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FICHA TECNICA 
 

1.1 - Descrição do princípio físico e fundamentos da tecnologia do produto para seu 

funcionamento e sua ação: 

Os Catéteres Intravenosos Top Med são utilizados para a cateterização periférica de 

curto termo da veia para permitir a administração de drogas em infusões de fluidos e de 

soluções assim como em transfusões. Tem como finalidade introduzir na veia do paciente a 

anestesia, medicamento ou outra solução para a finalidade terapêutica, em infusões de fluídos 

múltiplos. São dispositivos de contato com o paciente, que controlam ou interagem com outros 

dispositivos ou drogas, sendo comercializados já na forma estéril.  

Não necessitam de calibração ou manutenção, sendo dispositivos de uso único e 

esterilizados por exposição ao gás óxido de etileno. Em todos os modelos, as agulhas são 

feitas com aço inoxidável japonês (AISI 304), com diâmetro e comprimento conforme 

estabelecido pelos padrões ISO; a câmara de "flashback" permite uma fácil visualização do 

retorno venoso; possuem cobertura manipulável (tampa) que previne danos acidentais à 

agulha e ao catéter; a agulha é de ponto triplo para inserção sem sofrimento; a ponte de 

agulha é extrafina para canulação suave; os catéteres são disponíveis com parede fina de 

PUR (poliuretano) para penetração sob baixa força; há um "clearance" mínimo entre o catéter 

e a agulha para resistência zero de tecidos durante o uso dos catéteres. 

O Catéter Intravenoso Top Med em todos os seus modelos e tamanhos, é atóxico, 

não-pirogênico, de uso único e estéril, exceto no caso da embalagem (blister de papel de 

classe médica / Tyvek com padrões de filme plástico), encontrar-se danificado. O corpo do 

catéter é codificado com cores para fácil identificação do tamanho, conforme os padrões ISO 

(cada tamanho possui o corpo em uma cor diferente). Todos os modelos estão disponíveis 

nos tamanhos 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G E 26G. O prazo de validade dos Catéteres 

é de 5 anos. 

1.2 - Relação das partes e acessórios destinados a integrar o produto, assim como de 

todos os opcionais e materiais de consumo por ele utilizados: 

O Catéter Intravenoso Top Med é constituído por: 

- Agulha; 

- Suporte com asas; 

- Eixo da agulha; 

Relação de materiais de apoio que acompanham o produto ou opcionais: 

O produto vem acompanhado de Instruções de uso. 
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1.3 - Especificações e características técnicas do produto, tais como composição, 

dimensões e outras informações características do produto: 

- Agulha: com bisel curto, trifacetado, confeccionado em aço Inox. Todos os componentes 

constituídos de materiais atóxicos, apirogênicos e esterilizados por óxido de etileno. 

- Suporte com asas: facilmente dobrável, fio de ligação da agulha com a conexão, em silicone 

flexível e transparente, conexão leve e de pequenas dimensões com tampa. 

- Eixo de agulha: coberta com ar original um cubo exalado (cabino no cubo de agulha) resulta 

em uma taxa de fluxo mais elevada e rapidamente e na confirmação fácil do acesso vascular 

correto. Evita o derramamento do sangue e impede a formação de bolhas de ar. 

Especificações e características técnicas do produto 

Tamanho Cor Catéter OD 
(mm) 

Comprimento 
do cateter 

(mm) 

Taxa de 
fluxo de 

água ml/min 

Parede do 
catéter 

14G LARANJA 2,10 45 280 PUR 

16G CINZA 1,80 45 200 PUR 
17G BRANCO 1,50 45 130 PUR 
18G VERDE 1,30 45 95 PUR 
20G ROSA 1,10 32 61 PUR 
22G AZUL 0,90 25 36 PUR 
24G AMARELO 0,72 19 20 PUR 
26G ROXO 0,60 19 13 PUR 

Os cateteres Top Med englobam os seguintes tipos: 

TOPCATH - sem asas de fixação e sem porta de entrada 

 
TOPCATH PLUS - com asas de fixação e porta de entrada 
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TOPCATH WINGS - com asas de fixação e sem porta de entrada 

 
TOPCATH NEO  - com asas pequenas de fixação e sem porta de entrada 

 
TOPCATH PEN - sem asas de fixação e sem porta de entrada, tipo caneta 

 
 

1.4 – Indicação, finalidade ou uso  

O Catéter Intravenoso Top Med é indicado para: 

· Infusão de fluidos assim como soluções; 

· Nutrição parenteral e na administração de outras drogas. 

· Manter a correta hidratação e/ou desidratação em pacientes incapazes de administrar 

volumes suficientes de fluidos por via oral; 

· Nos processos de transfusão de sangue ou componentes sanguíneos. 
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- Dispositivo utilizado para a administração de drogas em infusões de fluídos e de soluções 

assim como em transfusões. A indicação de cada modelo e tamanho específico é de 

responsabilidade do profissional legalmente habilitado para utilizar o dispositivo e dependerá 

da anatomia do paciente e da substância a ser administrada. 

1.5 – Instruções de uso 

 - Selecionar o modelo e o tamanho apropriado do catéter intravenoso. Sempre usar o catéter 

de menor tamanho possível para administrar adequadamente o fluido intravenoso desejado. 

- Cuidadosamente, selecionar e limpar o local da venimpuctura. 

- Inspecionar a integridade e validade na embalagem do catéter e assim poder removê-la. 

- Verifique se a agulha está firmemente conectada à seringa. Caso necessário oriente o bisel 

ou gire o dispositivo de segurança no local aonde ele conecta-se a seringa e gire-a. Empurre 

e trave o dispositivo com apenas umas das mãos imediatamente após a injeção, ao levantar 

e empurrar o dispositivo para frente por cima da agulha você ira ouvir e ou sentir que ele 

travou. Visualmente confirme que a ponta da agulha esteja totalmente coberta. Quebrar o 

pistão na marca próxima a aba da seringa. 

- Inserir a Cânula na veia com um baixo ângulo e verificar se há sangue na câmara flashback 

para assegurar a maneira apropriada da venimpuctura. 

- Avance o catéter na veia e simultaneamente retire a agulha de forma gentil. 

- Não tentar reintroduzir a agulha retirada parcialmente ou completamente. 

- Evitar o derramamento de sangue pressionando o dedo na veia ou acima da ponta do 

catéter. 

- Substituir a agulha com algum plugue de fechamento ajustado na linha de infusão 

intravenosa. 

- Desprezar a agulha em um recipiente adequado. 

- Fixar as asas do catéter na pele do paciente. Caso o modelo de catéter usado não possua 

asas, prenda-o de forma adequada à pele do paciente. 

- Cobrir a área da punctura com um curativo estéril. 

- Drogas podem ser injetadas intermitentemente com a ajuda de uma seringa através do 

orifício de injeção após a remoção do tampão do orifício. 

- O tampão do orifício de injeção deve permanecer fechado quando não estiver sendo usado. 

- Inspecionar regularmente a área de venimpuctura para qualquer tipo de reação e checar 

todas as conexões. Descartar o produto após utilização única no lixo hospitalar conforme as 

normas da autoridade sanitária vigentes. 

Importante: Não há incompatibilidade dos produtos com nenhum medicamento ou solução 

que se pretenda utilizar, não há evidência de complicações provocadas pelo produto, desde 
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quando esteja garantido quanto à sua atoxicidade (matérias-primas), esterilidade e 

apirogenicidade. 

1.6 - Procedimentos técnicos necessários para o usuário ou operador conectar, 

manusear e utilizar o produto: 

Informado no item acima. 

1.7 - Descrição de que o produto somente pode ser usado ou operado por profissional 

com habilitação definida: 

A indicação de cada tamanho específico é de responsabilidade do profissional legalmente 

habilitado para utilizar o dispositivo e dependerá da anatomia do paciente e da substância a 

ser administrada. 

1.8 - Precauções, Restrições, Advertências, Cuidados especiais e esclarecimentos 

sobre o produto, bem como seu armazenamento e transporte. 

· Ler as instruções antes do uso. 

· Este produto deve ser usado apenas por um médico qualificado ou um paramédico. 

· Checar previamente a integridade da embalagem e o produto antes de usar e também a 

data de validade. 

· Produto é estéril, não pirogênico e atóxico se a embalagem não for aberta ou danificada. 

· É um produto de uso único, sendo desprezado após o uso. Produto não reciclável, limpável 

ou re-esterilizável. 

· Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem de blister individual.  

· Produto deve ser usado de acordo com as instruções de uso. 

· Não tente re-inserir uma agulha ou parte da mesma já retirada. 

· Tome muito cuidado para não cortar o catéter. 

· Não utilize tesouras. 

· Os catéteres de uso único, são embalados em embalagens não reutilizáveis, de forma que 

estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas 

condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que 

garante a esterilidade seja violada ou aberta. Armazene e transporte o produto em local seco 

e limpo, longe do calor, ao abrigo de luz direta e em sua embalagem original sob a temperatura 

de -10ºC a 60ºC. Umidade relativa de 30ª 95%. (Não condensante). 

· Apesar de o produto passar por rigoroso controle de qualidade antes de ser liberada pelo 

fabricante para comercialização, uma checagem visual do estado da embalagem e da 

superfície do produto é aconselhável, pois este pode ter sido vítima de acidentes de transporte 

e/ou de manuseio incorreto que o danifiquem e restrinjam seu uso. Observe se há alterações 

nas características superficiais do produto ou da embalagem. Use somente dispositivos que 
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estiverem em embalagens lacradas e que não estejam danificados, ou seja, que estiverem 

com o estado superficial íntegro. 

· Qualquer catéter que tenha caído ou sido mal manuseado e que seja suspeito de ter sofrido 

dano não pode ser usado e tem que retornar para o fornecedor. 

Entretanto, o julgamento final quanto à adequabilidade do catéter é sempre do profissional 

habilitado que o utiliza. 

· Descarte e não use catéteres fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou 

danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. Recomenda-se, então, que o catéter 

retorne ao fornecedor para processamento ou seja descartado no lixo hospitalar (conforme as 

normas da autoridade sanitária local). A esterilidade do artigo só é garantida se houver estado 

íntegro da embalagem e do artigo e este estiver dentro do prazo de validade. Para os catéteres 

que forem removidos da embalagem e inseridos dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que 

não tenham sido utilizados ou contaminados por outras fontes, a limpeza subsequente não 

deve ser feita e convém que o cateter seja descartado no lixo hospitalar conforme as normas 

da autoridade sanitária local. 

· A utilização do catéter tem que ser conduzida pelo cirurgião de modo a alterar minimamente 

o desempenho deste. Portanto, é recomendado que os catéteres não sejam acentuadamente 

dobrados, redobrados, angulados, entalhados ou arranhados. Recomenda-se que eles não 

sejam modelados ou modificados. As características de desempenho dos catéteres podem 

ser alteradas pela modelagem ou modificação destes. 

· Não re-esterilize nem reutilize o catéter; 

· Em hipótese alguma utilize o catéter caso o mesmo tenha sido contaminado; 

· Ao manipular os catéteres, utilize as técnicas e instrumentais adequados; 

· Utilizar sempre técnicas assépticas no manuseio; 

· Não permitir que pessoas despreparadas utilizem o produto em questão; 

· Não permitir o uso indevido bem como o mau uso do produto; 

· Seguir detalhadamente todas as orientações de uso. 

· Todos os dispositivos médicos têm um risco inerente. Entretanto, estes riscos podem ser 

minimizados utilizando-se materiais de alta estabilidade que sejam não tóxicos e 

biocompatíveis. 

· Nenhum material cirúrgico mostra ser completamente livre de reações adversas no corpo 

humano. Entretanto, experiências clínicas prolongadas com os materiais que compõem o 

Catéter Intravenoso Top Med mostram que o risco de reação é pequeno e as vantagens de 

seu emprego são mais relevantes que qualquer fator de risco. Consequentemente, a 

possibilidade de tais riscos deve ser considerada aceitável. 
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· As orientações fornecidas devem ser executadas depois da entrega ao comprador e 

objetivam assegurar que os artigos permaneçam livres de contaminação ou dano antes de 

sua utilização no paciente. As orientações são dirigidas a todas as pessoas envolvidas no 

recebimento e manuseio dos artigos. É importante que todo o pessoal esteja familiarizado 

com os procedimentos recomendados, a fim de minimizar o risco e a ocorrência de danos ao 

artigo. 

· Orientações gerais para o recebimento: a embalagem do catéter (pré-estéril) deve 

permanecer intacta até o momento de uso. A embalagem deve ser inspecionada com relação 

a danos. Se for encontrado algum dano, convém que o catéter seja considerado não estéril. 

Recomenda-se, então, que ele retorne ao fornecedor para processamento. 

· Transporte: os catéteres devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou 

alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar 

ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação 

consequente disso. 

· Estocagem: em todas as áreas de estocagem, antes da utilização, o artigo deve ser 

armazenado de forma a manter sua configuração e seu acabamento de superfície e não 

danificar sua embalagem. Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e 

intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado. 

· Condições de estocagem: Armazene o produto em local seco e limpo, longe do calor, ao 

abrigo de luz direta e em sua embalagem original sob a temperatura de -10ºC a 60ºC. 

Umidade relativa de 30ª 95%. (Não condensante). 

· Rotação de estoque: o princípio “primeiro que entra, primeiro que sai” é recomendado. 

Convém que seja adotada a prática de rotação de estoque para todos os artigos, estéreis e 

não estéreis, em todas as áreas de estocagem. 

· Este produto de utilização única. Nunca deve ser reutilizado. Embora um cateter usado possa 

parecer isento de danos, podem ter-se desenvolvido imperfeições. 

devido a esforço ou contaminação.  

1.9 - Contraindicações: 

· Administração de fluidos de alta viscosidade; 

· Transfusão de grande quantidade de sangue; 

· Não usar em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos materiais 

utilizados; 

· Administração de drogas ou fluidos irritantes. 

1.10 - Efeitos Colaterais e/ou Reações Adversas 
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Os efeitos colaterais ou reações adversas podem advir da não aplicação dos cuidados de 

profissionais adequados ou da não prevenção dos fatores de risco previstos no ANEXO V da 

RDC 185/01 e dos Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia previstos na RDC 56/01. 

Tomando os cuidados descritos acima não há evidência de efeitos colaterais provocados pelo 

uso destes produtos.  

1.11 - Formas de apresentação: 

MODELO TAMANHO QUANTIDADE POR CAIXA 

TOPCATH 14G 100 

TOPCATH 16G 100 
TOPCATH 17G 100 
TOPCATH 18G 100 
TOPCATH 20G 100 
TOPCATH 22G 100 
TOPCATH 24G 100 
TOPCATH 26G 100 

 

MODELO TAMANHO QUANTIDADE POR CAIXA 

TOPCATH PLUS 14G 100 

TOPCATH PLUS 16G 100 
TOPCATH PLUS 17G 100 
TOPCATH PLUS 18G 100 
TOPCATH PLUS 20G 100 
TOPCATH PLUS 22G 100 
TOPCATH PLUS 24G 100 
TOPCATH PLUS 26G 100 

 

MODELO TAMANHO QUANTIDADE POR CAIXA 

TOPCATH WINGS 14G 100 

TOPCATH WINGS 16G 100 
TOPCATH WINGS 17G 100 
TOPCATH WINGS 18G 100 
TOPCATH WINGS 20G 100 
TOPCATH WINGS 22G 100 
TOPCATH WINGS 24G 100 
TOPCATH WINGS 26G 100 

 

MODELO TAMANHO QUANTIDADE POR CAIXA 

TOPCATH NEO 14G 100 

TOPCATH NEO 16G 100 
TOPCATH NEO 17G 100 
TOPCATH NEO 18G 100 
TOPCATH NEO 20G 100 
TOPCATH NEO 22G 100 
TOPCATH NEO 24G 100 
TOPCATH NEO 26G 100 

 

MODELO TAMANHO QUANTIDADE POR CAIXA 

TOPCATH PEN 14G 100 
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TOPCATH PEN 16G 100 
TOPCATH PEN 17G 100 
TOPCATH PEN 18G 100 
TOPCATH PEN 20G 100 
TOPCATH PEN 22G 100 
TOPCATH PEN 24G 100 
TOPCATH PEN 26G 100 

 

1.12 – Diagrama de fluxo 
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Processo de fabricação 

Seguintes processos são empregados para a fabricação de produtos: 

1 - Processamento de Plástico 

2 - Moldagem por Injeção 

3 - Extrusão 

4 - Verificação de Componentes 

5 - Lavagem 

6 - Montagem 

7 - Embalagem da unidade em blíster 

8 – Verificação da qualidade 

9 - Embalagem em caixas secundárias 

10 - Esterilização 

Instruções de trabalho documentadas e planos de qualidade do produto são seguidas para se 

alcançar a qualidade desejada de forma consistente. 

Os produtos são fabricados sob condições controladas e ambiente de trabalho adequado. É 

assegurado que  a empresa segue as Boas Práticas de Fabricação. Condições de higiene 

adequadas são mantidas na montagem do produto e nas áreas de embalagem, que são 

identificadas como sala limpa. Esta sala limpa é classe 10000 e a contagem de partículas é 

verificada uma vez ao ano. Instruções para manutenção das condições de sala limpa, bem 

como de higiene pessoal dos colaboradores que trabalham nela foram documentados vide 

Instrução de trabalho n º QC009/IH. 

As áreas controladas para a realização dos processos de fabricação são as seguintes: 

i. Moldagem por Injeção e Extrusão 

ii. Estoque de componentes 

iii. Laboratório 

iv. Verificação Final e Embalagem 

i. a III. São salas limpas de classe 100.000 e iv. É área controlada. A entrada e saída 

destas áreas estão restritas ao pessoal autorizado de modo a que se mantenham sempre 

limpas. Áreas controladas são limpas duas vezes por dia. A higiene pessoal dos empregados 

em atividades de montagem e embalagem é sempre monitorada. 

Instruções de trabalho / Instruções de montagem, fluxogramas  de montagem, desenhos dos 

produtos e amostras mestre são fornecidas para a orientação de trabalhadores. 

Processos especiais: 

Esterilização é identificada como um processo especial. 

Documentos de referência 
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Instruções de Trabalho 

A. Instruções de Processamento dos Plásticos: WS/PD/028 a 40 

B. Montagem de produtos: WS/QA/023 

C. Instruções de Embalagem: WI-PM-02 

D. Limpeza das salas limpas: QC009/IH 

E. Plano de qualidade para inspeção de Matéria-Prima Qualidade: QP-MS-01 

F. Plano de Qualidade do Produto: QP-IVC-23 

1.13 - Descrição da eficácia e segurança do produto médico: 

Os catéteres Top Med não necessitam de calibração ou manutenção, sendo 

dispositivos de uso único e esterilizados por exposição ao gás óxido de etileno. Em todos os 

modelos, as agulhas são feitas com aço inoxidável japonês (AISI 304), com diâmetro e 

comprimento conforme estabelecido pelos padrões ISO; a câmara de "flashback" permite uma 

fácil visualização do retorno venoso; possuem cobertura manipulável (tampa) que previne 

danos acidentais à agulha e ao catéter; a agulha é de ponto triplo para inserção sem 

sofrimento; a ponte de agulha é extrafina para canulação suave; os catéteres são disponíveis 

com parede fina de PUR (poliuretano) para penetração sob baixa força; há um "clearance" 

mínimo entre o catéter e a agulha para resistência zero de tecidos durante o uso dos catéteres. 

Contra – Indicações: 

· Administração de fluidos de alta viscosidade; 

· Transfusão de grande quantidade de sangue; 

· Não usar em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos materiais 

utilizados; 

· Administração de drogas ou fluidos irritantes. 

Efeitos Colaterais e/ou Reações Adversas 

Os efeitos colaterais ou reações adversas podem advir da não aplicação dos cuidados de 

profissionais adequados ou da não prevenção dos fatores de risco previstos no ANEXO V da 

RDC 185/01 e dos Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia previstos na RDC 56/01. 

Tomando os cuidados descritos acima não há evidência de efeitos colaterais provocados pelo 

uso destes produtos. A embolia gasosa pode ser provocada pela não retirada total de ar 

contido no sistema de infusão, por desconexão acidental ou perfuração do tubo do infusor. 

Complicações Potenciais: 

Hematomas leves bem como infecção local (celulite), podem ocorrer se o procedimento não 

for seguido e realizado por profissionais experientes. 

 
Análises de risco: 
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POÍVCO 

Item Fatores de risco 
RDC 
56 

Requisitos essenciais de segurança 
associados aos fatores de risco 

Soluções de projeto e 
fabricação associados à 
segurança e eficácia do 
produto 

1 Toxicidade 7.1(a) Os produtos para saúde devem ser 
projetados e fabricados de forma que 
sejam garantidas e as características as 
seleções dos materiais utilizadas, 
particularmente quanto à toxicidade. 

Todos os materiais utilizados 
para o uso especificado não 
causam riscos quanto à 
toxicidade, por serem produtos 
inertes e utilizados em outros 
produtos de utilização médica 

em geral. 

2 Flamabilidade 7.1(a) 

 

Os produtos para saúde devem ser 
projetados e fabricados de forma que 
sejam garantidas e as características as 
seleções dos materiais utilizadas, quando 
for o caso, a inflamabilidade. 

Os materiais empregados no 
produto não possuem riscos 
quanto a inflamabilidade. 

9.3 Os produtos para saúde devem ser 
projetados e fabricados de forma que em 
condições normais de uso se minimizem 
os riscos de incêndio ou de explosão. 
Particular atenção deve ser dada aos 
produtos que estejam expostos a 
substâncias ou gases inflamáveis ou 
capazes de favorecer a combustão. 

 

O produto não gera riscos de 
incêndio ou explosão na 
presença de atmosferas 
inflamáveis. 

3 Incompatibilidade 
biológica 

7.1(b) Os produtos para saúde devem ser 
projetados e fabricados de forma que 
sejam garantidos as características e 
desempenho, com especial atenção a 
compatibilidade entre os materiais 
utilizados e entre os materiais e os tecidos 
biológicos, células e fluidos corporais, 
considerando a finalidade prevista do 
produto médico. 

 

As partes e acessórios do 
produto são de materiais inertes 
amplamente utilizados na 
prática médica.  

4 Contaminantes 
residuais 

7.2 

 

Os produtos para saúde devem ser 
projetados, fabricados e embalados de 
forma que seja minimizado o risco 
apresentado por contaminantes e 
resíduos para as pessoas que participem 
do transporte, armazenamento e uso, 
assim como para os pacientes, 
considerando a finalidade prevista do 
produto. Especial atenção deve ser 
prestada aos tecidos expostos e a 
duração e freqüência da exposição. 

 

O manual de utilização contém 
informações para que seja 
reduzido o risco de 
contaminação, em questão ao 
seu armazenamento, transporte 

e uso. 

7.4  Os produtos para saúde devem ser 
projetados e fabricados de forma que 
sejam reduzidos ao mínimo os riscos que 
derivem das substâncias deles 
desprendidas. 

Do produto não desprende 
substâncias que trazem riscos. 

5 Incompatibilidade 
com outros 
materiais, 
substâncias ou 
gases. 

7.3 Os produtos para saúde devem ser 
projetados e fabricados de modo a que 
possam ser usados de forma totalmente 
segura com materiais, substâncias e 
gases com os quais entrem em contato 
durante seu uso normal e em 
procedimentos habituais. No caso em que 
os produtos para saúde se destinem à 
administração de medicamentos, estes 
produtos deverão ser projetados e 
fabricados de forma compatível com os 
medicamentos de que tratam as 

 

O produto não gera riscos de 
incêndio ou explosão na 
presença de atmosferas 

inflamáveis. 

O produto não se destina a 
aplicação de medicamento. 
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Item Fatores de risco 
RDC 
56 

Requisitos essenciais de segurança 
associados aos fatores de risco 

Soluções de projeto e 
fabricação associados à 
segurança e eficácia do 
produto 

disposições e restrições que regem tais 
produtos e seu uso deverá ajustar-se de 
modo permanente à finalidade a que 

sejam destinados.. 

 

6 Infecção e 
contaminação 
microbiana 

8.1 Os produtos para saúde e seus processos 
de fabricação devem ser projetados de 
forma a que se elimine ou reduza o risco 
de infecção para o paciente ou 
consumidor, operador ou terceiros 
envolvidos. 

Os riscos de infecção são 
eliminados se seguidas as 
instruções de uso 
acompanhantes do produto. 

8.2 Os tecidos de origem animal devem 
proceder de animais que tenham sido 
submetidos a controles e 
acompanhamento veterinário adequados, 
em função do uso a que se destinam 
estes tecidos. Os tecidos, células e 
substâncias de origem animal serão 
transformados, conservados, analisados 
e manipulados de forma que ofereçam as 
máximas garantias de segurança. 
Objetivando oferecer garantias contra 
vírus e outros agentes transmissíveis, 
serão utilizados métodos reconhecidos de 
eliminação ou inativação viral durante o 
processo de fabricação. 

 

 

O produto não possui tecidos de 
origem animal. 

8.3 Os produtos para saúde, que são 
fornecidos em estado estéril devem ser 
projetados, fabricados e embalados em 
embalagem não reutilizável ou segundo 
procedimentos apropriados, de maneira 
que estejam estéreis no momento de sua 
comercialização e que mantenham esta 
qualidade nas condições previstas de 
armazenamento e transporte, até que a 
embalagem protetora que garante a 
esterilidade seja violada ou aberta. 

 

Os produtos são fornecidos em 
estado estéril, como mostra as 
instruções de uso 
acompanhante do 
equipamento. 

Os cuidados sobre 
armazenamento e transporte 
são definidos nas instruções de 
uso. 

8.4 Produtos para saúde fornecidos em 
estado estéril devem ser fabricados e 
esterilizados por métodos apropriados e 
validados. 

Os produtos acompanhantes 
dos equipamentos são 
fornecidos em estado estéril, 
como mostra o Manual do 
Usuário acompanhante do 
equipamento. 

O produto é esterilizado por 

Óxido de Etileno. 

8.5 Os produtos para saúde que devem ser 
esterilizados devem ser fabricados em 
condições adequadamente controladas 
(por ex. as relativas ao meio ambiente). 

O processo de produção é 
realizado em salas com limpeza 
e condições adequadas ao tipo 
de produto. 
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Item Fatores de risco 
RDC 
56 

Requisitos essenciais de segurança 
associados aos fatores de risco 

Soluções de projeto e 
fabricação associados à 
segurança e eficácia do 
produto 

8.6 Os sistemas de embalagem destinados a 
produtos para saúde não estéreis devem 
conservar o produto sem deterioração no 
estado de limpeza previsto e, se o produto 
precisar ser esterilizado antes de seu uso, 
deverá ser minimizado o risco de 
contaminação microbiana. O sistema de 
embalagem deve ser adequado em 
função do método de esterilização 
indicado pelo fabricante. 

As embalagens conservam 
adequadamente os produtos, 
sem deterioração e no estado 

de limpeza previsto. 

8.7 A embalagem ou rotulagem dos produtos 
para saúde deve permitir que se 
distingam claramente e a simples vista os 
produtos idênticos ou similares em suas 
formas de apresentação, estéril e não 
estéril. 

O rótulo do produto identifica 
cada modelo contido na 
embalagem externa de modo 
que possam ser verificados 
facilmente. 

7 Incompatibilidade 
de combinação 
ou conexão com 
outros produtos 

 

 

 

9.1 Quando um produto para saúde se 
destinar a uso em combinação com outros 
produtos ou equipamentos, a 
combinação, incluindo o sistema de 
conexão deve ser segura e não alterar o 
desempenho previsto. Quaisquer 
restrições ao uso deverão ser indicadas 

nos rótulos ou nas instruções de uso. 

O produto é destinado ao uso 
em combinação com outros 
produtos ou equipamentos e 
todas as suas restrições para 
seu uso estão contidas no 
Manual do Usuário que 
acompanha cada equipamento. 

12.7.4 Os terminais e conectores de produtos 
para saúde para energia elétrica, 
hidráulica, pneumática ou gasosa que 
tenham que possam ser manipuladas 
pelo operador, devem ser projetados e 
fabricados de modo a reduzir ao mínimo 
qualquer risco possível. 

Os terminais e conectores do 
produto não trazem riscos ao 
serem manipulados, se 
seguidas às instruções de uso 
que constam no Manual do 

Usuário. 

8 Instabilidade e 
limitações de 
características 
físicas e 
ergonômicas 

 

9.2.(a) Os produtos para saúde devem ser 
projetados e fabricados de forma que 
eliminem ou reduzam os riscos de lesões 
vinculados a suas características físicas, 
incluídas a relação volume/pressão, a 
dimensão, e, se for o caso, ergonômicas. 

O produto não causa riscos 
devido as suas características 
físicas, pois não possuem 
cantos vivos, arestas, são 
ergonômicos e de peso 
apropriado. 

12.7.1  Os produtos para saúde devem ser 
projetados e fabricados de modo que os 
pacientes ou operadores estejam 
protegidos de riscos mecânicos 
provenientes de, por exemplo, 
resistência, estabilidade ou peças móveis. 

O produto não oferece riscos 
mecânicos ao usuário, pois não 
aquecem e não possuem peças 

móveis. 

12.7.2 Os produtos para saúde devem ser 
projetados e fabricados de modo que os 
riscos derivados de vibrações produzidas 
pelos produtos se reduzam ao nível 
mínimo possível, considerando o 
progresso tecnológico e a disponibilidade 
de meios para redução das vibrações, 
especialmente em sua origem, salvo se 
as vibrações fazem parte das 
especificações previstas para o produto. 

O produto não oferece riscos, 
pois não existem vibrações 
geradas pelos mesmos. 
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Item Fatores de risco 
RDC 
56 

Requisitos essenciais de segurança 
associados aos fatores de risco 

Soluções de projeto e 
fabricação associados à 
segurança e eficácia do 
produto 

12.7.3 Os produtos para saúde devem ser 
projetados e fabricados de modo que os 
riscos derivados da emissão de ruídos se 
reduza ao mínimo possível, considerando 
o progresso tecnológico e a 
disponibilidade de meios para redução 
dos ruídos, especialmente em sua 
origem, salvo se os ruídos fazem parte do 
desempenho previsto. 

Não são gerados ruídos pelo 
produto. 

12.7.5 As partes acessíveis dos produtos para 
saúde (excluindo-se as partes ou zonas 
destinadas a proporcionar calor ou a 
atingir determinadas temperaturas) e seu 
entorno, não podem alcançar 
temperaturas que representem perigo em 
condições normais de uso. 

O produto não aumenta a 
temperatura para oferecer 
riscos em condições normais de 
uso. 

9 Sensibilidade a 
condições 
ambientais 

9.2(b) Os produtos para saúde devem ser 
projetados e fabricados de forma que 
eliminem ou reduzam os riscos vinculados 
com as condições do meio ambiente 
razoavelmente previsível, tais como os 
campos magnéticos, influências elétricas 
externas, descargas eletrostáticas, 
pressão, temperatura ou variações de 
pressão e de aceleração. 

O produto não sofre 
interferência do ambiente 
externo. 

As informações relacionadas 
com interferências estão 

previstas no Manual do Usuário. 

10 Interferência 
recíproca com 
outros produtos 

 

9.2.(c) Os produtos para saúde devem ser 
projetados e fabricados de forma que 
eliminem ou reduzam os riscos de 
interferência recíproca com outros 
produtos, utilizados normalmente para 
diagnóstico ou terapia. 

O produto foi projetado para não 
gerar interferências em 
aparelhos de diagnóstico ou 
terapia. 

12.5 Os produtos para saúde devem ser 
projetados e fabricados de modo a 
minimizar os riscos de geração de 
campos eletromagnéticos que possam 
prejudicar a operação de outros produtos 
em sua vizinhança. 

O produto não produz geração 
de campo eletromagnético que 
possam prejudicar a operação 
de outros equipamentos, se 
utilizados conforme as 
instruções de uso. 

11 Impossibilidade 
de calibração e 
manutenção 

 

9.2.(d) Os produtos para saúde devem ser 
projetados e fabricados de forma que 
eliminem ou reduzam os riscos que 
derivam, em caso de impossibilidade de 
manutenção ou calibração, do 
envelhecimento dos materiais utilizados 
ou da perda de precisão de algum 

mecanismo ou controle. 

O produto não possui partes ou 
peças que afetam sua precisão 
ou calibração, porém o produto 
necessita de acompanhamento 
médico para garantir as suas 
características de projeto, 
conforme definido no Manual do 

Usuário. 

12 Imprecisão ou 
instabilidade de 
medida 

10.1 Os produtos para saúde com função de 
medição devem ser projetados e 
fabricados de modo que proporcionem 
uma suficiente estabilidade e precisão da 
medição dentro dos limites adequados à 
finalidade do produto. Os limites de 
precisão serão indicados pelo fabricante. 

 

Não é função do produto 
realizar medições de qualquer 
tipo. 

10.2 A escala de medida, de controle e de 
visualização devem ser projetadas 
facilitando sua leitura, tendo em vista a 
finalidade do produto. 

O produto não apresenta 
informações de medida. 
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Item Fatores de risco 
RDC 
56 

Requisitos essenciais de segurança 
associados aos fatores de risco 

Soluções de projeto e 
fabricação associados à 
segurança e eficácia do 
produto 

13 Controle 
inadequado das 
radiações 

 

11.2.1 Radiação Intencional - Quando os 
produtos para saúde forem projetados 
para emitir níveis perigosos de radiação 
necessários para um propósito médico 
terapêutico e/ou diagnóstico específico, 
cujo benefício é considerado superior aos 
riscos inerentes às emissões, estas terão 
que ser controladas pelo operador. Tais 
produtos deverão ser projetados e 
fabricados de forma que seja assegurada 
a repetibilidade e tolerância dos 

parâmetros variáveis pertinentes. 

 

O produto não emite radiação. 

11.5.1 Radiações Ionizantes - Os produtos para 
saúde que emitem radiações ionizantes 
devem ser projetados e fabricados de 
forma que se possa regular e controlar a 
quantidade e a qualidade das radiações 
emitidas, em função do objetivo que se 
busca. 

O produto não emite qualquer 

tipo de radiação ionizante. 

11.5.3 Radiações Ionizantes - Os produtos para 
saúde que emitem radiações ionizantes 
destinadas a radioterapia devem ser 
projetados e fabricados de forma que 
permitam uma vigilância e um controle 
confiável das doses administradas, do 
tipo de feixe de raio, da energia e do tipo 
de radiação. 

 

O produto não emite qualquer 

tipo de radiação ionizante. 

14 Proteção 
Inadequada das 
radiações 

 

11.1.1 Proteção Contra Radiações - Os produtos 
para saúde devem ser projetados e 
fabricados de modo que se reduza ao 
mínimo, compatível com a finalidade 
esperada, qualquer exposição dos 
pacientes, operadores e outras pessoas 
às radiações, sem que isto limite a 
aplicação dos níveis adequada indicados 
para fins terapêuticos ou diagnósticos. 

O produto não emite radiação. 

11.3.1 Radiação Não Intencional - Os produtos 
para saúde devem ser projetados e 
fabricados de modo que se reduza ao 
mínimo possível a exposição de 
pacientes, de operadores e outras 
pessoas à emissão de radiações não 
intencionais, parasitas ou dispersas. 

 

O produto não emite qualquer 
tipo de radiação não intencional, 
parasitas ou dispersas. 

11.5.2 Radiações Ionizantes - Os produtos para 
saúde que emitem radiações ionizantes 
para o diagnóstico radiológico devem ser 
projetados e fabricados para garantir uma 
boa qualidade de imagem e/ou de 
resultado de acordo com a finalidade 
médica que se busca, com uma 
exposição mínima do paciente e do 
operador às radiações. 

 

O produto não emite quaisquer 
tipos de radiação ionizantes. 

15 Controle 
inadequado de 
energias ou 
substâncias 
administradas 

12.8.1 O projeto e a fabricação dos produtos 
para saúde destinados a fornecer energia 
ou substâncias ao paciente devem ser 
concebidos de modo que o fluxo possa 

O produto foi projetado para 
manter a precisão suficiente 
para garantir a segurança do 
paciente. 
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Item Fatores de risco 
RDC 
56 

Requisitos essenciais de segurança 
associados aos fatores de risco 

Soluções de projeto e 
fabricação associados à 
segurança e eficácia do 
produto 

ser regulado e mantido com precisão 
suficiente para garantir a segurança do 
paciente e do operador. 

16 Proteção 
inadequada de 
energias ou 
substâncias 
administradas 

12.8.2 O produto para saúde deve estar provido 
de meios que permitam impedir e/ou 
indicar qualquer incorreção no débito de 
energia ou substância, quando dela puder 
se derivar algum perigo. Os produtos para 
saúde devem estar dotados de meios 
adequados para impedir a liberação 
acidental de níveis perigosos de energia 
e/ou de substâncias. 

Do produto não se libera níveis 
perigosos de energia e/ou 
substâncias. 

17 Inteligibilidade 
das informações 
aos usuários 

11.4.1 As instruções de uso dos produtos para 
saúde que emitam radiações devem 
incluir informação detalhada sobre as 
características da radiação emitida, os 
meios de proteção do paciente e do 
operador e as formas de evitar 
manipulações errôneas e de eliminar os 
riscos derivados da instalação. 

O produto não emite quaisquer 
tipos de radiação 

12.9.1 As funções dos controles e dos 
indicadores deverão estar claramente 
indicadas nos produtos para saúde - No 
caso de um produto para saúde estar 
acompanhado de instruções necessárias 
para seu uso ou indicações de controle ou 
regulagem mediante um sistema visual, 
tais informações devem ser 
compreensíveis para o operador, e se for 
o caso, para o paciente ou consumidor. 

 

Todas as informações sobre a 
utilização do produto estão 
expressas de forma clara, como 
mostra o Manual do Usuário que 
acompanha os mesmos. 

18 Instabilidade de 
sistemas digitais 
programáveis 

12.1 Os produtos para saúde que incorporem 
sistemas eletrônicos programáveis 
devem ser projetados de forma que se 
garanta a repetibilidade, confiabilidade e 
eficácia destes sistemas, em consonância 
com a utilização a que se destinam. No 
caso de condições de primeiro defeito no 
sistema, deverão prever-se os meios para 
poder eliminar ou reduzir, na medida do 
possível, os riscos conseqüentes. 

 

O produto não possui sistema 
eletrônico programável. 

19 Falhas da fonte 
de energia para 
funcionamento 

12.2 Os produtos para saúde que possuam 
uma fonte de energia interna da qual 
dependa a segurança dos pacientes, 
devem estar providos de meios que 
permitam determinar o estado da fonte de 
energia. 

O produto não possui fonte de 
energia interna da qual dependa 

a segurança do paciente. 

 

20 Inadequação de 
alarmes para 
alerta 

 

11.2.2 Radiação Intencional - Quando os 
produtos para saúde forem destinados a 
emitir radiações potencialmente 
perigosas, visíveis e/ou invisíveis, 
deverão estar equipados com indicadores 
visuais e/ou sonoros que sinalizem a 

emissão da radiação. 

 

O produto não emite quaisquer 
tipos de radiação. 
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Item Fatores de risco 
RDC 
56 

Requisitos essenciais de segurança 
associados aos fatores de risco 

Soluções de projeto e 
fabricação associados à 
segurança e eficácia do 
produto 

12.3 Os produtos para saúde conectados a 
uma fonte de energia externa da qual 
dependa a segurança dos pacientes, 
deverão incluir um sistema de alarme que 
indique qualquer falha da fonte de 
energia. 

 

A segurança do paciente não 
depende de uma fonte de 
energia externa. 

12.4 Os produtos para saúde destinados a 
monitorar um ou mais parâmetros clínicos 
de um paciente, devem dispor de 
sistemas de alarme apropriados para 
alertar o operador de situações que 
podem provocar condições de risco ou 
agravar o estado de saúde do paciente. 

 

O produto não é destinado à 
monitoração de parâmetros 
clínicos. 

21 Susceptibilidade 
a choques 
elétricos 

12.6.1 Os produtos para saúde devem ser 
projetados e fabricados de forma que, 
quando forem instalados e usados em 
condições normais ou em condição de 
primeiro defeito, se eliminem os riscos de 
choques elétricos acidentais.  

 

O produto é totalmente isolado 
evitando quaisquer tipos de 
efeitos adversos indesejáveis. 

 

1.14 - Termo de Garantia Legal 

(De acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei no. 8.078, de 11 de 

Setembro de 1990). 

A empresa Top Med em cumprimento ao artigo no. 8.078 da lei, de 11 de Setembro de 1990 

vêm por meio deste instrumento legal, garantir o direito do consumidor de reclamar pelos 

vícios aparentes ou de fácil constatação de todos os produtos por ela importados e 

comercializados, pelo prazo de 90 dias, a contar da data de entrega efetiva dos produtos. 

Tratando-se de vício oculto, o prazo de decadência inicia-se no momento em que ficar 

evidenciado o defeito, conforme disposto Parágrafo 3º do Art. 26 da Lei 8.078. Para que o 

presente termo de Garantia Legal surta efeito, o consumidor deverá observar as condições 

abaixo descritas: 

- Não permitir que pessoas despreparadas utilizem o produto em questão. 

- Não permitir o uso indevido bem como mau uso do produto. 

- Seguir detalhadamente todas as orientações de uso. 

 

 


