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1. Especificações 

 As séries de Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita 
são formadas por tipos permanentes e temporários. São 
usados para a oclusão permanente e temporária do segmento 
cervical de aneurismas intracranianos e de vasos sanguíneos 
periféricos. 

Os Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita são feitos 
com uma liga de titânio (Ti-6A1-4V ELI; especificada por 
ASTM F136/ISO5832-3). 

Os Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita foram 
projetados para um único uso. Devem ser utilizados 
juntamente com os Aplicadores de Clipes para Aneurisma de 
Titânio Sugita, que são exclusivos para estes tipos 
específicos de clipes. A reutilização pode provocar a ruptura 
dos clipes e causar infecções. 

 Os Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita são feitos 
com materiais não ferromagnéticos (ASTM F136/ISO 
5832-3). É confirmado segundos os padrões ASTM que 
podem ser usados, sem interferências, com equipamentos 
de IRM (Imagem por Ressonância Magnética) de até 3T 
(tesla), que são aqueles atualmente utilizados. 

ASTM: American Society for Testing and Materials 
(Sociedade Americana para Testes de Materiais); ISO: 
International Organization for Standardization (Organização 
Internacional para Padronização). 

O desenho original, com grande abertura das lâminas, 
garante uma ótima visibilidade do aneurisma cerebral 

durante a cirurgia. 
Cada Clipe para Aneurisma de Titânio Sugita possui um 

numero de série para garantir a sua rastreabilidade. 
A força de fechamento de cada clipe é medida durante a 

etapa final do controle de qualidade, com uma escala 
eletrônica computadorizada, sendo o ponto de medição 
localizado a 1/3L de distância da extremidade distal do 
comprimento da lâmina (L) do clipe [Figura 1], com uma 
abertura de 1,0mm entre as laminas. O resultado da medição 
é indicado em newtons e gramas na etiqueta da embalagem. 

  
[Figura 1] 
 
2. Tipos 
◯Tipo Permanente 

   
◯Tipo Temporário 
 Cor 

Clipe Sugita 
Titânio  

Clipe Sugita Titânio 
2 

Tipo Mola  Lamina Mola  Lamina 
Tipo 
Padrão 

Azul Azul e 
dourado 

Verde  Dourado 

Tipo 
Mini 

Prata Azul e 
dourado 

Rosa Dourado 

 
 Para as dimensões específicas e opções de formas, 

consultar o catálogo “Clipes para Aneurisma de Titânio 
Sugita”. 
 

3. Tipo de Mola: Mola Integral 
4. Mecanismo de Acionamento: Acionamento Jacaré 
5. Acabamento da Superfície 

- Corpo do Clipe: Acetinado 
- Tratamento do Material: Tratamento de anodização 

6. Forma da Secção Transversal da Lâmina: Enrolada 
 
7. Indicações de Uso 

O tipo permanente é indicado para a oclusão permanente 
do segmento cervical de aneurismas cerebrais e de vasos 
sanguíneos periféricos. O tipo temporário é indicado para a 
oclusão temporária do segmento cervical de aneurismas 
cerebrais e de vasos sanguíneos periféricos. 
 
8. Instruções de Uso 

Todos os Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita são 
embalados não esterilizados e devem ser esterilizados 
adequadamente antes do uso. 

Os Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita devem ser 
manuseados com os Aplicadores de Clipes para 
Aneurisma de Titânio Sugita específicos. Cada Aplicador 
de Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita possui uma 
gravação. Por ex.: “Somente PARA CLIPES PARA 
ANEURISMA DE TITÂNIO SUGITA (tipos aplicáveis)”. 

Ao manusear o clipe, deve-se verificar se foi 
corretamente posicionado no aplicador, como mostrado na 
[Figura 2]. 

A fixação imprópria do clipe pode fazer com que seja 
danificado ou escape do aplicador. Como isso representa um 
risco durante a cirurgia, a correta fixação do clipe deve 
sempre ser levada em conta.  
 

 
 
 
 
 
  [Figura 2] 
 
・Verificar o posicionamento correto do clipe no aplicador. 
・Não fixar o clipe em posições angulares. 
・Se a mola do clipe não estiver adequadamente fixada no 

aplicador, o clipe pode deslizar ou escapar. Isso pode 
danificar a seção da mola do clipe e, provocar a quebra 
da mola. 

 
É muito importante verificar o posicionamento correto 

dos Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita no segmento 

 Cor 
Clipe Sugita 

Titânio  
Clipe Sugita 

Titânio 2 
Tipo Mola Lamina Mola  Lamina 
Tipo Padrão Azul Azul Verde Cinza 
Tipo Mini Prata Azul Rosa Cinza 
Fenestrado Roxa Azul Verde Cinza 
Tipo Longo ---- ---- Azul Cinza 
Booster ---- ---- Verde Verde 

Fig-2 

Correto 

Errado Errado Errado 

Clipe 
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cervical dos aneurismas cerebrais e nos vasos sanguíneos 
periféricos. Recomenda-se que o hospital registre o tipo e o 
número de série do clipe usado para cada paciente. A 
embalagem do clipe possui etiquetas autoadesivas para esta 
finalidade. 
 
9. Contraindicações e Proibições 
1) Proibição de reutilização 

Os Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita foram 
projetados para um único uso. 
Depois do clipe aberto ou entrado em contato com 
sangue ou tecido de um paciente, deve ser descartado. A 
reutilização pode provocar a ruptura dos clipes e causar 
infecções. [Causa de ruptura/risco de infecção] 

2) Proibição de uso para outras finalidades  
Os Clipes para Aneurisma Permanentes e temporários 
de Titânio Sugita não devem ser utilizados para 
finalidades diversas além da oclusão permanente ou 
temporário do segmento cervical de aneurismas 
cerebrais e de vasos sanguíneos periféricos. Os Clipes 
para Aneurisma Temporário de Titânio Sugita não 
devem ser usados para a oclusão permanente de vasos 
sanguíneos ou para o posicionamento permanente 
nestes. 

3) Utilizar somente os Aplicadores de Clipes para 
Aneurisma de Titânio Sugita específicos ao manusear os 
Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita para evitar 
alterações das forças de fechamento ou das 
características mecânicas do clipe. Não usar os Clipes 
para Aneurisma de Titânio Sugita com aplicadores de 
outros fabricantes. 

4) Não abrir o clipe diretamente com os dedos. Pode 
provocar corrosão ou alterar a força de retenção. O clipe 
deve ser aberto apenas se estiver posicionado 
corretamente no aplicador. 

5) Os Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita não devem 
ser dobrados ou remodelados. 

6) Não utilizar os Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita 
com implantes de outros fabricantes ou com implantes já 
colocados de outros materiais para evitar qualquer 
possível reação galvânica. Pode provocar corrosão ou 
alterar a força de retenção. 

7) Os Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita não devem 
ser usados em pacientes com alergias graves a metais ou 
materiais exógenos. 

8) Os Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita não devem 
ser usados se houver infecção ou risco de infecção. 

9) Os Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita não devem 

ser esterilizados usando gás plasma de peróxido de 
hidrogênio a baixa temperatura. 
Este produto não é compatível com a esterilização por 
gás plasma de peróxido de hidrogênio a baixa 
temperatura. [A esterilização com este método pode 
provocar a deterioração da coloração da superfície e 
afetar as suas características.] 

 
10. Advertências 
1) Todos os pacientes devem receber a explicação completa 

sobre o uso dos Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita 
e sobre os benefícios/riscos das cirurgias que os 
utilizam. 

2) O estado de fechamento dos clipes para aneurisma 
cerebral deve ser verificado imediatamente após a 
cirurgia. 
“Os eventos adversos mais graves que podem ser 
previstos com o uso do clipe para aneurisma incluem o 
deslocamento do clipe, deslizamento do clipe, escape do 
clipe do aplicador, quebra do clipe, laceração do 
aneurisma, lesão cerebrovascular e hemorragia. Além 
disso, com relação à estrutura do clipe, o risco de 
falhas/eventos adversos pode aumentar se forem 
utilizadas apenas as pontas dos clipes no tecido em 
questão, especialmente em caso de clipes com lâminas 
longas.” 

3) Proibição de reprocessamento do produto 
O reprocessamento do produto é proibido, por exemplo, 
quando houver alguma marca causado por impacto ou 
danificado. [Pode provocar a sua danificação.] 

4) Proibição de manuseio inadequado 
O manuseio indevido do produto, como segurá-lo de 
modo que possa provocar deformação ou danificação, 
deve ser evitado. [Irá diminuir significativamente a vida 
útil do implante.] 

 
11. Uso de IRM 

Foi confirmado através dos testes definidos pela ASTM 
F2052 que os Clipes para Aneurisma em Titânio Sugita 
podem ser usados sem interferências em campos magnéticos 
de até 3.0 tesla. Portanto, pacientes com Clipes para 
Aneurisma de Titânio Sugita implantados podem se 
submeter a varredura por IRM em campos de até 3.0 tesla. 
Porém, podem ocorrer artefatos sob determinadas condições 
de varredura por IRM. 

A varredura por IRM com campo magnético forte, 
superior a 3.0 tesla, pode provocar o deslocamento do clipe. 
 

12. Atenção 
O uso dos Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita é 

reservado a cirurgiões com treinamento adequado e 
experiência em uso de clipes para aneurisma intracraniano. 
 
13. Falhas e Eventos Adversos 
1) Eventos adversos graves 

・Deslocamento do clipe (deslizamentos) 
・Escape do clipe do aplicador 
・Quebra do clipe 
・Ruptura de um aneurisma cerebral 
・Lesão cerebrovascular 
・Hemorragia 
・Morte 

2) Outros eventos adversos 
・Infecção ou ferida operatória 
・Complicações cirúrgicas em geral 
・Deslocamento posterior do clipe devido à aplicação 

em campo magnético 
・Oclusão de vasos sanguíneos adjacentes 
・Reação a corpo estranho 

 
14. Armazenamento – Cuidados e Manuseio 

Os Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita são 
fornecidos em uma embalagem não estéril e devem ser 
guardados em um local arejado, seco e seguro. 

Os Clipes nunca devem ser utilizados com Aplicadores 
de Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita que não sejam 
específicos a eles. 
 
15. Processos de Esterilização Validados 

A esterilização e o manuseio adequados dos Clipes para 
Aneurisma de Titânio Sugita são importantes para garantir 
que os clipes cumprem com as especificações de 
esterilização antes da implantação, ajudando a minimizar a 
ocorrência de infecção no paciente. 

Outros procedimentos também são importantes para 
minimizar a contaminação na sala operatória, como o uso de 
uma sala cirúrgica com equipamento de fluxo laminar fica a 
critério do cirurgião. 

Os Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita são 
fornecidos não esterilizados. Portanto, os Clipes para 
Aneurisma de Titânio Sugita devem ser esterilizados pelos 
usuários (profissionais de saúde) antes da cirurgia mediante 
um processo de esterilização validado, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo governo. 

━ Limpar Antes da Esterilização ━ 
Os Clipes para Aneurisma de Titânio Sugita e os 

instrumentos devem ser limpos para diminuir a carga 
microbiana. É recomendado usar uma lavadora ultrassônica. 
Não usar soluções com cloro, que podem provocar corrosão 
metálica. 
 

━ Embalar Antes da Esterilização ━ 
Antes da esterilização, retirar o clipe da proteção de 

poliuretano da caixa do clipe e esterilize somente o clipe. 
É disponível um estojo específico para o clipe. 
Ao esterilizar com autoclave, o clipe deve ser embalado 

duplamente usando embalagem especificas para 
esterilização médica para autoclave. 

Além disso, também deve ser esterilizado o Aplicador de 
Clipes de Titânio Sugita. 
 

━ Etapas ━ 
1. Colocar o recipiente de esterilização com o clipe em 

embalagem dupla na autoclave. 
2. Configurar a temperatura em 134°C e ligar a unidade. 

Tipo de Ciclo: Pré-vácuo, Tempo de exposição: 3 
minutos 

Não esterilizar usando gás plasma de peróxido de 
hidrogênio a baixa temperatura. Pode provocar a perda 
de cor e/ou deformação. 

 

━ Requisitos Gerais ━ 
1. Após a esterilização, os Clipes de Titânio Sugita devem 
ser armazenados em uma área limpa até o uso. 
2. A embalagem externa deve ser removida ao posicionar o 

produto na sala operatória. A embalagem interna só deve 
ser aberta pouco antes de usar o produto. 

3. O manuseio dos Clipes de Titânio Sugita deve ser o 
mínimo  para reduzir o máximo possível a carga 
microbiana. 

4. O equipamento de esterilização deve ser validado para 
garantir que esterilize na carga específica adequadamente. 
O usuário final é responsável pela validação do processo 
de esterilização do equipamento de esterilização afim de 
garantir a esterilidade. 

5. O equipamento de esterilização deve ser limpo e 
conservado de acordo com os procedimentos de 
especificados pelo fabricante. 

 




