Instrução de USO
Bocal

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Bocais:
O bocal vem embalado individualmente em filme de PE-LD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
O Bocal Protetor é colocado para evitar lesões na língua, dentes e prevenir
danos no aparelho endoscópico

Funções do bocal protetor:
- Ótima fixação mediante a cinta.
- Manipulação subsequente da cavidade bucal graças às aberturas laterais
- Confortável para paciente graças à forma concave


Este produto não é apropriado para outra finalidade que não as aqui
previstas!

Este manual deve ajudar o usuário a utilizar os produtos
convenientemente de forma a garantir a segurança dos pacientes.

DESCRIÇÃO DO PRINCÍPIO FÍSICO:
O Bocal Protetor é colocado para evitar lesões na língua, dentes e prevenir
danos no aparelho endoscópico
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Funções do bocal protetor:
- Ótima fixação mediante a cinta.
- Manipulação subsequente da cavidade bucal graças às aberturas laterais
- Confortável para paciente graças à forma concave

INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO
Cuidados antes da Primeira Utilização:
O usuário deve estudar profundamente este manual antes do primeiro uso do
produto.
O entendimento prévio do funcionamento e manuseio do produto é
fundamental.
Ao retirar da embalagem, o usuário deve vistoriar o produto para conferir se
está completo e se não apresenta defeito. Caso sejam observadas quaisquer
irregularidades o produto deve ser devolvido, imediatamente, ao fornecedor
para exame.
Manuseio:
Na sala de exame, deitado em decúbito lateral esquerdo, após a
administração da medicação sedativa, é colocado o protetor bucal para
evitar lesões na língua, dentes e prevenir danos no aparelho
endoscópico.

INDICAÇÃO:
O Bocal Protetor é colocado para evitar lesões na língua, dentes e prevenir
danos no aparelho endoscópico

CONTRA-INDICAÇÕES:
Não há contra-indicações conhecidas para este produto.
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ARMAZENAMENTO e TRANSPORTE:
Os bocais devem permanecer na embalagem original fornecida pela Endo-Flex GmbH.
Devem ser armazenados num local apropriado.
Atenção:
• Não colocar nenhum objeto pesado sobre o produto ou sua embalagem! Se
o produto for esmagado seu manuseio será difícil ou até impossível;
• Não armazenar próximo a produtos químicos agressivos;
• Não expor à luz direta ou indireta do sol ou de outra forma de raio
ultravioleta;
• Não serão aceitas reclamações de produtos que forem armazenados
inapropriadamente;
• Armazenar em locais arejados;
• Manter em temperatura ambiente e fora de umidade.
• Usar os estoques do produto por ordem da respectiva data de expiração do
prazo de validade.

EFEITOS SECUNDÁRIOS OU COLATERAIS INDESEJÁVEIS:
• Dores
• Edema local e sangramento

AS INSTRUÇÕES NECESSÁRIAS EM CASO DE DANO DA EMBALAGEM
PROTETORA DA ESTERILIDADE DE UM PRODUTO MÉDICO
ESTERILIZADO
Limpeza / Esterilização
Os bocais são fornecidos limpos. Até a sua implantação, devem ser mantidos
em sua embalagem original a fim de se manter neste estado.
Aviso:
Na embalagem há indicadores de data de validade.
Atenção:
Se ocorrer contaminação precoce devido à danificação da embalagem,
o produto deve ser visto como danificado e ser devolvido à Endo-Flex GmbH

AS PRECAUÇÕES A ADOTAR EM CASO DE ALTERAÇÃO DO
FUNCIONAMENTO DO PRODUTO MÉDICO
O usuário dos produtos da Endo-Flex deve ser especialista em sua área.
Para esse procedimento, é necessário uma formação específica para o trato, o
manuseio e o preparo do produto.
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Remessa para Reclamação:
Na defesa da saúde dos nossos funcionários, apenas instrumentos
desinfetados ou esterilizados serão aceitos para análise ou reparo. Em todos
os casos, as datas de desinfecção ou esterilização deverão estar em uma
etiqueta afixada à embalagem. Se este requisito não for cumprido, os
instrumentos serão devolvidos para o remetente sem análise ou reparo.
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