
1391-50120-00115 Rev. D
IVALON® is a registered trademark of Medsorb Dominicana S.A.

Medsorb Dominicana, S.A. • Zona Franca Industrial • San Pedro de Macorís • Dominican Republic

Manufactured for:
First Aid Bandage Company • 3 State Pier Road • New London, CT  06320 • USA
Phone:  (860) 443-8499 • Fax:  (860) 442-8699 • www.fabco.net

MDSS GmbH 
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

EC REP

0459

IVALON® é uma marca registrada da Medsorb Dominicana S.A.

LOTREF STERILE   R
Número
de lote

Esterilizado
por

irradiação

Instruções
de uso

Não
reutilize

ValidadeNúmero
para novos

pedidos 

1391-50120-00115 Rev. D [PTB]

Passo 1.  ANTES DO USO
Hidrate uma das extremidades do bloco de limpeza com algumas gotas de água 
estéril.  (Lembre-se de que o bloco de limpeza IVALON® absorve fluidos 
rapidamente - somente alguns gotas são suficientes.  Não sature completamente o 
bloco.

Passo 2.  PARA LIMPAR UM BISTURI
Passe delicadamente a lâmina do bisturi pela extremidade umedecida do bloco de 
limpeza.  Repita esse procedimento diversas vezes.  Depois, perfure a extremidade 
seca diversas vezes antes de esterilizar.

OBS.:  Para otimizar o desempenho, utilize a extremidade umedecida do bloco de 
limpeza para lavar os instrumentos e a extremidade seca para remover partículas 
que estejam aderidas.

CUIDADO

• Estéril - para uso único.  A reutilização pode resultar em contaminação por 
micróbios e consequente deterioração da saúde do paciente.  A FABCO não se 
responsabiliza por produtos que tenham sido re-esterilizados e/ou reutilizados.

• Não corte os blocos de limpeza nem deixe fragmentos muito próximos ao 
procedimento cirúrgico.  Fragmentos de esponja podem acabar entrando no local 
da incisão do paciente.  A não remoção dos fragmentos de esponja do paciente 
pode resultar em uma reação a corpo estranho.

• O uso do dispositivo deve ser feito por um médico. 

• Não utilize caso a embalagem esteja aberta, danificada ou vencida, para evitar 
risco de contaminação e perda de esterilidade.  Utilize as técnicas apropriadas de 
assepsia em todas as fases do manuseio.

• Não coloque pressão demais sobre a lâmina do bisturi; o uso de força indevida 
pode resultar em danos ao bisturi ou riscos de segurança para o usuário.  

• Blocos de limpeza usados devem ser considerados lixo biológico e descartados 
correspondentemente, de acordo com as normas locais.  

INSTRUÇÕES DE USO

Bloco de limpeza em PVA para 
bisturi

Bloco de limpeza em 
PVA para bisturi


