois o vedante de gelatina pode não corresponder às especificações de fabricação devido a sua ação
hidrofílica.
3- Produto de uso único.
4- Estes enxertos não devem ser reesterilizados.
5- Armazenar em local limpo e seco, à temperatura não inferior à 0ºC e não superior à 35ºC.
6- Os enxertos devem ser implantados até um mês após a remoção da bolsa laminada.
7- A utilização de pinça não adequada pode danificar o enxerto vascular. Portanto, utilizar pinça atraumática, de preferência com mandíbulas de revestimento
macias, devendo ser utilizada com o mínimo de aplicação de força possível. Qualquer força excessiva deve ser evitada, pois poderá danificar as fibras de
poliéster e a impregnação com gelatina.
8- Deve-se evitar a aplicação de tensão excessiva no enxerto.
9- Para minimizar os danos causados nas fibras ao implantar os enxertos, deve-se utilizar agulhas redondas com a extremidade cônica.

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.

Instruções para descarte e conduta no caso de violação da embalagem
Os enxertos vasculares vedados com gelatina são esterilizados com gás óxido de etileno e são fornecidos esterilizados, não devendo 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.

Figura 2
Enchimento com Rifampicina de Enxertos Vedados Com Gelatina
Todas os enxertos de ePTFE vedados com gelatina da Vascutek Ltda podem ser ligados ao antibiótico Rifampicina utilizando o simples procedimento de 5
fases descritos abaixo

Reutilização
Material de uso único, devendo sempre ser descartado após o uso, não sendo indicada a sua reutilização.
GELWEAVE™
Finalidade e Indicações
Estes enxertos vasculares de poliéster vedados com gelatina têm como indicação a reparação vascular sistêmica, para bypass áxilo-femural/ bifemoral e
reconstrução femural popliteal.
GELWEAVE Enxerto Arterial Tubular vedado com Gelatina – Texturizado

Encha a seringa de 50 ml com solução
salina até 40ml

Reconstitua 600mg de rifampicina com
10ml do diluente fornecido

Injete a solução de rifampicina/solução salina através da tampa
Tyvek do blister contendo o enxerto, tendo cuidado de modo a
não danificar o enxerto. Agite o blister para garantir uma
cobertura total do enxerto.

Extraia 10 ml da rifampicina (2) para
dentro da seringa de 50ml para se obter
um volume total de 50ml.

Após 5 minutos pode retirar-se o enxerto – para retirar-se o
excesso da solução antes do enxerto ser implantado

Contra-Indicações
Estes enxertos são contra-indicados para reparação vascular coronária, fístula para acesso venoso (por exemplo, hemodiálise) e desvios pulmonares. Não
devem ser implantados em pacientes com sensibilidade ao poliéster ou 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 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
Estes enxertos podem ser imersos durante um curto período de tempo em soro fisiológico antes da implantação para melhorar as qualidades do seu
manuseio.
Este procedimento passa a não ser necessário se os enxertos forem lavados com Rifampicina e/ou Heparina antes da implantação. A Vascutek recomenda
que os métodos descritos abaixo sejam seguidos:
Figura 1
Enchimento com Rifampicina/Heparina dos Enxertos Vedados Com Gelatina
Fase 1
Fase 2

Fase 3

Ao longo de todo este procedimento devem seguir-se as práticas habituais do bloco operatório para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer outro
elemento utilizado não sejam comprometidos.
Figura 3
Enchimento Com Heparina de Enxertos Vedados Com Gelatina

Extrair 20.000 unidades de heparina com
uma seringa de 50mL
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Completar o volume com a salina até atingir 40mL
da seringa de 50mL
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Reconstitua 600mg de rifampicina com
10mL do diluente fornecido

Fase 3

Fase 4

Extraia 10mL da Solução de rifampicina (3)
para dentro da seringa de 50mL para se
obter um volume total de 50mL

Fase 5

Injete a solução de rifampicina/heparina/solução
salina através da tampa Tyvek do blister contendo
o enxerto, tendo cuidado para não danificar o
enxerto. Agite o blister para garantir a cobertura
total do enxerto

Após 5 minutos, retirar o enxerto. Pode-se
retirar o excesso de solução antes de o
enxerto ser implantado

Figura 2
Enchimento com Rifampicina de Enxertos Vedados Com Gelatina
Todas os enxertos de ePTFE vedados com gelatina da Vascutek Ltda podem ser ligados ao antibiótico Rifampicina utilizando o simples procedimento de 5
fases descritos abaixo

Reconstitua 600mg de rifampicina com
10ml do diluente fornecido

Instruções para descarte e conduta no caso de violação da embalagem
Os enxertos vasculares vedados com gelatina são esterilizados com gás óxido de etileno e são fornecidos esterilizados, não devendo 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 indicada a sua reutilização.

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.

Encha a seringa de 50 ml com solução
salina até 40ml

6- Os enxertos devem ser implantados até um mês após a remoção da bolsa laminada.
7- A utilização de pinça não adequada pode danificar o enxerto vascular. Portanto, utilizar pinça atraumática, de preferência com mandíbulas de revestimento
macias, devendo ser utilizada com o mínimo de aplicação de força possível. Qualquer força excessiva deve ser evitada, pois poderá danificar as fibras de
poliéster e a impregnação com gelatina.
8- Deve-se evitar a aplicação de tensão excessiva no enxerto.
9- Para minimizar os danos causados nas fibras ao implantar os enxertos, deve-se utilizar agulhas redondas com a extremidade cônica.

Extraia 10 ml da rifampicina (2) para
dentro da seringa de 50ml para se obter
um volume total de 50ml.

Modelos comerciais disponíveis:
GELSOFT Reto;
GELSOFT Bifurcado;
GELSOFT Bifurcado Duplo;
GELSOFT Áxilo-Femural;
GELSOFT Áxilo-BiFemural;
GELSOFT PLUS Reto;
GELSOFT PLUS Bifurcado;
GELSOFT PLUS Bifurcado Duplo;
GELSOFT PLUS Áxilo-Femural;
GELSOFT PLUS Áxilo-BiFemural;

GELSOFT PLUS ERS Femural-Femural;
GELSOFT PLUS ERS Áxilo-Bifemural;
GELSEAL Reto;
GELSEAL Bifurcado;
GELSEAL Ramo único (Ante-flo);
GELSEAL 2 Ramos (Plexus);
GELSEAL 3 Ramos (Plexus);
GELSEAL 4 Ramos (Plexus);
GELSEAL Áxilo-Femural;
GELSEAL Áxilo-Bifemural;

GELSOFT PLUS Parede Fina;

GELSEAL PLUS Reto;

GELSOFT PLUS Extra Longo;
GELSOFT ERS Áxilo-Femural;
GELSOFT ERS Femural-Femural;
GELSOFT ERS Áxilo-Bifemural;
GELSOFT PLUS ERS Áxilo-Femural;

GELSEAL PLUS Ramo único (Ante-flo);
GELSEAL PLUS 2 Ramos (Plexus);
GELSEAL PLUS 3 Ramos (Plexus);
GELSEAL PLUS 4 Ramos (Plexus);
GELSEAL ERT Áxilo-Femural;

GELSEAL ERT Áxilo-Bifemural;
GELWEAVE Tóraco-Abdominal Reta;
GELWEAVE COSELLI Tóraco-Abdominal 4 Ramos;
GELWEAVE Siena ANTE-FLO com Colar;
GELWEAVE Siena Quatro Ramos Plexus com Colar;
GELWEAVE Reto;
GELWEAVE Bifurcado;
GELWEAVE Trifurcado;
GELWEAVE Bifurcado Duplo;
GELWEAVE Enxerto Curvo;
GELWEAVE Enxerto Curvo com Ramificação Lateral (AnteFlo);
GELWEAVE Ramo Lateral ( Ante-Flo);
GELWEAVE 3 Ramos Plexus;
GELWEAVE 4 Ramos Plexus;
GELWEAVE VALSALVA Padrão;
GELWEAVE VALSALVA Ramo único (Ante-Flo).

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) dentro de um
blister de alumínio contendo 1 unidade do produto. Cada blister de alumínio é embalado em 1 caixa unitária.
Fabricado por:
VASCUTEK Limited
Newmains Avenue, Inchinnan
Renfrewshire PA4 9RR
Escócia, UK
Importado e Distribuído por:

Injete a solução de rifampicina/solução salina através da tampa
Tyvek do blister contendo o enxerto, tendo cuidado de modo a
não danificar o enxerto. Agite o blister para garantir uma
cobertura total do enxerto.

Após 5 minutos pode retirar-se o enxerto – para retirar-se o
excesso da solução antes do enxerto ser implantado

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: 80012280060
Resp. Téc. Daniela Félix de Almeida – CRBM-SP nº 10.146

Ao longo de todo este procedimento devem seguir-se as práticas habituais do bloco operatório para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer outro
elemento utilizado não sejam comprometidos.

Informações ao Consumidor: Fone: (0XX11) 3594-3800 E-mail: sac@terumo.com.br
IU0060-Rev00

Figura 3
Enchimento Com Heparina de Enxertos Vedados Com Gelatina

Heparina 20.000 Unidades

Encha a seringa com solução salina
à 37ºC até 50mL

Perfure a tampa Tyvek do blíster
contendo o enxerto. Tenha cuidado
para não danificar o enxerto. Injete a
solução de Heparina na embalagem
blíster. Agite suavemente o blíster
para garantir que o enxerto fique
completamente coberto pela solução
durante 5 minutos

Deixar em contato por 5’

Ao longo de todo este procedimento, as práticas habituais do bloco operatório devem ser seguidas para garantir que a esterilidade do enxerto e de qualquer
outro elemento utilizado não sejam comprometidos.
Precauções e Advertências
1- Não é necessário pré-coagular.
2- Não utilizar após a data de validade indicada, pois o vedante de gelatina pode não corresponder às especificações de fabricação devido a sua ação
hidrofílica.
3- Produto de uso único.
4- Estes enxertos não devem ser reesterilizados.
5- Armazenar em local limpo e seco, à temperatura não inferior à 0ºC e não superior à 35ºC.
17

18

