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Significado dos símbolos e denominações nos rótulos

Observar a informação de utilização 
em anexo

Produto de utilização única, não 
reutilizar

Esterilização por irradiação

Esterilizado em óxido de etileno

Esterilizado a vapor ou calor seco

Referência do produto

Número de série ou de lote

Fabricante

Qty. Unidades na embalagem

Data de fabrico/esterilização  
(AAAA-MM ou AAAA-MM-DD)

Utilizar até  
(AAAA-MM ou AAAA-MM-DD)

Cuidado, frágil

Conservar seco

Conservar protegido da luz solar

Não utilizar se embalagem estiver 
rasgada ou danificada

 /
0482

O produto está em conformidade 
com os requisitos aplicáveis, 
regulamentados na legislação de 
harmonização da UE para a afixação 
da marcação CE

Número de encomenda

não estéril

Consultar as instruções de 
funcionamento

Dispositivo médico

Número de material

Número de UDI

Escova

Enxaguar

Óleo

Período

Tabuleiro superior

Tabuleiro inferior

Instruções de limpeza

Modelo de embalagem

Aviso; elemento afiado

Aviso

Contém substâncias perigosas
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Advertências:
• A reutilização de produtos descartáveis GO Implants não é 

permitida.
• O folheto informativo dos produtos não contém toda a 

informação necessária para a seleção e aplicação dos produtos. 
Para o manuseamento correto, devem ser consultadas outras 
instruções relacionadas com o produto, p. ex., a técnica cirúrgica 
de um sistema e eventuais recomendações especiais de 
manuseamento.

• Os produtos de plástico (p. ex., poliamida (PA), polietileno (PE), 
polioximetileno (POM), polietileno de peso molecular muito 
elevado (UHMWPE)) não podem ser localizados por processos 
imagiológicos externos.

• Para a preparação dos instrumentos GO Implants, são 
exigidos ao pessoal conhecimentos especializados de nível I 
(Alemanha) e, em outros países, conhecimentos especializados e 
competências.

• Os dispositivos médicos enviados para efeitos de assistência 
técnica devem ser anteriormente processados de forma a não 
constituírem riscos para terceiros.

1. Primeira utilização
Os instrumentos não-estéreis devem ser limpos, desinfetados e 
esterilizados de acordo com estas instruções antes da primeira 
utilização. Antes de preparar um instrumento, os responsáveis pela 
unidade de preparação de dispositivos médicos (AEMP) devem 
verificar a compatibilidade dos seus procedimentos de preparação 
estabelecidos com os descritos nas presentes instruções de 
preparação. Todos os utilizadores na sala de operações devem 
familiarizar-se com a função de um instrumento antes de o utilizarem.

2.  Preparação no local de utilização e 
transporte para a zona de preparação

Os instrumentos devem ser limpos, desinfetados, inspecionados 
e esterilizados antes da primeira utilização e depois de cada 
aplicação. Para isso, o instrumento tem de ser desarmado nas suas 
peças individuais, caso isso esteja previsto. A sujidade maior nos 
instrumentos deve ser eliminada com um pano que não largue pelos, 
imediatamente depois da utilização, para evitar que fluidos corporais, 
restos de tecidos e outros resíduos nos instrumentos fiquem 
ressequidos.
Para o transporte seguro dos instrumentos para a zona de 
preparação, devem ser utilizados recipientes de transporte adequados 
para proteger o dispositivo médico, o ambiente e o pessoal médico. 
O manuseamento cuidadoso e adequado dos instrumentos deve ser 
assegurado durante o transporte. Deve ter-se especial cuidado com 
instrumentos sensíveis e instrumentos com arestas cortantes, para 
evitar danos no produto.
Os instrumentos devem ser eliminados secos e deve ter-se o cuidado 
de não exceder um período de seis horas entre a aplicação e a 
preparação.

3.  Verificação e pré-limpeza manual
Em cada caso, devem ser observadas as instruções adicionais de 
limpeza e conservação específicas dos instrumentos GO Implants.
Por princípio, todos os instrumentos devem ser previamente limpos 
manualmente. Pode saltar-se esta etapa apenas se não forem visíveis 
quaisquer resíduos (p. ex., resíduos de sangue ou lascas de osso). 
Para isso, os instrumentos são retirados dos tabuleiros, desmontados 
e enxaguados sob água corrente (água potável a uma temperatura 
de < 30 °C). Limpar superfícies, fendas, lúmenes e outras áreas de 
difícil acesso com uma escova macia e adequada até à eliminação 
dos resíduos visíveis.
Em princípio, todos os instrumentos devem ser limpos com 
ultrassons. Pode saltar-se esta etapa apenas se for possível excluir a 
existência de resíduos em áreas que não possam ser inspecionadas 
visualmente. O banho de ultrassons deve ser preparado de acordo 
com as instruções do fabricante, devendo ser adicionado à água um 
produto de limpeza (detergente alcalino suave; adequado à limpeza 
por ultrassons). Ao determinar a concentração da solução de limpeza 
e a temperatura da água, devem ser observadas as instruções do 
fabricante e ter em conta o grau de sujidade dos instrumentos.
Os instrumentos são colocados em crivos e devem ficar 
completamente mergulhados na solução de limpeza.
Condições de limpeza recomendadas:
• Frequência de ultrassons: 25-40 kHz
• Tempo: 15 minutos 
Depois da limpeza por ultrassons, os instrumentos devem ser 
enxaguados com água potável durante, pelo menos, 3 minutos 
para eliminar os resíduos dos produtos de limpeza. A limpeza dos 
instrumentos tem de ser verificada visualmente. O processo descrito 
acima deve ser repetido até não haver sujidade visível.
São possíveis diferenças no procedimento anterior à limpeza 
mecânica e à desinfeção térmica (p. ex., supressão ou adição de 
etapas individuais da preparação manual) para produtos individuais 
se a eficácia da limpeza tiver sido demonstrada durante a validação 
dos processos de preparação junto da entidade exploradora.

4. Limpeza e desinfeção mecânicas
Para uma limpeza e desinfeção seguras, recomendamos o processo 
mecânico. Os processos da máquina de limpeza e desinfeção têm de 
ser validados junto da entidade exploradora.
Para a limpeza e a desinfeção mecânicas, é necessário retirar os 
instrumentos dos tabuleiros e colocá-los desmontados e/ou abertos 
em crivos adequados. Os instrumentos não podem sobressair do 
crivo. O movimento rotativo do braço de enxaguamento não pode 
ficar impedido ou bloqueado. Os componentes leves e/ou pequenos 
devem ser fixados nos crivos de forma a que não possam cair. Tem 
de ser assegurado um enxaguamento suficiente dos instrumentos e 
sem deixar auréola. Colocar os dispositivos médicos no suporte de 
carga da máquina de limpeza e desinfeção de modo a que todas as 
suas superfícies internas e externas sejam limpas e desinfetadas. 
Os instrumentos ocos devem ser adaptados no local adequado do 
suporte de carga de modo a garantir uma limpeza e uma desinfeção 
completas das superfícies internas dos dispositivos médicos. As 
instruções de utilização da máquina de limpeza e desinfeção contêm 
informações sobre o tipo e o procedimento de carregamento corretos 
(ISO 15883-1, ponto 8.3, b). Observar as especificações do fabricante 
da máquina de limpeza e desinfeção.
Equipamento: máquina de limpeza e desinfeção em conformidade 
com a norma ISO 15883 partes 1 e 2 com desinfeção térmica
A limpeza e a desinfeção mecânicas devem ser realizadas numa 
máquina de limpeza e desinfeção qualificada (de acordo com a norma 
ISO 15883 partes 1 e 2). Para uma limpeza e desinfeção automáticas, 
recomendamos os seguintes parâmetros do programa.
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Etapa do pro-

grama Água Temperatura Tempo Produto químico

Pré-limpeza Fria (pelo me-
nos, potável) --- 5 min ---

Limpeza Água desio-
nizada 55 °C 10 min Ligeiramente 

alcalinos

Se necessário, neutralização de acordo com as especificações do fabricante dos produtos químicos 
de limpeza

Enxaguamento 
final

Água desio-
nizada

De acordo com 
as especificações 
do fabricante dos 
produtos químicos 

de limpeza

2 x 1 min ---

Desinfeção ---
Valor A0 3000

90 °C 5 min ---

Secagem --- 90 °C 15 min ---

Os produtos com humidade residual visível devem ser secos, por 
exemplo, com ar comprimido de qualidade médica (ar comprimido 
com classe 2 de pureza em conformidade com a norma ISO 8573-1) 
ou com um pano que não largue pelos. 

5. Verificação, manutenção e conservação
Depois de cada preparação, os instrumentos devem ser verificados 
quanto a operacionalidade específica tendo em conta a aplicação 
e o instrumento. Sobretudo, não podem ter resíduos e/ou sujidade 
visível(eis) (recomenda-se a utilização de uma lupa iluminada). 
Deve dedicar-se especial atenção a lúmenes e locais de difícil 
acesso. No essencial, têm de ser verificados funções de medição, 
compatibilidades, gumes, pontas, ligações, bloqueios, entalhes e 
componentes móveis. Os componentes e os instrumentos de plástico 
devem ser verificados quanto a desgaste devido ao envelhecimento, 
bem como quanto a fissuras, fragilizações ou lascas. Os instrumentos 
rotativos devem ser verificados quanto a deformação. Os 
instrumentos desmontados devem ser montados e verificados para o 
teste de funcionamento.
Os instrumentos danificados devem ser substituídos por outros novos 
ou operacionais. 
Depois de cada preparação, inspecionar ou testar o funcionamento 
dos instrumentos. Para reduzir o atrito e o desgaste na sequência da 
limpeza e da desinfeção térmica, as articulações das dobradiças, as 
roscas dos parafusos e outras peças móveis devem ser lubrificadas 
(uma ou duas aplicações) com um óleo (lata de spray, caneta de 
óleo ou frasco conta-gotas) adequado ao processo de esterilização 
utilizado. Em cada caso, devem ser observadas também as 
instruções adicionais de limpeza e conservação específicas dos 
instrumentos GO Implants.
Nota: o produto de conservação deve ser à base de parafina/óleo 
branco, de acordo com a farmacopeia europeia ou dos Estados 
Unidos em vigor, biocompatível, esterilizável a vapor e permeável ao 
vapor.
A vida útil dos instrumentos depende do material, da construção, 
da aplicação e da preparação. Por isso, não utilize instrumentos 
danificados, instrumentos com alterações visíveis nas superfícies, 
nem instrumentos cujas inscrições já não sejam claramente legíveis.
Nota: não fazer reparações por iniciativa própria. Os trabalhos de 
assistência técnica e as reparações só podem ser executados por 
pessoal devidamente qualificado do fabricante.

6. Embalagem
Os instrumentos limpos e desinfetados já montados devem ser 
embalados com um sistema de barreira estéril validado para efeitos 
de esterilização. Verificar se a embalagem é compatível com o 
processo de esterilização.

7. Esterilização
Os instrumentos GO Implants foram concebidos para esterilização 
com calor húmido (esterilizador a vapor de acordo com a norma EN 
285) mediante o processo de pré-vácuo fracionado. O processo de 
esterilização de acordo com a norma ISO 17665 deve ser validado 
pelo utilizador.
Para o processo de esterilização, recomendamos os seguintes 
parâmetros do programa:

Europa
Processo Processo de pré-vácuo fracionado
Temperatura 134 °C
Tempo de permanência Pelo menos, 3 min

Tempo de secagem Recomendado: 20 min  
Método: vácuo de secagem

Para mais informações sobre a preparação adequada de dispositivos 
médicos também pode ser consultado o „Grupo de trabalho de 
preparação de instrumentos“ em www.a-k-i.org.

8. Armazenamento
Os instrumentos cirúrgicos têm de ser sempre manuseados com 
cuidado. Isto aplica-se, em particular, ao transporte, à limpeza, 
à conservação, à esterilização e ao armazenamento. Depois da 
esterilização, os instrumentos devem ser armazenados num local 
seco e sem pó. A duração do armazenamento deve ser acordada ao 
pormenor com o responsável pela higiene da entidade exploradora. 
Evitar a luz solar direta. Um manuseamento e uma conservação 
incorretas ou uma utilização indevida podem causar desgaste 
prematuro ou danos.

http://www.a-k-i.org

