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Consultar as instruções de utilização 

Método de esterilização por irradiação

Número de série

Código de lote

Número de catálogo

Prazo de validade [AAAA-MM-DD] ano-mês-dia

Limite superior de temperatura 

Fabricante

Data de fabrico 

Representante autorizado na 
Comunidade Europeia

Não reutilizar

Não reesterilizar

O conteúdo encontra-se estéril, a menos que a 
embalagem interior esteja aberta ou danificada

IMPLANTE PARA
GLAUCOMA 
PLACA PARA SISTEMA DE ESTABILIDADE PAUL®  



DESCRIÇÃO DO IMPLANTE PARA GLAUCOMA PAUL®

O implante para glaucoma PAUL® é um dispositivo de drenagem para glaucoma, 
concebido para tratar o glaucoma através da regulação da pressão intraocular
no olho do doente, evitando uma maior progressão da doença. O dispositivo é 
fabricado inteiramente em silicone implantável de grau médico. Este dispositivo tem 
44,9 mm de comprimento, 23 mm de largura e 342,1 mm2 de área de superfície da 
placa extraocular.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Para utilização em doentes com glaucoma não controlável medicamente
e maus resultados cirúrgicos. Incluem, entre outros: glaucoma neovascular, 
glaucoma afácico/pseudofácico, doentes cuja cirurgia convencional falhou, 
glaucoma congénito e glaucoma secundário a uveíte, crescimento intraepitelial, etc.

ADVERTÊNCIAS
O implante para glaucoma PAUL® destina-se a ser utilizado apenas uma vez.
O implante não pode ser reutilizado. Não reesterilize o implante por nenhum 
método, uma vez que o material da placa pode ficar danificado e o lúmen do
tubo interior pode não ficar totalmente livre de potenciais infeções ou substâncias 
inflamatórias. Tal causará contaminação e infeção ou outros danos à saúde do 
doente, falha do implante e falta de esterilidade do dispositivo. Não utilize
o dispositivo se a integridade da embalagem estéril estiver comprometida.
Não utilize o implante fora do prazo de validade.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Verifique o prazo de validade para garantir que o implante não está fora
 do prazo.

2. Antes da abertura, verifique se o selo de bolsa estéril está intacto antes
 da abertura.

3. Depois de abrir, retire o implante e examine-o para garantir que está intacto
 e sem danos.

4. Enxague o implante com soro fisiológico estéril para remover eventuais
 cargas estáticas.

5. Irrigue o tubo com soro fisiológico estéril para garantir que flui
 devidamente. Não utilize se não houver fluxo.

UTILIZAÇÃO
Os cirurgiões que realizam a implantação têm de ser qualificados na utilização
de dispositivos de drenagem para glaucoma antes de utilizarem o implante para 
glaucoma PAUL®, e devem ainda estar familiarizados com os cuidados 

pós-operatórios necessários. O dispositivo tem de ser implantado 
subconjuntivalmente por um cirurgião oftálmico experiente e com a devida 
formação. As técnicas de implantação cirúrgica adequadas são relevantes para
o desempenho do implante. 

CONTRAINDICAÇÕES
As contraindicações podem incluir conjuntivite bacteriana, úlceras corneanas 
bacterianas, endoftalmite, celulite orbitária, bacteriemia ou septicemia, esclerite 
ativa e/ou nenhuma perceção da luz.

CCOMPLICAÇÕES/EFEITOS ADVERSOS
As complicações e as reações adversas durante ou após a cirurgia podem incluir 
edema corneano, toque corneano, toque da íris/tubo, sinéquia, enxerto esclerótico 
exposto, descolamento da coroide, irite, hifema, obstrução tubular, reação tubular, 
bem como complicações conhecidas de implante valvular ocular, incluindo 
hemorragia supracoroideia, descolamento da retina e câmara pouco profunda.

APRESENTAÇÃO/PRAZO DE VALIDADE
O implante para glaucoma PAUL® é fornecido estéril numa bolsa com selagem 
dupla. As Instruções de Utilização, o Cartão de Identificação do Implante 
e as Etiquetas do Código de Barras do Implante também se encontram dentro
da embalagem estéril. Recomenda-se que cada doente receba o Cartão de
Identificação do Implante anexado com uma das Etiquetas de Código de Barras
do Implante como registo permanente do implante utilizado. O implante foi alvo de 
esterilização por radiação gama. A esterilidade está garantida, a menos que a bolsa 
tenha sido comprometida ou danificada, ou se já tiver passado o prazo de validade.
O prazo de validade encontra-se no lado exterior da caixa. O implante não deve ser 
utilizado após o prazo de validade indicado.

EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A AOI não oferece nenhuma representação nem se responsabiliza pela escolha
do método ou técnica para a implantação ou pela escolha do produto para uma 
patologia  médica específica. Deverá consultar um profissional clínico licenciado
e qualificado.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Poderá encontrar mais informações sobre o produto em www.aoi.sg.
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