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P Instruções para Uso

Etiquetas de Registo do Dispositivo 
As Etiquetas de Registo do Dispositivo em anexo deverão 
ser incorporadas aos registos do paciente/hospital. 

Etiquetas de Registo do Dispositivo 
Por favor, preencha e devolva o Relatório de Registo do 
Paciente/Registo do Implante da Atrium fornecido. As 
Etiquetas de Registo do Dispositivo em anexo deverão ser 
incorporadas aos registos do paciente/hospital. 

Descrição 
FLIXENE é uma protese vascular tri-laminada feita de 
material de politetrafluoretileno (PTFE). As próteses 
Flixene são fornecidas estéreis, exceto se a embalagem 
tiver sido aberta ou danificada. 

Indicações de Utilização 
As próteses vasculares Flixene destinam-se a utilização na 
reconstrução vascular arterial, em bypass segmentar e no 
acesso vascular arteriovenoso. 

Contra-indicações 
Os modelos de próteses Flixene são contra-indicados nas 
aplicações de bypass aorto-coronário. Não deve ser 
utilizado como um patch. 

Advertências 
1. Use apenas agulhas de sutura de ponta cônica redonda 

pois as agulhas de corte cônicas ou outras agulhas 
cortantes podem danificar o material da prótese e/ou o 
vaso hospedeiro.

2. Não aplique pressões excessivas sobre a anastomose 
pois poderá ocorrer uma formação alongada do orifício 
da agulha e/ou ruptura do material, provocando 
sangramento através do orifício da agulha, exsudação 
e/ou lesões locais do vaso hospedeiro. 

3. Sempre que possível, evite aplicar clampes sobre a
prótese, cobrindo os clampes com um material macio 
em caso de necessidade.

4. Não umedeça previamente a prótese Flixene expondo-a a 
solventes orgânicos, como o álcool, ou forçando a 
passagem de soluções aquosas através da parede da 
prótese, pois as propriedades hidrofóbicas da prótese 
poderão ser afetadas, podendo resultar numa saída 
excessiva de soro e/ou formação de seromas adjacentes 
a prótese. 

5. Se não forem cumpridas todas as advertências e
precauções relativas ao manuseamento e à técnica 
operatória, poderá ocorrer uma perda de sangue 
excessiva, perda da função do membro, perda do 

membro ou mesmo a possibilidade de morte. 
6. Não puxe, destaque, separe ou divida nenhuma parte da 

parede multilaminada da prótese. 
7. Presentemente, não existem dados clínicos e de estudos 

em animais suficientes, disponíveis para apoiar a
utilização da prótese Flixene nas aplicações de bypass 
aorto-coronário ou como um patch.

Precauções 
1. A lei federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo 

a médicos ou mediante prescrição médica. 
2. O manuseamento da prótese deverá ser minimizado e 

efetuado exclusivamente com luvas estéreis limpas.
3. A canulação para diálise através desta prótese poderá ser 

efetuada com cuidado, desde que sejam tomadas as 
medidas de segurança para prevenir ou minimizar a
formação de hematomas, pseudoaneurismas, infecção 
e/ou ruptura do material com necessidade de intervenção 
cirúrgica.

4. Os locais de punção para acesso vascular deverão ser 
separados a uma distância adequada pois as punções 
múltiplas na mesma área poderão levar  a   ruptura do
material da prótese e à formação de um hematoma 
adjacente a prótese ou mesmo de um pseudo-aneurisma 
com necessidade de revisão. 

5. Evite usar cautérios a laser, elétricos, por radiofrequência 
ou térmicos para moldar ou cortar o material da prótese 
Flixene. 

6. As próteses devem ser totalmente esticadas antes de ser 
determinado o tamanho para o implante. 

7. As próteses Flixene devem ser cortadas e aparadas apenas 
com instrumentos cirúrgicos cortantes afiados.

Reações adversas 
As complicações que poderão ocorrer em relação à utilização 
de qualquer prótese vascular incluem, entre outros, 
trombose, formação de pseudo-aneurismas devido às 
punções formadas pelos orifícios efetuados pela agulha, 
excessivos, localizados, múltiplos e/ou de grandes 
dimensões, formação de hematomas adjacentes a prótese, 
formação de seromas adjacentes a prótese ou ultrafiltração, 
hemorragia ou exsudação excessiva pelos orifícios da agulha, 
infecção, edema dos tecidos, alonga- mento do orifício de 
sutura, ruptura mecânica, separação, divisão ou dilaceração 
do material da prótese, linha de sutura ou vaso hospedeiro, o 
que poderá provocar uma hemorragia intensa, perda de 
função do membro, perda do membro ou mesmo a 
possibilidade de morte. 
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Abertura da embalagem 
Para abrir a embalagem estéril, destaque a tampa da 
bandeja exterior e retire a bandeja interior. Destaque a 
tampa da bandeja interior e retire cuidadosamente a 
prótese Flixene usando uma técnica estéril.  

Procedimento 
Após definir o tamanho da prótese a ser utilizada, abri-la 
totalmente para cortá-la no tamanho adequado. Após inserir 
a prótese no vaso, realizar as anastomoses proximal e 
distal. 
 
Aplicações Femoro-Femoral 
Para procedimentos de bypass extra-anatomicos, como 
localizações de bypass fémoro- femoral, deverá haver um 
cuidado especial relativamente aos seguintes aspectos da 
técnica: 

• O peso do paciente bem como a amplitude dos 
movimentos dos membros deverão ser considerados 
quando determinar o comprimento necessário para a 
prótese e a localização e comprimento do túnel, de forma a 
evitar tensões excessivas sobre a anastomose e a 
possibilidade de ruptura do material da prótese. 

• O paciente deverá ser avisado para não fazer movimentos 
súbitos e vigorosos da  perna durante as primeiras oito 
semanas após a cirurgia. Os movimentos de tração ou 
torção abruptos deverão igualmente ser evitados durante as 

primeiras oito semanas do período pós-operatór
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Visão Geral 
 

 
             Prótese Vascular Flixene 
 
Características 
A Prótese Vascular Flixene está disponível no modelo SW (Standard Wall) – Parede Básico 
Características: 
- Estrutura da parede Tri-laminada de PTFE  

• Cobertura externa de PTFE  
• Membrana de Proteção Hidrostática 
• Estrutura única de parede de porosidade híbrida 60/5/20 

- 1.1mm de espessura da parede  
 
A Prótese Vascular Flixene tem validade de 5 anos após sua fabricação.  
Esterilizado por Óxido de Etileno 
 

PRODUTO MÉDICO-HOSPITALAR ESTÉRIL DE USO ÚNICO. 
PROIBIDO REPROCESSAR.  

 
Estas Instruções de Uso são aplicadas aos seguintes Modelos 
 

Código  Descrição Configuração 

25053 Prótese Vascular Flixene SW 6 mm x 10 cm 

25054  Prótese Vascular Flixene SW 7 mm x 10 cm  

25055  Prótese Vascular Flixene SW 8 mm x 10 cm  

25057  Prótese Vascular Flixene SW 8 mm x 50 cm  

 
 
Armazenamento, Manuseio e Transporte 
Até ser usado, o produto deve ser armazenado em local fresco, escuro e seco. Sem contato com a luz direta 
do Sol.  
Temperatura de armazenamento: 10 °C .a. 40 °C  
Transportar em local seco, a temperatura ambiente e sem a luz direta do Sol.  
Temperatura de transporte: -10ºC a 45ºC 
Temperatura de manuseio: 10 °C a 40 °C 
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Canais de Comunicação 
 
 
 

Representante no Brasil: 
MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL IND. E COM. LTDA 
Av. Marginal do Ribeirão dos Cristais, 500 - Módulo F 
Bairro: Empresarial Paineira (Jordanésia) 
Cajamar / SP 
07775-240 
Telefone: 11 4898-7768 / Fax: 11 4898-7757 

 
 
 
 
Nomes e Assinaturas dos Responsáveis Técnico e Legal 
 
 
   
  Nome do Responsável Legal    Cargo   
 Norman Pierre Günther  Diretor  
 
  Assinatura do Responsável Legal   
   
   
 
 
  Nome do Responsável Técnico    Cargo   
 Paulo Rogério Kaufman  Industrial / Facilities Manager  
 
  Registro    Assinatura do Responsável Técnico   
     
 N.º 0601940184 - CREA-SP    
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