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DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 

 
A Tubulação para Bomba de Artroscopia – Kit Canula de Infusão foi projetada 

para irrigar as juntas de articulações ou somente articulações durante procedimentos de 
cirurgia artroscópicas. Os tubos utilizam soluções irrigantes estéreis na cavidade 
articular para lavá-los e limpá-los durante o processo, bem como para auxiliar na 
manutenção de uma certa quantidade de pressão que permite um melhor fluxo de 
distensão, e ainda visibilidade à cirurgia. Os tubos operam em conjunto com uma 
bomba artroscópica que determina a pressão, o influxo e o efluxo de fluídos. O fluxo 
máximo é de 1,8 litros por minuto o que mantém  o  fluxo   distendido   quando  usado  
com  sistemas  aparadores  mais agressivos. 

A Tubulação para a Bomba artroscópica é fornecida estérililizada pelo método 
de esterilização ETO (Óxido de Etileno). 

O material de fabricação da tubulação para a bomba artroscópica  é o PVC 
Plastron. 

 
 
 
 
CONFIGURAÇÕES DA TUBULAÇÃO 

 
As figuras 1 e 2 mostram as duas configurações feitas pela Tubulação para Bomba de 
Artroscopia - Kit Canula de Infusão. 
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Figura 1: Configuração da Tubulação Principal da Bomba. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 1: Discriminações dos Elementos da Tubulação Principal da Bomba 

 
Elementos Descrição Configuração do tubo 
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Bag Spikes (Espinhos da Bolsa) 
Tubing Clamps (Grampos do Tubo) 

 
 
 
 
Green Connector (Conector Verde) 

Tubing Boot (bota do Tubo) 

Pressure Line Connector (linha de 
conexão da pressão) 
Neoprene  Tube  for  sensing  pressure 
flunctuations (tubo de neopreno 
sensível a variações de pressão). 
Sensor   Chamber  (compartimento   do 
sensor) 
Connector fittings (conextores) 

 
 
 
Backflow check valve (válvula que 
verifica o refluxo) 

Y-Adaptador do tubo (AR-6215) 
Y-adaptador do tubo (AR6215) 
Tubo  principal da bomba (AR- 
6410) 
Tubo de Extensão (AR-6220) 
Tubo  principal da bomba (AR- 
6410) 
Tubo principal da bomba (AR- 
6410) 
Tubo principal da bomba (AR- 
6410) 
Tubo principal da bomba (AR- 
6410) 

 
Tubo principal da bomba (AR- 
6410) 
Tubo principal da bomba (AR- 
6410) 
Tubo de Extensão (AR-6220) 
Tubo de Extensão (AR-6220) 
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Figura 2: Configuração da Tubulação ReDeuce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabela 2: Discriminação dos elementos da Tubulação ReDeuce. 

 
Elementos Descrição Configuração do tubo 
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Bag Spikes (Espinhos da Bolsa) 
 
Tubing Clamps (Grampos do Tubo) 

 
 
 
 
Green Connector (Conector Verde) 

Tubing Boot (revestimento do Tubo) 

Pressure Line Connector (linha de 
conexão da pressão) 
Neoprene Tube for sensing pressure 
flunctuations (tubo de neopreno sensível 
a variações de pressão). 
Chamber Sensor (compartimento do 
sensor) 
High flow, dual lumen connectors 
(conectores duplos lumen de fluxo alto) 

 
 
 
Tubing boot (revestimento do tubo) 

Y-Adaptador do tubo (AR- 
6215) 
Y-adaptador do tubo (AR6215) 
Tubo Reduce ™ (AR-6411) 
Tubo   Reduce™  do  paciente 
(AR-6221) 
(AR-6411) 

 
Reduce  Pump   Tubing  (AR- 
6411) 
Reduce  Pump   Tubing  (AR- 
6411) 
Reduce Pump Tubing (AR- 
6411) 

 
Reduce  Pump   Tubing  (AR- 
6411) 
Reduce  Pump   Tubing  (AR- 
6411) 
Reduce  Pump   Tubing  (AR- 
6421) 
Reduce  Pump   Tubing  (AR- 
6421) 
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A tabela a seguir mostra os tipos, tamanhos e códigos dos tubos disponíveis objetos 
deste registro: 

 
Tabela 3: 

 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ILUSTRAÇÃO 

 
 
 
 
 

AR-6210  TUBO PRINCIPAL DA 
BOMBA COM SENSOR 

PARA AR-6300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AR-6215 TUBO “Y” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AR-6220 TUBO DE EXTENSÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AR-6411 TUBO ReDuce™ DA 
BOMBA 
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AR-6410 TUBO PRINCIPAL DA 
BOMBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AR-6421 TUBO ReDuce™ DO 
PACIENTE 

 
 
 
 
 
ATENÇÃO! 
Os códigos dos produtos da Arthrex objetos deste registro, estão descritos na 
tabela acima. Qualquer outro código ou produto da Arthrex mencionado neste 
relatório será vendido separadamente e estará incluso em outro registro. 

 
TUBO: TUBO DE EXTENSÃO (AR-6220) 

 

 
 

O Tubo de Extensão (AR-6220) original, fornece a opção econômica de usar o 
jogo principal  da  tubulação  da  bomba  por  um  dia  cirúrgico  inteiro,  substituindo 
somente a  tubulação do extensão ajustada após cada cirurgia individual. A válvula 
traseira de verificação do fluxo localizada na tubulação principal da bomba impede que 
o líquido do tubo  de  extensão se misture com o da tubulação principal, mantendo 
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sempre  um  ambiente  estéril e  fechado  durante  as  recolocações  da  tubulação. A 
extensão da tubulação é de 2,59m(metros) de comprimento. 
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TUBO: CONJUNTO DO TUBO PRINCIPAL DA BOMBA (AR-6410) 
 

 
 

O Conjunto do Tubo Principal da Bomba oferece medidas de influxo e pressão 
no tubo, além de ser completamente descartável ao término de cada dia cirúrgico. 
Cada conjunto contém os seguintes componentes: Bag Spikes (espinhos da bolsa), 
Drip Chamber  (compartimento para  gotas),  Flexible  Boot  for  Pump  Rollers  (Boot 
flexível para as roldanas da bomba), e outras opções de influxo. O tubo principal da 
bomba tem 3.96 metros (13 pés) de comprimento. 

 
TUBO: TUBO REDUCE™ DA BOMBA (AR-6411) 

 

 
 

O TUBO  REDUCE™  DA  BOMBA  fornece  uma  alternativa  à  recolocação 
completa  da tubulação da irrigação após cada paciente. A válvula de verificação 
traseira do fluxo da tubulação ReDuce da bomba impede que o líquido contaminado 
alcance a tubulação principal da bomba e permite seu uso para o dia cirúrgico inteiro. 
A tubulação da bomba ReDuce deve ser usada com o tubo ReDuce do paciente. 
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TUBO: TUBO REDUCE™ DO PACIENTE (AR-6421) 
 

 
 

O TUBO REDUCE™ DO PACIENTE deve ser usado no primeiro procedimento 
artroscópico do dia cirúrgico e deve ser substituído a cada procedimento cirúrgico 
subseqüente. É usado conjuntamente com a Tubulação REDUCE™ da Bomba. 

 
TUBO: TUBO Y (AR-6215) 

 

 
 

O TUBO “Y” pode ser conectado em até quatro sacos de 03 litros, contendo o 
líquido para irrigação. Pode ser usado com o sistema principal da tubulação da bomba, 
combinado com  a  tubulação  de  extensão  ou  a  tubulação  Reduce™  da  bomba, 
combinando com a tubulação Reduce™ do paciente. 

 
Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto médico, segundo 

indicado pelo fabricante: 
 

As tubulações de bomba foram projetadas para irrigar as juntas de articulações 
ou somente articulações durante procedimentos de cirurgia artroscópicas. Os tubos 
utilizam  soluções  irrigantes  estéreis  na  cavidade  articular  para  lavar  e  limpá-los 
durante o  processo, assim como um auxiliar para manter uma certa quantidade de 
pressão que permite um melhor fluxo de distensão, e ainda visibilidade à cirurgia. Os 
tubos operam em conjunto com uma bomba artroscópica que determina a pressão, o 
influxo e o efluxo de fluidos. O fluxo máximo é de 1,8 litros por minuto o que mantém o 
fluxo distendido quando usado com sistemas aparadores mais agressivos. 
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PRECAUÇÕES/ ADVERTÊNCIAS 

 
• Em caso de violação ou danos à embalagem original do produto antes do uso, o 

mesmo deve ser descartado; 
• O usuário deve checar se o produto encontra-se em suas condições adequadas 

ao uso, antes de sua utilização; 
• Use somente as partes e acessórios do mesmo fabricante. Não use adaptações 
ou partes de outros fabricantes; 
• O produto não deve ser reesterilizado; 

 
CUIDADOS ESPECIAIS 

 
• Não substitua partes do conjunto quando em operação e funcionamento. 
• O usuário deve estar familiarizado com as técnicas de manuseio assépticas e 

o procedimento cirúrgico a ser realizado, antes da utilização do produto; 
• Nunca reutilizar este produto; 

 
RESTRIÇÕES 

 
Não há nenhuma contra-indicação absoluta conhecida ao uso da Tubulação 

para  Bomba  de  Artroscopia.  O uso  da  tubulação  é  contra-indicado  quando,  no 
julgamento  do  médico,  a  cirurgia  artroscópica  não  é  a  melhor  indicação  para  o 
paciente. E, caso contrário, por ser um instrumento de apoio cirúrgico, não há contra- 
indicações desde que a cirurgia seja devidamente aplicada. 

 
ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO 

 
• Preparação para uso do TUBO PRINCIPAL DA BOMBA (AR-6410): 

 
1.  Prepare a tubulação para o fluxo contínuo da Bomba Artroscópica segundo as 

indicações do manual de instruções do equipamento. 
2.  Prepare a Bomba Artroscópica ou a Cânula para uso com o jogo de entubação. 
3.  Usando técnicas assépticas, cuidadosamente, remova o jogo de entubação da 

embalagem e passe para dentro do campo estéril. 
4.  O assistente, devidamente paramentado, pode fechar toda braçadeira, checar a 

integridade da permanência das conecções, e trespassar as alças para fora do 
campo de circulação do enfermeiro. 

5.  Usando a  faixa  verde  sobre  o  jogo  de  entubação  e  o  ponto  verde  sobre  o 
alojamento da bomba de rolamento (pump roller) conforme referências, embrulhe a 
bota de  tubulação (o diâmetro maior, seção mais flexível do jogo de entubação 
“tubing set”) ao  redor dos rolamentos à direita. Tenha cuidado ao centralizá-los 
sobre os rolamentos para fechar a cobertura dos mesmos. 

6.  Remova o clip laranja e conecte a linha censora de pressão no topo da câmara 
“drip” ao receptáculo do painel frontal marcando “SENSOR” até ouvir um clique. 
Certifique-se que a câmara “drip” está fixa em uma posição vertical. 

7.  Aperte  o  botão  “MAIN”.  LEDs (barra com  sinais  luminosos) vão  acender  para 
indicarem que o sistema está recebendo energia. 
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8.  Selecione a  pressão  (distensão)  ao  apertar  uma  das  setas  acima  do  rótulo 
“PRESSÃO”. 

 
 

 
NOTA: Use o fluído para distender qualquer carregador agregado com a 
possibilidade de evasão de fluído advindo do tecido. Sempre use o mínimo 
possível de pressão para alcançar o nível desejado de distensão e controle 
sangüíneo. 

 
9.  Selecione o nível de fluxo apertando uma das setas acima do rótulo “FLUXO”. A 

seta apontando  para  cima  da  unidade  aumentará  o  fluxo,  enquanto  a  seta 
apontando  em  direção ao centro da unidade diminuirá o fluxo. A escala LED irá 
acender para indicar a porcentagem de nível de fluxo de 0 a 100%. 

10. Após soltar as bolsas no modo estéril normal, todos os colchetes no tubo deverão 
abrir. 

 
NOTA: Quando apenas uma bolsa de líquido for conectada, a bolsa não 
utilizada deverá permanecer fechada. 

 
11. Ative a bomba apertando o botão marcado “PUMP” na frente do painel de controle. 

O fluído deve começar a passar pelos tubos e para fora através do fundo aberto. A 
câmara “drip”  deve  encher  até  um  nível  apropriado  de  acordo  com  o  fluxo 
selecionado. 

12. Para evitar bolhas de ar no sistema, deixe o fluído correr pelos tubos até que todo 
ar tenha  saído. Quando o ar houver saído dos tubos, tampe o fundo próximo à 
abertura com o colchete inferior. 

 
NOTA: É importante checar a operação correta do sensor. Uma luz vermelha 
irá piscar próxima à linha de conexão de pressão. A bomba não fluirá se esta 
condição persistir. Se a bomba fluir continuamente após a tubulação ter sido 
tampada  (ver  o  passo  12  acima),  o  sensor  não  deverá  estar  operando 
apropriadamente. Cheque todas as conexões (luer). Se a bomba ainda fluir 
continuamente,  substitua  o  tubo.  A  operação  desapropriada  do  sensor 
oferece perigo ao paciente. Não  use a unidade se os rolamentos virarem 
continuamente após a tubulação ser tampada. 

 
13. O conjunto de tubos pode ser usado juntamente com os tubos de extensão AR- 

6220, ou pode ser diretamente conectado ao gabinete artroscópico ou em outra 
cânula inflável. Essa conexão é estabelecida pela utilização da trava inferior (luer) 
de encaixe ou  cortando-se o colchete “luer” de encaixe e empurrando o tubo 
diretamente sobre o cano ou gabinete. 

14. O conjunto de tubos pode ser usado juntamente com a peça de extensão AR-6220, 
AR-6410 é usado pelo período de um (01) dia, em todas as cirurgias realizadas 
neste intervalo. Corte a extensão principal do tubo até uma largura operável e 
insira um colchete encaixando na ponta aberta do tubo. Um colchete luer de 
encaixe é empacotado individualmente junto com o conjunto principal de tubos 
para essa finalidade. A seguir, conecte a peça de extensão AR-6220 ao colchete 
luer encaixando na tubulação principal conforme as instruções no pacote do AR- 
6220. 
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NOTA: Apenas a peça de extensão é descartável após cada cirurgia. 
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• Preparação para uso do TUBO DE EXTENSÃO (AR-6220): 
 
1.  Tubo de extensão AR-6220 deve ser usado juntamente com o cabo principal do 

sistema  de tubulação principal da bomba (Main Pump Tubing). O Conjunto de 
Tubos de Extensão deve ser trocado a cada procedimento artroscópico. 

2.  Prepare o material artroscópico ou cânula para o uso com o conjunto de tubos. 
3.  Usando técnicas assépticas, cuidadosamente, remova o conjunto de tubos dos 

pacotes e passe-o para um campo asséptico. 
4.  Conecte o conjunto de tubos de extensão ao PTS (Pump Tubing Set) nos encaixes 

do colchete inferior. 
5.  Retire a tampa do tubo de pressão e irrigue todo o sistema para eliminar qualquer 

bolsa de ar ou bolhas dentro do tubo. 
6.  Conecte a extremidade do tubo de artroscopia ao paciente pela extremidade do 

equipamento artroscópico ou pela cânula para iniciar a irrigação da junta. 
 
ADVERTÊNCIA! O tubo de extensão deve ser trocado a cada paciente. 

 
NOTA: Seguindo  cada  cirurgia,  desprenda  e  descarte  o  jogo  de  tubo  de 
extensão. 
ADVERTÊNCIA! Com cada conjunto de tubos da tubulação de extensão, é 
fornecido com uma cobertura estéril do conector. A capa protetora estéril do 
conector deve ser usada para cobrir o jogo de conectores do tubo principal da 
bomba  depois de cada procedimento cirúrgico. Desta forma, você mantém o 
tubo principal da bomba esterilizado e assegura a sua operação correta, por um 
dia inteiro de cirurgia. 

 
• Preparação para uso do TUBO REDUCE™ DO PACIENTE (AR-6421): 

 
1. Na Tubulação ReDeuce AR-6421, a Tubulação que vai para o Paciente é 

usada juntamente  com  a  AR-6411  ReDeuce  Tubulação,  Tubulação  a  
Pressão.  A entubação do Paciente deve ser usada no primeiro procedimento 
com o artroscópio e substituída para cada procedimento subseqüente. 

2. Prepare o artroscópio ou infle a cânula para o uso com o conjunto de tubulação. 
3. Usando técnicas assépticas, cuidadosamente remova o conjunto de tubos do 

pacote e coloque-o em campo asséptico. 
4. Conecte a Tubulação do Paciente à Tubulação Bombeadora na base mais larga, 

dos conectores de proteção. 
5. Remova a tampa do tubo na extremidade de saída de fluxo da Pump Tubing e 

remova todo o sistema de tubulação para eliminar quaisquer resíduos ou bolhas 
de ar dentro  do  tubo. Feche a tubulação com o patamar de saída e com a 
tubulação do paciente. 

 
Nota: É importante checar a própria operação do sensor. A luz vermelha 
acenderá próxima a linha de conexão do sensor, caso a conexão não tenha 
sido  feita corretamente. A bomba não funcionará se esta conexão não for 
efetuada. Se a bomba funcionar continuamente depois de conectado o tubo, 
o  sensor  pode   não   operar  devidamente.  Cheque  todas  as  conexões. 
Operações incorretas  dos sensores podem colocar em perigo o paciente. 
Não use a tubulação quando rolamentos virarem continuamente depois que 
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a tubulação tenha sido usada. 
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6.  Conecte o fluxo de saída à tubulação do paciente ao aparelho artroscópico ou ao 
fluxo  de  entrada  na  cânula.  Para  começar  a  irrigação,  abrir  o  grampo  da 
tubulação na  extremidade do fluxo de saída da tubulação do paciente (Patient 
Tubing). 

7.  Completando  o  procedimento  artroscópico,  feche  toda  a  tubulação  pelos 
colchetes e desconecte a tubulação do paciente em ambas as extremidades. 
Descarte a tubulação do paciente em embalagens descartáveis apropriadas. 

8.  Prepare a tubulação da bomba para o procedimento seguinte.  Usando técnicas 
assépticas, coloque o conector estéril sobre uma cápsula de corpo largo do 
conector protetor sobre a tubulação da bomba. Segure a tubulação para prevenir 
contaminação. 

 
• Preparação  para  uso  do  AR-6210  -Tubulação  principal  da  Bomba  (MAIN 

PUMP TUBING): 
 
1.  Prepare a bomba artroscópica Arthrex para o operador manual. 
2.  Prepare o Artroscópio ou a Cânula para uso com o jogo para entubação (tubing 

set). 
3.  Usando uma técnica asséptica, cuidadosamente, remova o conjunto de tubos do 

pacote e coloque-o em campo asséptico. 
4.  O assistente, devidamente ambientado com o uso de técnicas assépticas, deverá 

cuidadosamente  abrir  a  extremidade  do  transformador  de  energia,  checar  a 
integridade de permanência das conecções e passar as bolsas pelas extremidades 
do campo de circulação dos enfermeiros. 

5.  Usando a faixa verde sobre o “tubing set” e o ponto verde sobre o alojamento da 
bomba  de  rolamento (pump  roller)  conforme referências, embrulhe a  bota  de 
tubulação (o  diâmetro maior, seção mais flexível do “tubing set”) ao redor das 
entradas dos rolamentos à direita e tenha cuidado ao centralizar isto sobre os 
rolamentos e a cobertura dos mesmos. 

6.  Conecte o sensor de pressão na frente da bomba no receptáculo denominado 
“SENSOR”.  Pendure  a  câmara  de  goteira  no  gancho  localizado  próximo  ao 
alojamento do rolamento, tendo cuidado para assegurar que ela está pendurada 
na posição vertical. 

7.  Aperte o botão “MAIN”. LEDs vão acender para indicarem que o sistema está 
recebendo energia. 

8.  Selecione  a  pressão  (distensão)  ao  apertar  uma  das  setas  acima  do  rótulo 
“PRESSÃO”. NOTA: Usando o fluído para distender qualquer carregador agregado 
com a possibilidade de evasão de fluido advindo do tecido. Sempre use o mínimo 
possível de  pressão para alcançar o montante desejado de distensão e controle 
sangüíneo. 

 
NOTA: Usando o fluído para distender qualquer carregador agregado com a 
possibilidade de evasão de fluído advindo do tecido. Sempre use o mínimo 
possível  de  pressão para alcançar o  montante  desejado de  distensão  e 
controle sangüíneo. 

 
9.  Selecione o nível de fluxo apertando uma das setas acima do rótulo “FLUXO”. A 

seta  apontando  para  cima  da  unidade  aumentará  o  fluxo,  enquanto  a  seta 
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apontando em direção ao centro da unidade diminuirá o fluxo. A escala LED irá 
acender para indicar a porcentagem de nível de fluxo de 0 a 100%. 

10. Após soltar as bolsas no modo estéril normal, todos os colchetes no tubo deverão 
abrir. 

 
NOTA: Quando apenas uma bolsa de líquido for ser conectada, a bolsa não 
utilizada deve permanecer fechada. 

 
11. Ative a bomba apertando o botão marcado “PUMP” na frente do painel de controle. 

O fluído deve começar a fluir pelos tubos e para fora através do fundo aberto. A 
câmara  “drip”  deve  encher  até  um  nível  apropriado  de  acordo  com  o  fluxo 
selecionado. 

12. Para evitar bolhas de ar no sistema, deixe o fluído correr pelos tubos até que todo 
ar tenha  saído. Quando o ar houver saído dos tubos, tampar o fundo próximo à 
abertura com o colchete inferior. 

 
NOTA: É importante checar a operação correta do sensor. Uma luz vermelha 
irá piscar próxima à linha de conexão de pressão. A bomba não fluirá se esta 
condição persistir. Se a bomba fluir continuamente após a tubulação ter sido 
tampada  (ver  o  passo  12  acima),  o  sensor  não  deverá  estar  operando 
apropriadamente. Cheque todas as conexões (luer). Se a bomba ainda fluir 
continuamente, substitua o tubo. A operação inadequada do sensor oferece 
perigo   ao   paciente.   Não   use   a   unidade   se   os   rolamentos   virarem 
continuamente após a tubulação ser tampada. 

 
13. O conjunto de tubos pode ser usado juntamente com os tubos de extensão AR- 

6220, ou pode ser diretamente conectado à “folha artroscópica” ou outro cano 
inflável.  Essa conexão é estabelecida pela utilização da trava inferior (luer) de 
encaixe  ou   cortando-se  o  colchete  luer  de  encaixe  e  empurrando  o  tubo 
diretamente sobre o cano ou o invólucro. 

14. O conjunto de tubos pode ser usado juntamente com a peça de extensão AR-6220 
, AR-6410 e utilizado em todas as cirurgias realizadas durante o período de um 
dia.  Corte a principal extensão do tubo até uma largura operável e insira um 
colchete  encaixando na ponta aberta do tubo. Um colchete luer de encaixe é 
empacotado  individualmente junto com o principal conjunto de tubos para essa 
finalidade.  A  seguir,  conecte  a  peça  de  extensão  AR-6220  ao  colchete  luer 
encaixando na tubulação principal conforme as instruções no pacote do AR-6220. 
Apenas a peça de extensão é descartável após cada cirurgia. 

 
• Preparação para uso de AR-6215 “Y” TUBING: 

 
1.  AR-6215“Y” Tubing set pode ser usado para conectar quatro (4) bolsas de solução 

irrigante a Tubulação principal da Bomba de artroscopia. 
2.  O conteúdo das embalagens do tubo AR-6215, são fornecidos estéreis desde que 

a  embalagem esteja lacrada e intacta. Abra a embalagem e retire o jogo para 
entubação“Y” (Tubing set). Cada embalagem possui dois jogos para entubação “Y” 
(Tubing  sets). Tenha certeza de que as braçadeiras da tubulação estão todas 
completamente fechadas. 

3.  Usando uma técnica asséptica padrão, remova a cobertura do estojo dentro da 
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bolsa contendo a solução irrigante previamente preparada. 
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4.  Uma vez que o grampo da extremidade da tubulação principal da bomba (Main 
Pump Tubing) esteja fora do campo estéril, remova a extremidade do invólucro do 
jogo entubador “Y” (Tubing set) e da tubulação da Bomba (Pump Tubing) e insira o 
grampo da bomba de tubulação dentro da tubulação “Y”. 

5.  Abra a braçadeira da tubulação do jogo entubador”Y”  (Tubing set) e a tubulação 
da bomba para permitir passagem do fluido pelo sistema. 

6.  Terminado o procedimento cirúrgico, descarte todo o material de tubulação. O jogo 
entubador“Y” (Tubing set) e a tubulação principal da bomba (Main Pump Tubing) 
podem ser reutilizados durante um dia inteiro de operação se a extensão AR-6220, 
for devidamente utilizado. 

 
• Preparação para uso do TUBO REDUCE™ DA BOMBA (AR-6411): 

 
1.  O AR-6411 Tubulação ReDuce, Tubulação da Bomba usado em conjunto com o 

AR-6421 TUBO ReDeuce do Paciente. A tubulação do paciente é mais bem usada 
no  primeiro  procedimento  artroscópico  e  é  substituída  a  cada  procedimento 
subseqüente. 

2.  Prepare o Fluxo contínuo da bomba de Astroscopia Arthrex segundo o Manual do 
Operador. 

 
Nota: Usando fluido para expandir qualquer junta existe a possibilidade de 
extravasamento dos fluídos pelo tecido adjacente. 

 
3.  Prepare o artroscópio ou cânula de afluência para uso com o jogo entubador. 
4.  Usando técnicas estéreis, remova cuidadosamente o jogo entubador da 

embalagem e passe-o para dentro do campo estéril. 
5.  O  assistente, devidamente paramentado, deve fechar todas  as braçadeiras  e 

conectar  a tubulação do paciente a tubulação da bomba na extremidade larga, 
protegendo os conectores. Confira a integridade da permanência das conexões e 
passe a grampo da bolsa para dentro do campo de circulação do enfermeiro. 

6.  Remova o “clip” laranja e conecte a linha censora de pressão no topo da câmara 
“drip”  ao  receptáculo do painel frontal marcando “SENSOR” até ouvir um clique. 
Certifique-se que a câmara de gotejamento esteja fixa em uma posição vertical. 

7.  Usando a faixa verde sobre o jogo entubador “tubing set” e o ponto verde sobre o 
alojamento da bomba de rolamento (pump roller) conforme referências, embrulhe a 
bota de tubulação (o diâmetro maior, seção mais flexível do “tubing set”) ao redor 
das bombas de  rolamento à direita e tenha cuidado ao centralizar isto sobre o 
cilindro e a cobertura dos rolamentos. 

8.  Após soltar as bolsas utilizando técnicas estéreis , todos os colchetes no tubo 
deverão abrir. 

9.  Ative a Bomba apertando um botão denominado “Pump” na frente do painel de 
controle. O fluído pode iniciar seu fluxo em volta do tubo indo para a abertura final. 

10. Para evitar bolhas de ar no sistema, deixe o fluído correr pelos tubos até que todo 
ar tenha saído. Quando todo o ar houver saído dos tubos, tampar o fundo próximo 
à abertura com o colchete inferior. 

 
NOTA: É importante checar a operação correta do sensor. Uma luz vermelha 
irá piscar próxima à linha de conexão de pressão. A bomba não fluirá se esta 
condição persistir. Se a bomba fluir continuamente após a tubulação ter sido 
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tampada  (ver  o  passo  12  acima),  o  sensor  não  deverá  estar  operando 
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apropriadamente. Cheque todas as conexões (luer). Se a bomba ainda fluir 
continuamente, substitua o tubo. A operação inadequada do sensor oferece 
risco  ao  paciente. Não use a unidade se os rolamentos (rollers) virarem 
continuamente após a tubulação ser tampada. 

 
11. Conecte o fluxo de saída à tubulação do paciente ao aparelho artroscópico ou ao 

fluxo  de  entrada  na  cânula.  Para  começar  a  irrigação  abra  a  braçadeira  da 
tubulação na  extremidade do fluxo de saída da tubulação do paciente (Patient 
Tubing). 

12. Após completar o procedimento artroscópico, feche os grampos da tubulação e 
desconecte a tubulação do paciente (Patient Tubing) em ambas as extremidades. 
Descarte estas tubulações em recipientes apropriados. 

13. Prepare a tubulação da bomba para o procedimento seguinte.  Usando técnicas 
assépticas, coloque o conector estéril sobre uma cápsula de corpo largo protegida 
sobre a tubulação da Bomba. Segure a tubulação para prevenir contaminação. 

 
• Esterilização 

 
A tubulação para a bomba artroscópica é esterilizada pelo método de esterilização 

ETO (oxido de etileno). 
Os tubos são fornecidos estéreis e são exclusivamente de uso único por cada dia 

cirúrgico. Não re-esterilizar ou reutilizar após o dia cirúrgico. 
 

• Armazenamento 
 
A Tubulação para Bomba de Artroscopia - Kit Canula de Infusão deve ser armazenada 
em local seco e fresco, com temperatura ambiente (+ 35°C), umidade relativa em torno 
de 30% e ao abrigo da luz solar direta. 
Os tubos devem ser armazenados na sua embalagem original, não aberta, e não 
devem  ser danificados. Antes da utilização, verificar a integridade da embalagem e 
quanto à presença de qualquer defeito. 

 
• Transporte 

 
A Tubulação para Bomba de Artroscopia - Kit Canula de Infusão deve ser transportada 
em local seco e fresco, com temperatura ambiente (+ 35°C) e umidade relativa em 
torno de 30%. 
O transporte deve ser feito de modo adequado para evitar queda. 

 
• Descarte do Produto 

 
O material deve ser descartado conforme as Boas Práticas Hospitalares de Descarte. 

 
 
 

• Validade 
 
O produto tem validade de 05 anos, desde que, mantido em sua embalagem original 
intacta. Qualquer violação à embalagem, estará caracterizada a perda da esterilidade 
do produto, o que implicará na sua inutilização. 
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• Rastreabilidade 
 

Os produtos são rastreados pelo número do lote e pelas etiquetas contidas no 
hospital e no prontuário do paciente. O Departamento de Controle de Qualidade tem um 
Departamento de Liberação de Produto que é responsável pela revisão dos resultados 
de testes e da documentação pertinente ao produto (determinação de 
componentes/materiais, rastreabilidade, folhas de inspeção, amostras de rotulagem, etc.) 
os quais são examinados para garantir que cada unidade do produto cumpriu todas as 
exigências e requisitos necessários para liberação dos produtos para o estoque. Todos 
os resultados e documentação que são revisados pelo Departamento de Liberação de 
Produtos são mantidos em arquivo, pelo mínimo de sete anos a partir da data de 
manufatura. 

O hospital onde for realizada a cirurgia deve instruir seus profissionais de saúde a 
registrar no prontuário do paciente ou documento equivalente, os dados do produto 
contidos na rotulagem, podendo ser substituído pela fixação da etiqueta no prontuário ou 
documento equivalente do paciente. O medico responsável pela cirurgia deve repassar 
ao paciente, na forma de documento impresso, todos os dados dos produtos conforme 
descrito no prontuário. O medico deve orientar o paciente sobre a possível ocorrência de 
efeitos adversos relacionados ao produto, conforme descrito neste documento. Caso 
seja constada a suspeita de responsabilidade do fabricante aos efeitos adversos, o 
médico e/ou paciente deve notificar imediatamente o órgão sanitário competente – 
ANVISA. 

 
 
Formas de apresentação do produto médico: 

 
A Tubulação para Bomba Artroscópica é fornecido em embalagem ESTÉRIL, 

com todos os tubos embalados e rotulados individualmente, acomodados em saco 
plástico  transparente  de  0,20  micra  de  espessura,  acondicionados  em  caixa  de 
papelão para transporte, contendo 01 unidade em cada embalagem. 

O material de fabricação da tubulação para a bomba artroscópica  é o PVC 
Plastron. 

 
 
 

 

 

 

     Responsável Técnico                                                   Responsável Legal               

Priscila Desiderio da Silva                                              Ricardo Di Giacomo Ribeiro 
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