




SealFoam® não é recomendada como tratamento primário para as coagulopatias.
SealFoam® destina-se a ser utilizada num estado seco. O contato com fluidos antes
da aplicação resultará na perda das propriedades hemostáticas.

Nenhuma comunicada até à data.

É necessário aplicar SealFoam® de tamanho adequado no local da hemorragia até
a hemóstase estar assegurada.

SealFoam Standard
SealFoam HD
SealFoam Sternal
SealFoam Dental
SealFoam ENT

Os conteúdos da embalagem de SealFoam® são esterilizados por radiação e não 
devem ser reesterilizados. Embalagens abertas e não utilizadas devem ser 
imediatamente descartadas.
Se conservado nas condições especificadas neste manual (ver Conservação e 
Manuseio), o produto não aberto e não danificado mantém-se estéril por três anos
a contar da data de esterilização.

SealFoam® deve ser armazenada em temperaturas entre 0°C e 30 °C(32°F e 86°F). 
São permitidas temperaturas extremas até -20°C (-4°F) e 40°C (104°F) durante o 
período máximo de 3 semanas. Uma vez a embalagem aberta, os conteúdos ficam 
sujeitos a contaminação. SealFoam® deve ser utilizada logo após a abertura da 
embalagem e o conteúdo não utilizado descartado. 

Este produto deve ser eliminado em conformidade com os regulamentos governamentais 
pertinentes, relativos a dispositivos médicos. 

A Starch Medical Inc. garante que este produto está isento de defeitos na execução 
e materiais.Nos termos desta garantia, a responsabilidade está limitada ao reembolso
ou substituição de qualquer produto que a Starch Medical Inc. considere defeituoso
em termos de execução e materiais. A Starch Medical Inc. não será responsável por 
danos decorrentes da utilização, utilização incorreta ou abuso deste produto ou 
 

CONSERVAÇÃO E MANUSEIO



respectivo conteúdo em formas que sejam inconsistentes com as indicações 
específicas descritas nestas Instruções de Utilização.Os danos infligidos no produto
através de uma utilização incorrecta, alteração, conservação inadequada ou 
manuseamento incorreto anularão esta garantia limitada.
Nenhum funcionário, agente ou distribuidor da Starch Medical Inc. está autorizado
a alterar esta garantia limitada de qualquer forma que seja.Qualquer alteração ou 
emenda introduzida não será aceita pela Starch Medical Inc., e deverá ser comunicada
à Starch Medical Inc. e/ou autoridades competentes.
ESTA GARANTIA SUBSTITUI EXPRESSAMENTE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, 
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO 
OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO OU QUALQUER OUTRA OBRIGAÇÃO
DA STARCH MEDICAL INC. 

SealFoam® e AMP® são marcas comerciais registradas da Starch Medical Inc.
= Não reutilizar

= Prazo de validade

= Número de catálogo

= Esterilizado com irradiação      

= Código do lote

= Data de fabricação 

= Cuidado

= Marca CE e número de identificação do Organismo Notificado. Certificação de acordo com MDD (93/42/CEE)

= Fabricante  

= Representante autorizado na CE

= Limite de temperatura

= Não utilizar se a embalagem estiver danificada

= Não reesterilizar

= Consultar instruções de utilização
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