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PORTUGUÊS

NOTA: Foi testado um embrião de rato unicelular, tendo sido aprovado com uma 
taxa de blastocistos igual ou superior a 80% no espaço de 96 horas. O dispositivo 
foi testado para detectar a presença de endotoxinas USP (LAL) e aprovado com 
20 ou menos EU por dispositivo. Os testes foram realizados lote por lote.

AVISO: A lei federal dos Estados Unidos restringe este dispositivo a venda por ou 
sob prescrição de um médico.

PRECAUÇÕES:

Os micro-instrumentos para reprodução assistida (e todos os outros acessórios 
usados durante estes procedimentos que tenham contacto directo com gâmetas, 
zigotos, pré-embriões e/ou embriões) devem ser feitos de materiais compatíveis 
com os embriões.

Anomalias cromossómicas e congénitas são complicações possíveis devido à idade 
materna avançada da população de doentes, bem como a defeitos induzidos pela 
estimulação da ovulação e pela manipulação in vitro dos gâmetas. Quando se 
procede a ajustamentos da idade materna, a incidência de anomalias associadas 
aos procedimentos de reprodução assistida aproxima-se da que se verifica na 
população geral.

CONTRA-INDICAÇÕES: Não se conhecem contra-indicações ao uso deste dispositivo.

• PIPETAS DE DESNUDAÇÃO FLEXIPET®

As pipetas de desnudação Flexipet® são usadas para remover camadas de células 
cumulus. São fornecidas esterilizadas em embalagens de abertura fácil. Destinam-se 
a uma única utilização.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ACONSELHADAS PARA AS PIPETAS DE DESNUDAÇÃO 
FLEXIPET®:

1.  Prender a pipeta Flexipet® ao cabo ajustável Cook® (Referência: K-MPH-1000).

2.  Aspirar o ovócito para dentro da pipeta e expeli-lo, até que as camadas de células 
cumulus sejam removidas.

3.  Retirar suavemente a extremidade da pipeta da placa.

4.  Retirar a pipeta do suporte e eliminá-la.

• PIPETAS PARA MANIPULAÇÃO FLEXIPET®

As pipetas para manipulação Flexipet® são usadas para manipular o complexo cumulus-
ovócito. São fornecidas esterilizadas em embalagens de abertura fácil. Destinam-se a 
uma única utilização.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ACONSELHADAS PARA AS PIPETAS PARA 
MANIPULAÇÃO FLEXIPET®:

1.  Prender a pipeta Flexipet® ao cabo ajustável Cook® (Referência: K-MPH-1000).

2.  Aspirar o ovócito para o interior da pipeta para manipulação, transferência, etc.

3.  Expelir o ovócito e retirar suavemente a extremidade da pipeta da placa.

4.  Retirar a pipeta do suporte e eliminá-la.

APRESENTAÇÃO
Fornecido esterilizado por radiação gama em bolsas de abertura fácil. O produto 
foi concebido para uma única utilização. O produto estará esterilizado desde que a 
embalagem não tenha sido aberta ou não esteja danificada. Não utilizar se houver 
dúvidas quanto à esterilização do produto. Guardar num local escuro, seco e fresco. 
Evitar a exposição prolongada à luz. Na altura da sua remoção da embalagem, 
assegure-se que o produto não está danificado.


