
Os Agrafadores de Pele da Medline foram 
concebidos para ser uma solução de fecho de 
feridas intuitiva, fiável e versátil. Os agrafadores:
 • Dispõem de um sistema de disparo de 1 agrafo
 • Contêm 35 agrafos de aço inoxidável de grau 

médico.
 • Integram uma janela transparente para um 

posicionamento preciso e visualização dos 
restantes agrafos

 • Têm um formato retangular para suportar a 
estabilidade do fecho das feridas

 • Estão disponíveis em 2 larguras de agrafo.

Para mais informações sobre este produto ou para receber uma demonstração do produto, entre 
em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso website: www.medline.eu/pt

Estes produtos são dispositivos médicos classe IIa destinados a ser utilizados por profissionais de  
saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.
Todos osdireitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido. 
© 2023 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1346_PT 01/2023

Como usar o Agrafador  
de Pele Medline

Junte os rebordos da 
ferida até revirarem. 
Posicione o Agrafador 
de Pele a meio da 
ferida. Segure-o 
na vertical com o 
descarregador plano 
contra a superfície da 
pele.

Não se esqueça de 
soltar o gatilho antes 
de levantar o agrafador 
da pele.

Pressione o punho devagar 
e aperte totalmente 
o gatilho até ouvir um 
«clique». Isso indica que 
o agrafo se fechou na 
totalidade. Ao pressionar o 
punho, um batente dobra 
automaticamente o agrafo 
na configuração correta.

Repetir os passos de 1 a 3 
até fechar toda a ferida.
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F-35WB

F-35RB

Referência Descrição Embalagem Número do  
componente do pack

F-35WB
Agrafador com 35 agrafos largos
Dimensões do agrafo depois do fecho: 
7,2 x 4,9 mm

5/embalagem, 
100/caixa 9080-EU

F-35RB
Agrafador com 35 agrafos normais
Dimensões do agrafo depois do fecho: 
5,9 x 3,9 mm

5/embalagem, 
100/caixa 9081-EU
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