
ELETROCIRURGIA

A QUALIDADE É A NOSSA PRIORIDADE.
A SEGURANÇA É O NOSSO OBJETIVO.
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BISTURIS ELÉTRICOS

Pode optar por bisturis esterilizados com botão 
e interruptor basculante. Os bisturis estão 
disponíveis individualmente ou com um estojo 
que ajuda a promover práticas de segurança, tal 
como recomendado por vários grupos como a 
Association for Perioperative Practice* (AfPP). 

A Medline oferece também um bisturi com 
uma ponta de politetrafluoetileno (PTFE) não 
aderente. Isto aumenta a eficiência e elimina os 
resíduos, pois não é necessário abrir uma ponta 
anti-aderente à parte, eliminado o custo adicional 
do desperdicio da lâmina de aço inóxidavel.

*As normas e recomendações da AfPP sobre práticas 
perioperativas seguras em 2011 sugerem que o elétrodo ativo 
deve ser armazenado em segurança num contentor não condutor 
quando não está a ser utilizado.

Com os produtos 
eletrocirúrgicos da 
Medline, tem tudo 

o que necessita: 
dispositivos de 

segurança únicos e 
uma gama completa 

de produtos de 
elevada qualidade e 

apoio inigualáveis.



Página  4 Página  5

Concebidos exclusivamente para cirurgiões que preferem um toque mais tradicional, estes bisturis 
têm botões táteis, cabos com menos memória e fichas de elevada qualidade.

BISTURIS ELÉTRICOS COM PONTAS DE AÇO  
INOXIDÁVEL
•  Para a maioria dos elétrodos standard de 2,4 mm

•  Fabricados de acordo com as normas da mais elevada qualidade, em conformidade com a  
Norma de Segurança de Equipamentos Eletromédicos IEC 60601-2-2

• Total garantia (consulte a página 7 sobre a garantia e política de indeminização)

•  Disponível com ou sem estojo de segurança

ESRK4001Q

ESPB4000Q

 » Ponta de aço inoxidável standard, esterilizada1

Referência Descrição Embalagem N.º do componente da 
embalagem

ESPB4000Q Botão, elétrodo com lâmina, cabo de 3 m com estojo 60/caixa ESPB4000NSA-EU

ESPB4001Q Botão, elétrodo com lâmina, cabo de 3 m sem estojo 100/caixa 55729-EU

ESPB4000LQ Botão, elétrodo com lâmina, fio de 5 m com estojo 60/caixa 55720A-EU + 82499-EU

ESPB4001LQ Botão, elétrodo com lâmina, fio de 5 m sem estojo 80/caixa 55720A-EU

ESPB4001ERBQ Botão, elétrodo com lâmina, conector ERBE, cabo de 3 m
sem estojo 100/caixa 55721A-EU

ESRK4001Q Botão basculante, elétrodo com lâmina, cabo de 3 m sem 
estojo 100/caixa 55722A-EU

ESRK4001LQ Botão basculante, elétrodo com lâmina, cabo de 5m sem 
estojo 80/caixa n/a
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POR QUE UTILIZAR OS BISTURIS ELÉTRICOS 
DA MEDLINE?

CONEXÃO DE UMA PEÇA

DE   NÍQUEL

CABO SUAVE E  FLEXIVEL

FICHA DE MOLDE    DUPLO

BOTÕES    SUAVES
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BISTURI ELÉTRICO COM PONTAS REVESTIDAS 
DE PTFE NÃO ADERENTES
Revestido com PTFE, o mesmo composto não aderente utilizado em Teflon®

•  Permite a fácil limpeza do elétrodo com uma esponja ou uma gaze húmida em vez de 
uma lixa abrasiva

•  As arestas arredondadas impedem que a corrente de radiofrequência concentre 
demasiada energia numa área

•  Todas as pontas com menos de 7,62 cm de comprimento incluem um isolamento estriado 
que permite uma fácil substituição das pontas, mesmo em condições de humidade.

ESPB4002Q

 » Ponta revestida com PTFE não aderente, esterilizada1

Referência Descrição Embalagem N.º do componente da embalagem

ESPB4002Q Botão, elétrodo com lâmina não aderente,  
cabo de 3 m com estojo 60/caixa ESPB3002NSA-EU

A Medline fornece elétrodos ativos para as suas necessidades, 
em aço inoxidável ou revestidos com PTFE não aderente. 
Fornecemos elétrodos ativos de elevada qualidade, fabricados 
sob tolerâncias rigorosas. Todas as pontas com menos de 7,62 cm 
incluem um isolamento estriado para uma fácil substituição das 
pontas, mesmo em condições de humidade. Tem ao seu dispor 
uma gama completa de elétrodos ativos. As pontas standard de 
2,4 mm ajustam-se à maioria dos bisturis elétricos.

ELÉTRODOS ATIVOS ELETROCIRÚRGICOS
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ELÉTRODOS ATIVOS 
ELETROCIRÚRGICOS (PONTAS) 
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ELÉTRODOS ATIVOS ELETROCIRÚRGICOS

ELÉTRODOS REVESTIDOS COM PTFE NÃO 
ADERENTE, DE USO ÚNICO, ESTERILIZADOS
Revestidos com PTFE, o mesmo composto não aderente utilizado em Teflon®

•  Conexão standard de 2,4 mm, concebida para ajustar-se à maioria dos  
bisturis elétricos

• Fácil limpeza do elétrodo com uma esponja ou uma gaze húmida  
  (em vez de uma lixa abrasiva)

• As arestas da lâmina arredondadas impedem que a corrente de 
  radiofrequência concentre demasiada energia numa área

• Isolamento estriado para uma fácil substituição das pontas, mesmo em 
  condições de humidade

 » Elétrodos de aço inoxidável, de uso único, esterilizados2

ELÉTRODOS DE AÇO INOXIDÁVEL, DE USO 
ÚNICO, ESTERILIZADOS
Conexão standard de 2,4 mm, concebida para ajustar-se à maioria dos bisturis elétricos

ESE15526EU

ESE15516EU

ESE1551XEU

ESE1550EU

ES0016EU

ES0013EU

ES0012AEU

ES0012AMEU

ES0014AMEU

ES0014EU

 » Elétrodos revestidos com PTFE não aderente, de uso único, esterilizados3

ESE1552EU

Referência Descrição Embalagem N.º do componente da embalagem

ESE1550EU
Elétrodo esférico, 5 mm de diâmetro,  
5 cm de comprimento

10/caixa ESE1550AEU-NS

ESE1552EU Elétrodo de agulha, 7 cm 10/caixa 85511A-EU

ESE1551XEU Elétrodo de lâmina, 7 cm 10/caixa 85512A-EU

ESE15516EU Elétrodo de lâmina comprida, 15 cm 10/caixa 85513-EU

ESE15526EU Elétrodo de agulha comprida, 15 cm 10/caixa 85515-EU

Referência Descrição Embalagem

ES0012AEU Elétrodo de lâmina, 7 cm 12/caixa

ES0012AMEU Elétrodo de lâmina, isolamento comprido, 7 cm 12/caixa

ES0013EU Elétrodo de agulha, 7 cm 12/caixa 

ES0014AMEU Elétrodo de lâmina, isolamento aberto, 10 cm 12/caixa

ES0014EU Elétrodo de lâmina, 15 cm 12/caixa

ES0016EU Elétrodo de agulha, 15 cm 12/caixa

       ISOLAMENTO   estriado

             ARREDONDADA
Ponta
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DISPOSITIVO DE LIMPEZA PARA A PONTA 
ELETROCIRÚRGICA

•  Para uma limpeza fácil e rápida das pontas de cauterização 
durante a cirurgia

• Radiopacas 

• A base adesiva e robusta pode ser fixada facilmente em   
  qualquer local.

Os acessórios eletrocirúrgicos, como os dispositivos de limpeza e os estojos, podem ser 
tão essenciais para uma intervenção como o seu gerador. Os estojos de segurança são 
recomendados por associações de enfermagem como a AfPP* para guardar bisturis de 
cauterização quando não estão a ser utilizados e podem ser indispensáveis para proteger 
os doentes e o utilizador. Para garantir que nunca fique sem produtos eletrocirúrgicos, 
necessita de um fornecedor que proporcione um tempo de resposta rápido e um serviço 
de excelência.
*As normas e recomendações da AfPP sobre práticas perioperatórias seguras em 2011 sugerem que o elétrodo ativo 
seja armazenado em segurança numa caixa não condutora quando não estiver a ser utilizado.

ACESSÓRIOS

 » Dispositivo de limpeza da ponta eletrocirúrgica, esterilizado4 

SERVIÇO E APOIO
A NOSSA GARANTIA
A Medline prima pela qualidade dos seus produtos eletrocirúrgicos, seja qual for o gerador com o qual são 
utilizados.

GARANTIA E POLÍTICA DE INDEMNIZAÇÃO
Garantia: A Medline Industries, Inc. reconhece totalmente a sua responsabilidade como fabricante de produtos 
de cuidados de saúde e garante que foram tomadas as devidas precauções no fabrico dos seus produtos 
eletrocirúrgicos. A Medline irá substituir, gratuitamente, quaisquer produtos eletrocirúrgicos que não cumpram 
os padrões da Medline de fabrico, materiais e conceção, apesar da Medline não poder ser responsabilizada 
por danos após a entrega dos mesmos produtos devido a acidente, utilização inadequada ou abusiva, ou 
incumprimento das instruções fornecidas pela Medline. A presente política também abrange geradores 
eletrocirúrgicos, desde que quaisquer danos verificados nos mesmos tenham sido exclusivamente provocados 
por um produto eletrocirúrgico defeituoso da Medline ou devido a incompatibilidade do produto da Medline com 
o gerador eletrocirúrgico. 

Indeminização: A Medline irá defender, exonerar de qualquer responsabilidade e indeminizar o cliente por todos 
e quaisquer julgamentos, perdas e despesas (incluindo, mas não se limitando a, honorários de advogados), 
referentes a qualquer reclamação de danos pessoais resultantes de ou provocados por qualquer defeito no 
produto eletrocirúrgico da Medline, desde que cada uma das seguintes quatro condições seja cumprida:

(A) intervenção cirúrgica na qual o tapete antiestático com ligação à terra é utilizado de acordo com as instruções 
da Medline e apenas quando for utilizado com um acessório ativo e um gerador eletrocirúrgico com um sistema de 
monitorização de contacto com o doente em boas condições, concebido para utilização com um tapete com fendas, 
fabricado por uma das seguintes empresas: Valleylab®, ConMed®, Aspen, Bard®, Birtcher, NDM, ERBE® e Bovie Medical.  

(B) Os danos pessoais não foram provocados por negligência nem falta intencional por parte do cliente, nem 
resultam de uma modificação em qualquer máquina, tapete ou cabo.

(C) O cliente notifica a Medline da ocorrência num prazo razoável após o sucedido e fornece registos atempados 
de todas e quaisquer reclamações de danos alegadamente causados por produtos eletrocirúrgicos defeituosos 
da Medline, enviados por correio registado com aviso de receção para os escritórios da Medline, para Medline-
Straße 1-3, 47533 Kleve, Alemanha, www.medline.eu/contact-us. 

(D) A Medline assume a defesa e resolução de quaisquer reclamações e o cliente colabora totalmente nestas 
ações.

O presente acordo será considerado válido e vinculativo quando for aplicado pelo cliente e pela Medline. O 
presente acordo constitui o acordo final e completo entre o cliente e a Medline e cessa todos os prévios acordos 
e entendimentos escritos ou verbais anteriores relativos ao assunto do presente acordo. Irá aplicar-se a lei alemã 
quanto à interpretação e execução do presente acordo.

Referência Descrição Embalagem N.º do componente da embalagem

DYNJE01208 Polidor da ponta de eletrobisturi, 5 x 5 cm 100/cs 118438-EU



 Para obter mais informações sobre os nossos  
produtos, visite www.medline.eu/pt ou contacte  
o seu representante de vendas local.

Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam estar presentes nesta brochura.
© 2019 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca registada da Medline Industries, Inc. Teflon é uma marca registada da E. I. du Pont de Nemours e 
empresa ou as respetivas filiais. ML250-PT04/FM 07/2019

1  Estes produtos são dispositivos medicos de Classe IIb e devem ser utilizados por profissionais de saúde.  
   Antes da sua utilização, consultar as instruções e precauções de uso no rótulo correspondente.
2  Estes produtos são dispositivos medicos de Classe IIb e devem ser utilizados por profissionais de saúde.  
   Antes da sua utilização, consultar as instruções e precauções de uso no rótulo correspondente.
3  Estes produtos são dispositivos medicos de Classe IIb e devem ser utilizados por profissionais de saúde. 
   Antes da sua utilização, consultar as instruções e precauções de uso no rótulo correspondente.
4  Estes produtos são dispositivos medicos de Classe I e devem ser utilizados por profissionais de saúde.  
   Antes da sua utilização, consultar as instruções e precauções de uso no rótulo correspondente.
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