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Nome Comercial: Evacuador de Ellick Descartável 

Bottle Plus Endomaster 

Nome Técnico: Evacuador de Bexiga 

Registro Anvisa: 80533420034 

Fabricante: Tonglu Qianyan Medtech Co. Ltd.  - 

China 

Importado e Registrado por:  

Endo Master Com. Equip. Ópt. e Cient. Ltda – EPP 

Rua Maria Curupaití, 669 – Vila Ester – CEP: 02452-

001- São Paulo/ SP 

CNPJ: 05.785.287/0001-26 – Resp. Téc.: Daniela 
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Código Descrição Dimensão 

EL10-280 
Evacuador de Ellick, 

280ml, 
Ø 62.7mm, 
216.74mm 

EL10-350 
Evacuador de Ellick, 

350ml 
Ø 77.96mm, 
216.74mm 

EL10-430 
Evacuador de Ellick, 

430ml 
Ø 84mm, 

216.74mm 

 

Finalidade: Os Evacuadores de Ellick Descartáveis 

Bottle Plus ENDOMASTER são instrumentos utilizados 

em cirurgias da próstata, bem como para realizar o 

processo de irrigação e aspiração de tecidos, co-

águlos de sangue ou pedras na bexiga. 

                                       

Instruções de uso:· Inspecione a embalagem do 

produto quanto à presença de cortes, vedação 

inadequada ou danos causados por umidade; 

· Verifique se a indicação de esterilização está 

correta e o seu prazo de validade; 

· Abra a embalagem e retire os produtos, seguin-

do os procedimentos de manuseio para produtos 

estéreis; 

· Verifique qualquer tipo de avaria no instrumento, 

caso haja alguma alteração na estrutura física do 

produto, inutilize o mesmo; 

· Cheque o funcionamento adequado da Evacu-

ador de Ellick; 

1) Antes do início do procedimento, deve-se con-

ferir se o tubo de conexão está firmemente ligado 

ao bulbo de plástico e ao coletor; 

2) Em um recipiente estéril cheio da solução esco-

lhida para o procedimento (Exemplo: Soro fisioló-

gico), mergulhe a ponta do tubo de conexão na 

solução e aperte o bulbo de forma que este fique 

cheio do líquido e sem ar; 

3) Adapte a ponta cilíndrica no dispositivo e no 

local de aplicação, pressione o bulbo de plástico 

de forma a expelir o líquido de irrigação no local 

de aplicação; 

4) Ao descomprimir o bulbo, os fragmentos de 

analise serão sugados para o copo coletor. Uma 

vez que o manipulador esteja satisfeito com a 

quantidade de amostra, esta pode ser enviada 

para analise. 

 

Precauções, restrições e advertências: 

· Sempre tenha um instrumento sobressalente dis-

ponível; 

· Não utilize o produto fora da data de validade e 

sempre verifique se a indicação de esterilização 

está correta; 

· A utilização deste produto é destinada exclusi-

vamente ao uso por Médicos devidamente quali-

ficados para o procedimento de Endoscopia e é 

sua a prerrogativa e responsabilidade do empre-

go da técnica correta de maneira adequada em 

cada caso específico. 

· Durante os procedimentos cirúrgicos deve-se 

evitar esforços excessivos, pois, os mesmos pode-

rão acarretar na quebra dos instrumentais. 

· Prepare o paciente usando técnicas para en-

doscopia. 

· O produto deve ser transportado e acondicio-

nado sempre entre 15° e 40°C, protegido contra 

todo tipo de umidade, sujeira e contato com 

substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou 

explosivas. 

· A embalagem não deve estar furada ou rasga-

da. 

· Fabricante recomenda uso único. Produto to-

talmente seguro se utilizado por profissional habili-

tado e respeitando as especificações de uso des-

critas neste documento. 


