
INSTRUÇÃO DE USO

                MSB - MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA                         
Loteamento Varandas Tropicais Quadra 1 Lote 19.

Lauro de Freitas, BA. BRASIL CEP 42700-000 Fone/Fax: + 55 71 33797421

Irrigador Manual MSB 

Descrição:

O Acessório Irrigador é usado para Irrigação de procedimentos endoscópicos, 
com o benefício de controlar quantidade fluxo de envio contínuo e pulsante para 
irrigação, melhorando a visualização endoscópica (assessorando o procedimento 
de retirada de calculo renal).

O Irrigador Manual MSB é uma acessório da Sonda Extratora de Cálculo MSB, 
portanto utiliza-se o mesmo registro ANVISA: 80454410003.

O Irrigador Manual MSB é fornecido esterilizado com gás óxido de etileno, em 
embalagem de abertura fácil tipo “descascamento”, de papel tyvek.

 Produto de Uso Único. Destruir após o uso. 
 Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada.
 VER INSTRUÇÕES DE USO.
 Proibido Reprocessar.
 Produto estéril - esterilizado por gás óxido de etileno. 

Advertências e Precauções:

Produto de uso único. 

A MSB não assume nenhuma responsabilidade relativa a produtos reutilizados, 
reprocessados ou reesterilizados, já que a realização dos mesmos pode 
comprometer a integridade estrutural e/ou levar à falha do dispositivo. 

Não utilizar o produto com prazo de validade vencido.

O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim senão aquele que 
especificamente se destina.

O uso deste produto deve ser restrito aos profissionais com competencia para a 
ultilização do mesmo. O Irrigador Manual MSB foi desenvolvido conforme 
necessidades específicas dos médicos executores de endoscopia.

Após a retirada dos produtos da embalagem, inspecione-os a fim de detectar a 
existência de dobras, torções ou outros danos. Se for detectada qualquer 
anomalia que impossibilite o seu funcionamento em boas condições, os 
produtos não devem ser utilizados. Entrar em contato com a MSB (Tel/Fax: 55 
71 33797421).

Finalidade/Indicação:

A principal indicação do Irrigador Manual MSB é oferecer irrigação aos
procedimentos endoscópicos, com o benefício de controlar quantidade fluxo de 
envio contínuo e pulsante.

O Irrigador funciona aspirando o líquido pela extremidade proximal e impelindo 
o mesmo pela extremidade distal através de uma pressurização manual no 
corpo central.

O Irrigador Manual MSB deve ser conectado a extremidade distal no endoscópio 
e a extremidade proximal a um reservatório deste fluido de limpeza (soro 
fisiológico) a fim de expulsar os fluidos opacos de dentro do endoscópio durante 
o procedimento.

Figura 1: Irrigador manual MSB  – Partes Componentes

Instrução de Uso:

1) O Irrigador Manual MSB deve era posicionado entre o reservatório de 
fluido (ex: Soro fisiológico) e o aparelho da seguinte maneira: a 
extremidade que possui conector fêmea, adapte-o  no tubo que vem da 
irrigação (reservatório de fluido) e a outra extremidade que possui o 
conector macho (luer-lock) adapte-o no ureteroscópio.

2) Impulsione a bomba irrigadora para que a mesma seja preenchida com 
o fluido escolhido pelo medico, e verifique a saída do fluido pelo canal do 
endoscópio.

3) A partir deste momento o irrigador pode ser impulsionado quando o 
medico necessitar de uma corrente de pressão de líquido em direção à 
extremidade de uso do aparelho para que se possa ter a visão adequada ao 
procedimento.

OBS: O Irrigador Manual MSB se ajusta facilmente  a palma da mão para 
compressão  utilizando apenas uma   mão em várias posições facilitando 
assim o procedimento. Tem Fluxo contínuo e ação rápida, maior precisão e 
visualização aumentada durante procedimentos endoscópicos.    Oferece 
controle operacional do médico e seu assistente.  Tem tubulação com 
encaixe Luer Lock, facilitando assim a movimentação do seu endoscópio. 
Encaixa-se facilmente em qualquer Endoscópio. Elimina os incômodos do 
sistema tradicional de irrigação agilizando seu procedimento de maneira 
prática e segura.

Contra Indicações:

É contra indicado em todos os casos onde não possa ser utilizado como 
procedimento proposto. Deve-se sempre controlar o impulso de irrigação 
para evitar que os fragmentos do cálculo não sejam empurrados, ou 
impulsionados em direção ao rim indesejadamente, além de aumentar a 
pressão no sistema coletor do rim ou até mesmo de bacteremia.

AVISO:

A Medical System do Brasil (MSB) informa a seus clientes que foram 
adotados todos os cuidados na concepção e fabricação deste 
produto.

A MSB não se responsabilizará por quaisquer perdas, danos ou 
despesas incidentais, bem como pelo mau funcionamento do 
produto devido a utilização indevida/incorreta do mesmo, incluindo 
o manuseio, o armazenamento e uso em pacientes (procedimento 
cirúrgico, diagnóstico e tratamento). A MSB se abstém da 
responsabilidade de reutilização, reprocessamento ou 
reesterilização dos produtos, como também de outros assuntos fora 
do controle da indústria (MSB). 

Fabricado por:

MSB - MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA                         
Loteamento Varandas Tropicais Quadra 1 Lote 19. 
Lauro de Freitas, BA. BRASIL CEP 42700-000 
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Instrução de Uso:


1) O Irrigador Manual MSB deve era posicionado entre o reservatório de fluido (ex: Soro fisiológico) e o aparelho da seguinte maneira: a extremidade que possui conector fêmea, adapte-o  no tubo que vem da irrigação (reservatório de fluido) e a outra extremidade que possui o conector macho (luer-lock) adapte-o no ureteroscópio.


2) Impulsione a bomba irrigadora para que a mesma seja preenchida com o fluido escolhido pelo medico, e verifique a saída do fluido pelo canal do endoscópio.


3) A partir deste momento o irrigador pode ser impulsionado quando o medico necessitar de uma corrente de pressão de líquido em direção à extremidade de uso do aparelho para que se possa ter a visão adequada ao procedimento.
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Contra Indicações:


É contra indicado em todos os casos onde não possa ser utilizado como procedimento proposto. Deve-se sempre controlar o impulso de irrigação para evitar que os fragmentos do cálculo não sejam empurrados, ou impulsionados em direção ao rim indesejadamente, além de aumentar a pressão no sistema coletor do rim ou até mesmo de bacteremia.


AVISO:


A Medical System do Brasil (MSB) informa a seus clientes que foram adotados todos os cuidados na concepção e fabricação deste produto.


A MSB não se responsabilizará por quaisquer perdas, danos ou despesas incidentais, bem como pelo mau funcionamento do produto devido a utilização indevida/incorreta do mesmo, incluindo o manuseio, o armazenamento e uso em pacientes (procedimento cirúrgico, diagnóstico e tratamento). A MSB se abstém da responsabilidade de reutilização, reprocessamento ou reesterilização dos produtos, como também de outros assuntos fora do controle da indústria (MSB). 


Fabricado por:


MSB - MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA                          
Loteamento Varandas Tropicais Quadra 1 Lote 19. 


Lauro de Freitas, BA. BRASIL CEP 42700-000 


Fone/Fax: + 55 71 33797421 CNPJ: 06.167.295/0001-71


www.msbbrasil.com.br / msb@msbbrasil.com.br

		 Resp. Técnica: Emanuela M. S. Fraga CRF BA 4006

 AFE Nº: UW95Y6MHW6H7 (8.04544.1)

 ANVISA n°  80454410003





Conector Fêmea (conectado reservatório de fluido)





Conector Macho (conectado ao endoscópio)





Tubo PVC





Bomba Irrigadora








                MSB - MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA                          
Loteamento Varandas Tropicais Quadra 1 Lote 19.


 Lauro de Freitas, BA. BRASIL CEP 42700-000 Fone/Fax: + 55 71 33797421




