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Uso pretendido 

    A espuma pode ser utilizada para limpar o endoscópio ou para proteção 
da parte distal do mesmo.  

   A Espuma de Limpeza e Proteção de Endoscópios é usada para limpeza 
mecânica da superfície e componentes externos do aparelho endoscópio.   
 
Descrição do Produto 

O produto constitui-se de um cilindro de espuma com uma abertura 
central, utilizada para encaixar o endoscópio e facilitar o manuseio da 
espuma ao longo deste. A espuma de limpeza é fornecida não estéril e 
destina-se exclusivamente a uso único. 

 

 
 
Orientações para antes do primeiro uso  

Leia cuidadosamente e siga todas as instruções operacionais, de  
segurança e avisos antes do primeiro uso do produto.  

         É necessário e essencial um conhecimento prévio relativo a 
manipulação e operação.  

Antes de usar o produto, inspecione o conteúdo da embalagem para 
conferir se todos os componentes estão presentes, se não há danos/avarias 
no produto e se está dentro do prazo de validade. Caso sejam observadas 
quaisquer irregularidades, não usar o produto e entrar em contato com o 
distribuidor imediatamente. 

 
Manuseio e operação 

Quando utilizado para a limpeza: 
   No processo de limpeza do endoscópio, para a eficácia da limpeza, a 
espuma deve estar umedecida usando produtos indicados pelo fabricante 
do endoscópio. 
 
Quando utilizado para a proteção: 
   Quando a espuma for utilizada para esta finalidade, ela deve estar seca 
ser utilizada somente para esta finalidade. Caso tenha sido usada para 
outros fins, descartar a mesma. 
 
Procedimento 

Após o exame, encaixar a espuma na ponta distal do endoscópio de 
acordo com o tamanho do orifício da espuma, protegendo a mesma no 
trânsito até a sala de expurgo. Em seguida, usando produtos indicados pelo 
fabricante do endoscópio, friccionar a espuma na parte externa do 
equipamento de forma a realizar a remoção mecânica da sujeira. Repetir o 
processo de fricção até estar seguro de que toda a sujidade foi removida. 

Atenção: Não utilizar a espuma de limpeza/proteção do endoscópio para 
a limpeza interna ou dos canais do endoscópio, uma vez que tal 
procedimento deve ser realizado com dispositivo apropriado. 

 
Armazenamento 

 

Não coloque nenhum objeto sobre o produto ou sua 
embalagem! 
Não coloque o produto perto de produtos químicos 
agressivos!  

 

Não exponha o produto à luz solar direta ou indireta, nem a 
outros raios ultravioletas!  

 

Mantenha em local seco, em temperatura ambiente e livre 
de contaminações. 

Não serão aceitas reclamações se o produto tiver sido armazenado 
de forma inadequada. 
 
É recomendável que sejam realizadas inspeções a intervalos 
regulares para garantir o uso do produto antes do vencimento do 
prazo de validade  

 
Limpeza e esterilização  

   Este produto foi concebido e garantido para uso único! 
 

Risco em caso de reutilização 

Esses produtos destinam-se exclusivamente a uso único. A G-Flex 
isenta-se de toda e qualquer responsabilidade em caso de reutilização. A 
reutilização de um produto de uso único pode representar riscos para a 
segurança do usuário, equipamento ou do paciente, devido a possível 
contaminação não controlada e/ou falta de confiabilidade no desempenho 
do produto. 
 
Usuário  

Os usuários dos produtos G-FLEX precisam ser especialistas na área de 
endoscopia.  
 
Reparos e reclamações  

Para proteger a saúde de seus funcionários, somente serão aceitos 
produtos desinfetados ou esterilizados para análise ou reparos. A data e a 
validade da desinfecção ou esterilização devem estar sempre indicadas no 
lado externo da embalagem. Se esta exigência não for atendida, os 
produtos serão devolvidos ao remetente sem análise ou reparo. 
 
Base legal 

Aplicar-se-á a legislação Brasileira.  
 
Suporte ao produto 

Em caso de dúvidas ou dificuldades relativas aos nossos instrumentos, 
entre em contato com seu distribuidor local, ou diretamente com a G-FLEX 
em horário comercial. 

Horários disponíveis: Segunda a sexta-feira, 8h00 às 17h48 (Brasília).  
 

 

 
Número do catálogo 

 
Não estéril 

 

Consulte as instruções de 
uso  

Não reutilize 

 

Lote 
 

Proteja da luz solar 

 
Data de fabricação 

 
Mantenha seco 

 
Data de Validade 

 
Quantidade por caixa 

  
Não utilize se a embalagem 
estiver danificada   

 Atenção 

  

 

mailto:sales@g-?ex.com
http://www.g-flex.com/

