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INSTRUÇÕES DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 FACA ENDOSCÓPICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de utilizar este dispositivo, leia com atenção este 
manual. 
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INSTRUÇÃO DE USO 
 

FACA ENDOSCÓPICA  

 
 

Nome Comercial: Faca Endoscópica 
Nome técnico: Facas 
 
Atenção: Produto estéril de uso único. Método de esterilização: óxido de etileno. 
PROIBIDO REPROCESSAR 
 
Este manual tem como objetivo fornecer instruções para utilização da Faca Endoscópica. 

Essas instruções são destinadas ao uso geral do dispositivo, variações na utilização podem 

ocorrer em procedimentos específicos devido à técnica individual e condições do paciente. 

 

DESCRIÇÃO 

As Facas Endoscópicas Russer foram especialmente projetadas para atender às necessidades 

dos profissionais da área médica com praticidade e segurança. Seus diferentes tamanhos 

permitem um manuseio simples e cômodo além de se adaptar a várias aplicações. As facas 

são confeccionadas com aço inoxidável de altíssima qualidade (metal grau cirúrgico) para 

garantir eficiência e durabilidade. 

É um dispositivo que apresenta boa funcionalidade, bem como a rapidez e a segurança no 

procedimento a ser realizado.  

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Modelo Código Descrição 
 
 

U-2410 Faca Endoscópica de SCHSE, reta, uma haste 

 
 

U-2410-2 Faca Endoscópica de SCHSE, reta, duas haste 

 
 

U-2420 Faca Endoscópica, forma de gancho, uma haste 

 
 

U-2420-2 Faca Endoscópica, forma de gancho, duas haste 

 
 

U-2430 Faca Endoscópica, redonda, uma haste 

 
 

U-2430-2 Faca Endoscópica, redonda, duas haste 

 
 

U-2440 
Faca Endoscópica de LUDVIK, reta, com borda ondulada, 
uma haste 

 
 

U-2440-2 
Faca Endoscópica de LUDVIK, reta, com borda ondulada, 
duas haste 

 
 

U-2450 Faca Endoscópica, forma de anel, uma haste 

 
 

U-2450-2 Faca Endoscópica, forma de anel, duas haste 
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EMBALAGEM 

O material se apresenta embalado em papel tubular de grau cirúrgico ou Tyvek®, 

acondicionado em uma caixa de papelão. 

 01 Faca Endoscópica 

 01 Instrução de Uso  

 
 

COMPOSIÇÃO 

- Aço Inox ABNT NBR 13911:2013 

 
 

INDICAÇÕES DE USO 
 

A Faca Endoscópica foi desenvolvida para auxiliar o profissional médico em procedimentos 

cirúrgicos invasivos, devendo ser necessariamente conduzido por profissional habilitado, com 

conhecimentos da técnica cirúrgica e dos aspectos mecânicos do instrumental. Seus diferentes 

formatos permitem um manuseio simples e cômodo. 

 

CONTRA-INDICAÇÕES 

Não apresentado até o momento. 

 

ADVERTÊNCIA 
 

 A Russer não assume nenhuma responsabilidade relativa a produtos reutilizados, 

reprocessados ou re-esterilizados, já que a realização dos mesmos pode comprometer a 

integridade estrutural e/ou levar à falha do dispositivo. 

 Este dispositivo é fornecido estéril e de uso único. 

 O uso deste produto deve ser restrito a profissionais com competência para a utilização do 

mesmo. - Deve-se ter cuidado a fim de prevenir perfuração ou trauma dos revestimentos e 

tecidos, canais ou ductos associados. 

 A aplicação de força excessiva poderá danificar o dispositivo. 

Modelo Código Descrição 
 
 

U-2460 Faca Endoscópica para enucleação fria, uma haste 

 
 

U-2460-2 Faca Endoscópica para enucleação fria, duas haste 

 
 

U-2470 Faca Endoscópica reta para ureteroscópia 3 Fr / 60 cm 

 
 

U-2471 Faca Endoscópica gancho para ureteroscópia 3 Fr / 60 cm 

 
 

U-2472 Faca Endoscópica gancho para nefroscopia 5 Fr / 35 cm 

 
 

U-2473 Faca Endoscópica gancho para nefroscopia 5 Fr / 45 cm 



FF AA CC AA   EE NN DD OO SS CC ÓÓ PP II CC AA                                                                                                   

 

 
Manual de Instruções – Faca Endoscópica 
Versão 00 - 11/2015                    

4

 

ARMAZENAMENTO / TRANSPORTE 
 

 Os instrumentais devem ser mantidos em temperatura ambiente, em local limpo e seco, 

isento de umidade e de substâncias contaminantes. 

 Evitar quedas ou batidas para evitar danos ao produto.  

 Empilhamento recomendado: 05 caixas. 

 Transportar o material com cuidado e evite choques mecânicos mesmo que leves. 

 Transportar protegido de calor excessivo e umidade dentro da caixa embalada pelo 

fabricante. 

 Como todo material médico deve-se observar as boas praticas de armazenamento e 

distribuição para o manuseio do mesmo. 

 

INSTRUÇÕES DE USO 

 

As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo ao 

cirurgião a escolha final do método e dos materiais a serem empregados, bem como os 

critérios de avaliação dos resultados da cirurgia. O material Faca Endoscópica é indicado para 

uso somente por profissional médico habilitado. 

 
DESCARTE: Depois do uso, o produto não pode ser reutilizado, deve ser descartado conforme 

as normas hospitalares para produtos potencialmente perigosos. O manuseio e sua eliminação 

devem estar de acordo com os procedimentos médicos reconhecidos e de acordo com as 

normas e diretivas legais em vigor e conforme as normas hospitalares para produtos 

potencialmente perigosos. 

 
ESTERILIZAÇÃO: Todos os produtos descritos acima são esterilizados por Óxido de Etileno, 

de acordo com as normas ISO 11135 – Esterilização de Produtos para Saúde. 

 
PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO. ESTÉRIL. 
ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. Não reesterilizar, reprocessar ou reutilizar. 
 
 
 

ATENDIMENTO AO CLIENTE: Em caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso 

Atendimento ao Cliente (0800 17 0007). 

 

Fabricado e Distribuído por: Russer Brasil Ltda – Rua Antonia Martins Luiz, 589 – Distrito 

Industrial João Narezzi - Indaiatuba – SP – Tel: (19) 3825-9900 - Fax: (19) 3825-9905 

Responsável Legal: Juan Ruben Calbucoy Oliarte 

Responsável Técnico: Carlos Roberto Weffort - CREA-SP 060155940-1                                              

Registro ANVISA nº: 803 297 200 24 

 


