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LINHA FLEXDEX
TAIMIN

Simplicidade do controle intuitivo.
Alcançando a destreza de um robô com um dispositivo mecânico.

“A FlexDex, um braço mecânico desenvolvido
por uma equipe na Universidade de Michigan,
pode levar procedimentos cirúrgicos de precisão
a hospitais que não têm como obter robôs cirúrgicos.” - NBC

MISSÃO
Promover o bem estar dos pacientes, oferecendo produtos e serviços de qualidade em uma relação eficiente de custo x benefício e alinhados com as tecnologias
disponíveis no mercado, trabalhando para a construção de um ambiente integro e com relações sustentáveis, contribuindo para a melhoria contínua da
sociedade.
VISÃO
Ser reconhecida como uma empresa de presença nacional e que entregue valor
aos seus clientes.
VALORES
Respeito, Comprometimento, Inovação, Qualidade, Espírito Empreendedor,
Ética, Sustentabilidade e Senso de Urgência

transformando ideias
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QUEM SOMOS
A FERRAMENTA CIRÚRGICA QUE SE MOVE COM VOCÊ
Imagine um mundo no qual as ferramentas de laparoscopia fornecem articulação e controle
intuitivo.
A FLEXDEX SURGICAL
Acreditamos que todos os instrumentos cirúrgicos devem funcionar como suas próprias mãos e
transformar intenções em ação. Para melhorar o atendimento ao cliente em todos lugares, acreditamos que o custo e a complexidade devem ser evitados.
NOSSA MISSÃO
Na FlexDex, acreditamos que cada instrumento deve funcionar como sua própria mão e, sem
esforço, transformar instinto em ação. Para melhorar o atendimento ao cliente em todos lugares,
o custo e a complexidade devem ser evitados.
Nosso foco no design eficiente e elegante estende o controle intuitivo para instrumentos minimamente invasivos. A FlexDex é uma tecnologia escalonável com potencial de uso em todos os
países, para qualquer cirurgião, a qualquer momento.
A tecnologia de plataforma da FlexDex traduz precisamente os movimentos da mão, do pulso e
do braço do cirurgião no exterior do paciente para os movimentos correspondentes de um atuador final dentro do corpo do paciente. Com base em um design simples, puramente mecânico
e de baixo custo, a FlexDex aumenta em muito as capacidades de instrumentos para a cirurgia
minimamente invasiva.
A primeira pinça FlexDex, lançada em janeiro de 2017, simplifica o processo de sutura em áreas
difíceis de alcançar por meio do uso de rotações e movimentos intuitivos e articulados. Futuras
gerações incluirão funcionalidades adicionais para a cirurgia minimamente invasiva.

COMO FUNCIONA
A FlexDex possui um cardã de três eixos que é preso ao pulso do cirurgião. Depois de preso, ele
aciona uma série de componentes mecânicos para traduzir o movimento da mão do cirurgião.
A FlexDex oferece a funcionalidade dos robôs ao custo dos instrumentos de laparoscopia manuais tradicionais. Nós mudamos o paradigma no qual os cirurgiões e hospitais tinha que escolher
entre alto custo/alta funcionalidade e baixo custo/baixa funcionalidade. Nossa missão é democratizar a cirurgia minimamente invasiva e expandir seu uso no mundo.
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PORQUE FLEXDEX ?
UMA COMPARAÇÃO COM OUTRAS OPÇÕES

LAPAROSCOPIA TRADICIONAL
Os benefícios da laparoscopia em comparação
à cirurgia aberta já são bem estabelecidos e
incluem recuperação mais rápida, menor
tempo de internação e menos dor no pós-operatório. Apesar desses benefícios, procedimentos de sutura intracorpórea permanecem desafiadores para muitos cirurgiões e têm tido uma
grande contribuição no crescimento da cirurgia
robótica.

CIRURGIA ROBÓTICA
A cirurgia robótica oferece alta destreza,
permitindo a aplicação de sutura intracorpórea com maior facilidade e precisão. Porém,
os dados que sustentam seus benefícios clínicos são escassos em comparação à laparoscopia, mesmo assim, ela exige o uso de uma
plataforma de milhões de dólares, com altos
custos contínuos, uma equipe de apoio dedicada e impõe limites sobre a produtividade
do centro cirúrgico.

LAPAROSCOPIA COM O FLEXDEX
A FlexDex é uma nova tecnologia para plataforma de laparoscopia que oferece feedback
tátil, controle intuitivo e destreza similar à
robótica. Ela não requer investimento de
capital, nem contrato de manutenção,
podendo ser usado em qualquer centro
cirúrgico a qualquer momento.

Custo
Funcionalidade
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Laparoscopia
Tradicional

Cirurgia
Robótica

Laparoscopia
com o FlexDex

Benefícios da abordagem de CMI
Sete graus de movimentação
Controle intuitivo
Design ergonômico
Feedback tátil laparoscópico
Disponível em qualquer C.C a qualquer hora
Sem investimento de capital
Sem taxa anual de manutenção
Sem necessidade de equipe dedicada

O Porta Agulha FlexDex é um instrumento laparoscópico desenvolvido para uso em procedimentos com uso de sutura.
Um recurso chave é o mecanismo patenteado “Centro Virtual” da FlexDex. Este sistema de controle de baixo custo, puramente mecânico, reproduz os movimentos naturais da mão para o
pulso na mandíbula articulada do instrumento. Evitando o custo e a complexidade de sistemas
controlados roboticamente, o mecanismo do Centro Virtual simplesmente estende o controle
dinâmico e a funcionalidade a instrumentos mecânicos.
O design elegante da alça proporciona controle da mandíbula articulada com a ponta dos dedos.
Um simples abre e fecha a mandíbula, ao passo que o disco de rotação permite ao cirurgião girar
o gatilho eficientemente.
O cardã de pulso com 3 eixos, comparado a dispositivos comuns, reduz significativamente o
tremor do instrumento, oferece melhor ergonomia e aumenta a área de trabalho cirúrgica
dentro do paciente.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Diâmetro do Trocar: 8mm
• Comprimento de trabalho: 35cm
Indicações de uso: Visando aplicações cirúrgicas minimamente invasivas para a aproximação de
tecidos moles com suturas.
Nosso foco no design eficiente e elegante estende o controle intuitivo para instrumentos cirúrgicos minimamente invasivos. A FlexDex Virtual Center é uma tecnologia de plataforma que será
desenvolvida como uma linha completa de instrumentos cirúrgicos.

7.

LINHA | FLEXDEX

A FlexDex, Inc. é uma empresa ramificada da Universidade de Michigan, localizada em Brighton.

IMPORTANTE
Antes de usar o produto, leia cuidadosamente as
seguintes instruções:
Nenhuma instrução sobre técnicas cirúrgicas é fornecida. Este dispositivo deve ser usado uma única vez. A
reutilização ou o reprocessamento causará falha do
dispositivo e danos ao paciente.
DESCRIÇÃO
A FlexDex é um dispositivo de uso único com diâmetro
nominal de 7,5mm, consiste de uma mandíbula, ponta
articulada, haste, quadro, Centro Virtual, alça e uma
munhequeira. A munhequeira posiciona o Centro
Virtual™ no pulso do cirurgião. A alça permite a transmissão direta dos movimentos da mão e do pulso do
cirurgião para a ponta articulada O disco de rotação
localizado na alça gira o dispositivo em 360 graus.

INDICAÇÕES DE USO
Visando uso único em aplicações cirúrgicas minimamente invasivas para a aproximação de tecidos moles com suturas.
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CONTRAINDICAÇÕES
• Não use a FlexDex para nenhum procedimento diferente dos indicados nesta instrução.
• Não use a FlexDex quando procedimentos minimamente invasivos forem
contraindicados.
• Não use a FlexDex como grasper ou dissector.
• Não reutilize ou reesterilize a FlexDex .
AVISOS E PRECAUÇÕES
• Verifique se a embalagem esta íntegra e sem sinais de violação.
• Somente médicos devidamente treinados devem realizar procedimentos laparoscópicos.
• Antes de inserir o dispositivo pelo trocar, certifique-se de que as mandíbulas do instrumento
estejam fechadas e a Ponta Articulada esteja reta.
• Antes de inserir ou remover o dispositivo do trocar, certifique-se de que a ponta articulada
esteja reta, caso contrário podem ocorrer danos ao dispositivo ou lesões ao paciente.
• Não recue ou flexione a ponta articulada por nenhum meio que não seja a alça, ou podem
ocorrer danos.
• Não use se o pacote estiver aberto ou danificado.

VISTA ESQUEMÁTICA
A - MANDÍBULA
B - PONTA ARTICULADA
C - HASTE
D - QUADRO
E - CENTRO VIRTUAL
F - ALÇA
G - GATILHO DA ALÇA
H - DISCO DE ROTAÇÃO
I - TIRAS DE FLEXÃO
J - MUNHEQUEIRA

INSTRUÇÕES DE USO
• Usando a técnica estéril, remova o dispositivo da embalagem segurando pelo quadro e deposite todo o conteúdo sobre um campo estéril.
• Inspecione se os componentes apresentam danos e não os use se houver danos evidentes.
• Ao inserir e remover o dispositivo pelo campo cirúrgico, segure-o pelo quadro, caso contrário
podem ocorrer danos.
• Use apenas a alça para manipular a ponta articulada.
• Não realize esforço excessivo sobre a ponta articulada ou as tiras de flexão.
ERGONOMIA E ALTURA DA MESA
• Mantenha um postura neutra, com os braços relaxados lateralmente.
• Ajuste a mesa cirúrgica para garantir uma altura confortável.
• A altura da mesa deve permitir a flexão do cotovelo em aproximadamente 90°-125°.
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POSICIONAMENTO DA MUNHEQUEIRA
OBSERVAÇÃO:
O uso apropriado da munhequeira estabelece uma posição fixa no pulso do usuário e é importante para o uso adequado da FlexDex.
• Selecione uma munhequeira com o tamanho adequado, pequena, média ou grande (Fig 1).
• Posicione entre a articulação da mão e do pulso (Fig 2).
• Prenda com as alças integradas para garantir
um encaixe justo e confortável mas firme (Fig 3).

ENGATAR E DESENGATAR O DISPOSITIVO
• Enquanto usa a munhequeira corretamente, encaixe os pinos superior e inferior nas
fendas do Centro Virtual (Fig 4).
• Para desengatar,desencaixe os pinos da
munhequeira das fendas.
ARTICULAÇÃO DA PONTA DISTAL
• Desviar a alça resulta em um desvio correspondente da ponta articulada. (Fig 5).
• A ponta articulada pode ser desviada no máximo de 85 graus para cada direção.
• Quando a alça está alinhada com a haste, aponta articulada deve ficar reta.
• Antes de inserir ou remover do trocar,certifique-se de que a ponta articulada esteja reta e
alinhada com a haste.
ROTAÇÃO AXIAL
• Girar o disco de rotação faz com que a ponta
articulada e o dispositivo girem em volta de seu eixo,
o que e pode ser feito em posição reta ou articulada
(Fig 6).
FECHAR, TRAVAR E DESTRAVAR A
MANDÍBULA
• Apertar o gatilho da alça fecha a mandíbula.
• Soltar o gatilho da alça abre a mandíbula.
• A mandíbula é travada apertando o
gatilho da alça até que faça um “clique”.
• A mandíbula é destravada apertando o gatilho
alça uma segunda vez até que faça um“clique”.
DESCARTE
Descarte os dispositivos usados como lixo biológico.
Produto de uso único, não reesterilizar

Anotações:

Empresa
Brasileira
A Cienlabor Ind. e Com. Ltda. reserva o direito de
modificar ou substituir os termos do catálogo a qualquer
momento sem aviso prévio. Imagens meramente
ilustrativas.
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