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Do not reuse

Use by

　

Sterilized using ethylene oxide gas

Sterilized using irradiation

Do not use if package is damaged

Do not resterilize

Batch code

Re-order number

Manufacturer

EC representative

Consult
Instructions for use

Monouso

Data di scadenza

　
Metodo di sterilizzazione con ossido 
di etilene

Sterilizzato mediante irradiazione

Non utilizzare se il pacchetto è 
danneggiato

Non ri-sterilizzare

Lotto

Numero d´ ordine

Produttore

Rappresentante autorizzatoper
L´Unione Europea

Consultare le istruzioni per l’ uso

Ne pas réutiliser

À utiliser avant

　

Stérlisé a i' oxyde d' éthyléne

Stérilisé par irradiation

Ne pas utiliser si le paquet est 
endommagé

Ne pas re-stériliser

Numéro de lot

Numéro d’ approvisionnement

Fabricant

Représentant UE

Consulter le mode d’ emploi

Nicht mehrmals benutzen

Haltbar bis

　

Sterilisation mit ethylenoxid

Durch bestrahlung sterilisiert

Nicht verwenden, wenn das paket 
beschädigt ist

Nicht resterilisieren

Partie kode

Nachbestellnummer

Hersteller

EU Vertretung

Siehe Gebrauchsanweisung
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PT : Informação Geral

Símbolos da etiqueta

Uso Previsto

Consulte a etiqueta do produto ou a embalagem antes de usá-lo.

O cateter Kitazato ET é utilizado para colocar esperma, ovócito ou embrião na 
cavidade uterina a través do colo do útero, miométrio ou abdômen.

Precaução
Pode ocorrer perda de sangue como resultado do trauma, devido à inserção do 
cateter no colo uterino. Não pressione o cateter com força.

Garantia
O fabricante não é responsável por qualquer dano causado por utilização 
incorreta ou não utilização de seu produto em conformidade com as instruções 
de uso indicadas neste folheto, ou de outros manuais de uso de qualquer 
dispositivo médico compatível. 

Contraindicações
Não reutilizar. Pode causar infeções se for reutilizado.
Não esterilizar novamente.

・
・

Instruções de uso
Coloque a paciente em posição de litotomia. Inserte um espéculo vaginal para 
expor o colo do útero. Comprove o estado do colo uterino e do endométrio e 
decida o comprimento de inserção e o angulo do cateter e da guia antes de 
utilizá-lo. 
Precaução : utilize um estilete caso o colo de útero se encontrar curvado e se 
torne difícil prosseguir.
Lave a vulva e a vagina com solução salina esterilizada e secá-las.
Acople a seringa ao conector do cateter e aspire o embrião ou gameta através 
do microscópio.
Insira o cateter no colo uterino.
Precaução : utilize um estilete quando tiver problema para passar o cateter 
pelo colo do útero.
Comprove se o cateter atingiu o útero através do ultrassom. Pressione 
suavemente o êmbolo da seringa e expulse o embrião ou gameta na cavidade 
uterina.
Retire cuidadosamente o cateter.
Comprove se há retenção de embriões. 
Retire o especulo vaginal e mantenha a paciente em repouso.
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Precauções de Utilização
Confirme com antecedência a adaptabilidade do resto dos dispositivos médicos 
que serão utilizados em conjunto.
Não lave o interior do cateter com solução salina esterilizada antes de usá-lo 
com o embrião ou gameta. Pode causar problemas para aspirá-lo.
Leia as instruções de uso antes de usá-lo, de qualquer modo.
Não utilize o produto após a data de validade.
Após abrir a embalagem use o produto imediatamente.
Se o produto apresentar anomalias ou a embalagem está deteriorada ou foi 
danificada antes de abri-la, não utilizá-lo.
Não manuseie com força nem reprocesse o produto.
O produto deve ser utilizado por uma pessoa com um conhecimento exaustivo 
de procedimentos de utilização deste produto. 
Não utilize o produto para outros fins além da transferência de embriões ou 
gametas.
Utilize o produto assepticamente. Tome as medidas preventivas contra 
bactérias. 
Após o uso, descarte o produto imediatamente.
Não reutilize o produto.
Armazene o produto em um lugar seco, protegido de temperaturas elevadas e 
de humidade.
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Não reutilizar

Usar antes de

　
Método de esterilização 
usando oxido de etileno
Esterilizado usando
Irradiação

Não use se o pacote se danificado

Não reesterilize

Código de lote

Número de catálogo

Fabricante

Representante autorizado na
Comunidade Europeia

Consultar instruções
De uso

Do jednorazowego uzytku

Zdatne do uzytku do

　

Sterylizowane tlenkiem etylenu

Sterylizowane przez
napromieniowanie
Nie używać, jeśli opakowanie jest 
uszkodzone

Nie regenerować

Kod partii

Numer ponownego zamówienia

Producent

Przedstawiciel w UE

Sprawdzić w instrukcji stosowania

No reutilizar

Utilizar antes de:

　
Metodo de esterilizacion utilizando 
oxido de etileno

Esterilizado utilizando irradiación

No usar si el paquete está dañado

No reesterilizar

Código de lote:

Número de catálogo

Fabricante

Representante CE

Consulte las instrucciones de uso

Одноразовый

Годность до:

　
Прошли стерилизацию 
этиленоксидом

Прошли стерилизацию радиацией

Hе использовать, если упаковка 
повреждена

Hе подвергайте повторной 
стерилизации

Лот

Номер арт

Производитель

ЕС Представитель

Cм. инструкции по использованию


