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INSTRUÇÕES DE USO
Etapa 1. AO ABRIR O PACOTE DO PRODUTO -

Verificar o número de esponjas quando o pacote for aberto.

Etapa 2. UMEDECER ANTES DE USAR -
Umedeça a esponja com soro fisiológico antes de aplicar no 
tecido. 

Etapa 3. REMOÇÃO -
Coloque as esponjas no cartão de prestação de contas (conforme 
o caso) à medida em que são removidas do ferimento.   

Etapa 4. ANTES DE FECHAR - 
Verificar o número de esponjas.

Esponjas Neurológicas
(Por Favor Leia Antes de Usar)

DESCRIÇÃO
As Espomjas Neurológicas Neutec são feitas de material absorvente com marcadores detectáveis 
por raios X. Algumas esponjas possuem um f io anexado para faci l idade de local ização e 
confiabilidade durante o processo de verificação pós-cirúrgico. As Neuroesponjas Neutec são feitas 
para proteção do tecido neurológico durante procedimentos cirúrgicos; os tecidos incluem o cérebro 
e outros tecidos do sistema nervoso central.

Neutec® é uma marca registrada da First Aid Bandage Company.

Data de
vencimento

PHT

DINP

 PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
• Não utilize caso a embalagem individual esteja danificada ou aberta. Contanto que a embalagem 

individual não esteja aberta, danificada ou vencida, o produto permanece estéril. Utilize as técnicas 
apropriadas de assepsia em todas as fases do manuseio.

• Este produto é para uso único; não reesterilize. 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 reesterilizados e/ou reutilizados.

• O contato de dispositivos individuais com tecido deve se limitar a <15 minutos.
• Não deixe esponjas in situ. A não remoção das esponjas do paciente pode resultar em uma reação 

a corpo estranho.
• Evite cortar as esponjas, pois fragmentos sem material detectável por raios X podem entrar no 

local da cirurgia. Fragmentos deixados no local da cirurgia podem resultar em uma reação adversa 
acidental.

• O fio de localização (se aplicável) não é visível por raios X por não ser radiopaco. Ele é fixado às 
esponjas apenas para fins de localização e identificação. Evite usar o fio de localização para 
remover a esponja do local da cirurgia para evitar que se solte.

• Conte todos os dispositivos antes e depois do procedimento anteriormente ao fechamento cirúrgico. 
Caso um dispositivo não seja encontrado, um raio X pode ser usado para localizá-lo. A não 
realização da contagem de verificação pode resultar em procedimentos adicionais e/ou cirurgia 
estendida.

• Apenas marcadores radiopacos são visíveis nas imagens. O tamanho e a posição dos marcadores 
radiopacos podem influenciar sua visibilidade.

•   Esponjas pequenas podem ser obscurecidas do raio X quando atrás de um osso ou em pessoas 
com obesidade mórbida. Recomenda-se que pelo menos três vistas, usando os parâmetros ideais 
para o equipamento de imagem (raio X), em uma variedade de ângulos (p. ex., 45 graus, 22,5 graus 
e 0 grau) nos planos anterior e posterior, ou no plano apropriado, sejam tiradas e examinadas em 
caso de perda de um dispositivo. Se houver preocupações relacionadas à visualização, consulte 
seu especialista de imagem local para estabelecer os parâmetros radiográficos ideais (p. ex., kVp, 
mAs) para visualização com o equipamento de imagem.

• O uso e os riscos associados de soluções que não sejam o soro fisiológico para umedecer a esponja 
não foram avaliados pela FABCO.

•   Não foi desenvolvida para uso como curativo ou esponja cirúrgica geral. Esta esponja foi 
desenvolvida apenas para uso em procedimentos cirúrgicos que requerem a proteção de tecido 
neurológico.

• O marcador de raio X (radiopaco) verde deve estar presente e preso firmemente à esponja. Não 
utilize caso o marcador de raio X não esteja preso firmemente ou esteja ausente.

Advertência sobre ftalatos
O material detectável por raio X contido neste dispositivo contém ftalatos, especificamente o 
ftalato de di-isononila (DINP). Os resultados de certos testes com animais demonstraram que 
os ftalatos são potencialmente tóxicos para a reprodução. Com base no conhecimento 
científico existente hoje, os riscos para bebês do sexo masculino prematuros não podem ser 
excluídos no caso de exposição ou aplicação de longo prazo. Produtos médicos que contêm 
ftalatos devem ser usados apenas temporariamente com mulheres grávidas, mães lactantes, 
bebês e crianças.


