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 Visite o nosso website, www.wright.com, para outros idiomas. 
Em seguida, clique na opção    Prescribing Use   (Informações de prescrição) .  

Para informações adicionais e traduções contacte o fabricante ou o distribuidor local. 

 English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr)
  Español (es) Italiano (it) Português (pt)  Türkçe (tk)

 Os seguintes idiomas estão incluídos nesta embalagem: 

 * A marcação de conformidade CE é aplicada por número de catálogo e aparece no rótulo exterior, se aplicável. 

PT

24
24

25
25

LÂMINA ENDOSCÓPICA MONTÁVEL
143231-2 

Abril de 2011 
Impresso nos EUA 

M  C 0086*   P 
Wright Medical Technology, Inc.  Wright Medical EMEA 
5677 Airline Rd.  Hoogoorddreef 5
Arlington, TN 38002  1101 BA Amsterdam 
U.S.A.  The Netherlands 

Para informações adicionais e traduções contacte o fabricante ou o distribuidor local. 

Visite o nosso website, www.wmt.com, para outros idiomas. 
Em seguida, clique na opção   Prescribing Information     (Informações de prescrição) . 

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr)
Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文  - Chinese (sch)
Türkçe (tk)

Os seguintes idiomas estão incluídos nesta embalagem: 

* A marcação de conformidade CE é aplicada por número de catálogo e aparece no rótulo exterior, se aplicável. 

PT

24
24

25
25

LÂMINA ENDOSCÓPICA MONTÁVEL
143231-2 

Abril de 2011 
Impresso nos EUA 

M  C 0086*   P 
Wright Medical Technology, Inc.  Wright Medical EMEA 
5677 Airline Rd.  Hoogoorddreef 5
Arlington, TN 38002  1101 BA Amsterdam 
U.S.A.  The Netherlands 

Para informações adicionais e traduções contacte o fabricante ou o distribuidor local. 

Visite o nosso website, www.wmt.com, para outros idiomas. 
Em seguida, clique na opção   Prescribing Information     (Informações de prescrição) . 

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr)
Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文  - Chinese (sch)
Türkçe (tk)

Os seguintes idiomas estão incluídos nesta embalagem: 

* A marcação de conformidade CE é aplicada por número de catálogo e aparece no rótulo exterior, se aplicável. 

PT

24
24

25
25

LÂMINA ENDOSCÓPICA MONTÁVEL
143231-2 

Abril de 2011 
Impresso nos EUA 

M  C 0086*   P 
Wright Medical Technology, Inc.  Wright Medical EMEA 
5677 Airline Rd.  Hoogoorddreef 5
Arlington, TN 38002  1101 BA Amsterdam 
U.S.A.  The Netherlands 

Para informações adicionais e traduções contacte o fabricante ou o distribuidor local. 

Visite o nosso website, www.wmt.com, para outros idiomas. 
Em seguida, clique na opção   Prescribing Information     (Informações de prescrição) . 

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr)
Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文  - Chinese (sch)
Türkçe (tk)

Os seguintes idiomas estão incluídos nesta embalagem: 

* A marcação de conformidade CE é aplicada por número de catálogo e aparece no rótulo exterior, se aplicável. 

PT



25

25

25

25

24
24 25

 À atenção do cirurgião
  INFORMAÇÕES MÉDICAS 

IMPORTANTES
  LÂMINA ENDOSCÓPICA MONTÁVEL   

(150856-1)

  SÍNTESE:
DEFINIÇÕES
 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O 
PRODUTO

A. DESCRIÇÃO
B. INDICAÇÕES
C. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
D. MANUSEAMENTO

  DEFINIÇÕES
  Podem ser usados símbolos e abreviaturas 
nos rótulos da embalagem. O quadro seguinte 
fornece as definições destes símbolos e 
abreviaturas.

Símbolo Defi nição

g  Código do lote 

h  Número de catálogo 

D  Não voltar a utilizar 

Y
 Atenção, consultar os 
documentos anexos 

i
 Consultar as instruções de 
funcionamento 

H  Prazo de validade 

l Limites de temperatura 

p  Manter seco 

 Manter afastado da luz solar 

N  Data de fabrico 

M  Fabricante 

Quadro 1. Definições de símbolos e 
abreviaturas
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O 
PRODUTO

  A. DESCRIÇÃO
  A lâmina endoscópica montável consiste 
em lâminas de serra descartáveis e 
estéreis para uma única utilização. As 
lâminas só devem ser usadas com um 
endoscópio de 4 mm e 30°. 

  B. INDICAÇÕES
  A lâmina endoscópica montável está 
indicada para utilização na libertação 
minimamente invasiva de ligamentos ou 
fáscia. 

•   Fasciotomia plantar para fasceíte 
plantar;

•     Neuroma de Morton para neuroma 
interdigital;

• L  ibertação do gastrocnémio para 
contractura do tendão de Aquiles 
(equino).

  C.  ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
  As técnicas cirúrgicas apropriadas são 
da responsabilidade do profissional 
médico. A lâmina endoscópica montável 
é fornecida como uma ferramenta para 
facilitar a libertação minimamente 
invasiva de ligamentos ou fáscia. Cada 
cirurgião tem de avaliar a adequação dos 
instrumentos e técnicas para cada doente 
com base na sua formação e capacidades. 
À semelhança do que acontece com 
qualquer intervenção cirúrgica, deve 
ter-se cuidado ao tratar pessoas com 
doenças preexistentes susceptíveis de 
afectar o êxito da intervenção cirúrgica. 
Todos os doentes são diferentes e os 
resultados podem variar.

  Os dispositivos identificados como 
“exclusivamente para utilização 
única” nunca deverão ser utilizados. 
A reutilização destes dispositivos 

P  Representante CE autorizado na 
Comunidade Europeia 

K  Esterilizado por radiação 

 Apenas para utilização mediante 
prescrição médica 

SS Aço inoxidável
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poderá causar lesões graves no doente. 
Exemplos dos perigos relacionados com 
a reutilização destes dispositivos incluem, 
entre outros: degradação significativa do 
desempenho do dispositivo, infecção 
cruzada e contaminação.

  D.  MANUSEAMENTO
  A lâmina endoscópica montável é 
fornecida estéril e deve ser considerada 
como tal, excepto se a embalagem interna 
tiver sido aberta ou estiver danificada. 
Este produto não deve ser reesterilizado. 
A lâmina endoscópica montável destina-se 
a ser utilizada num único doente e nunca 
deve ser reutilizada. O produto não usado 
ou cujo prazo de validade tenha expirado 
deve ser devidamente eliminado. A lâmina 
endoscópica montável só deve ser usada 
com endoscópios de 4 mm e 30°.  
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