
 

EXAFLEX 
EXAFLEX Matriz de colágeno de alta densidade, constituída por pericárdio bovino não reticulado. Provém de gado com menos de 20 meses de idade. O 
produto permite a formação de colágeno recém-formado e a subsequente vascularização do implante. Posteriormente, o implante será remodelado e 
substituído por tecido hospedeiro. Em caso de contato com as vísceras, o dispositivo EXAFLEX reduz ao mínimo os fenômenos de adesão. 
 

INDICAÇÕES DE USO: A membrana e o pó EXAFLEX destinam-se aos seguintes usos: 
• incontinência urinária, na reconstrução do assoalho pélvico, vulnologia 
• reparação de prolapso vaginal e retal 
• reparo cirúrgico de deficiências de tecidos moles, colocação de implantes mamários 
• reparação das paredes abdominal e torácica 
• fortalecimento de retalhos musculares, ligamentos e tendões 
• reparação de hérnias, cirurgia vascular, reparação de nervos e duramam. 
• uso em odontologia no reparo cirúrgico de tecidos moles e como efeito de barreira contra a invasão epitelial do tecido ósseo 
CONTRA-INDICAÇÕES:  Sensibilidade conhecida ou suspeita a derivados de origem bovina. O produto não foi testado em mulheres grávidas. 
REAÇÕES ADVERSAS: Como em qualquer procedimento cirúrgico, reações adversas são possíveis. 
PRECAUÇÕES: O produto é descartável, portanto, após a abertura da embalagem, quaisquer sobras não podem ser reutilizadas ou reesterilizadas. 
Antes de usar, verifique a integridade da embalagem, caso contrário, não use. O uso inadequado pode causar complicações de natureza cirúrgica. 
Não use o produto a menos que armazenado de acordo com as instruções do fabricante. 
ATENÇÃO: O produto durante a sua utilização nunca deve ser desidratado, utilizar imersão constante em solução fisiológica estéril. Caso seja 
obrigado a utilizar o produto em locais contaminados, recomenda-se a adoção de medidas adequadas a nível local e sistémico de forma a conter a 
contaminação/infeção. 
ARMAZENAR: O produto deve ser armazenado em ambientes limpos e secos. A temperatura de armazenamento durante o prazo de validade do 
produto não deve ser inferior a 0 ° C / 32 ° F. NÃO armazene em células refrigeradas. 
TRANSPORTE: O transporte fechado pode ocorrer em condições normais. Tanto o produto quanto a embalagem original podem ser submetidos a 
mudanças de temperatura por curtos períodos. 
INSTRUÇÕES: As instruções abaixo não são referências para a técnica cirúrgica e não substituem protocolos institucionais ou julgamentos clínicos 
profissionais em relação ao atendimento ao paciente. Verifique se a embalagem do produto está em boas condições e se a embalagem que contém a 
membrana está intacta. Abrir a embalagem respeitando a assepsia do bloco operatório Reidratar a membrana por imersão em solução fisiológica 
estéril à temperatura ambiente. O produto também pode ser mantido na água por longos períodos, 2 ou mais horas. O produto pode ser imerso em 
solução salina antibiótica. 
 

Use o produto de acordo com as necessidades cirúrgicas e os regulamentos locais. 
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