
 

 

Instruções de Uso 

Cateter Torácico de Silicone Biometrix  

 

Descrição do Produto 

• O Cateter Torácico de Silicone Biometrix é um dispositivo médico destinado a remoção de 

ar do pneumotórax ou fluído de efusão pleural, sangue, quilo ou pus (empiema) do espaço 

intratorácico.  Seu objetivo é restaurar o vazio pleural para remover quaisquer compressões 

orgânicas intra-torácicas e fornecer à pleura sua função mecânica. 

 

Propriedades 

• Cateter de 50 cm de comprimento, graduado 

• Língua azul cônica 

• PVC material 

• Tira de radiopaco 

 

• Adaptador Escalonado 

• Apenas para uso individual. 

• Estéril: Esterilizado por óxido de etileno. 

 

Indicações de uso 

O dispositivo é primariamente destinado para drenagem pós-operatória após cirurgia 

Cardiotorácica e Torácica.  

a) Pneumotórax: 

Definido pela presença de ar no espaço pleural, causando retração dos pulmões, que entra em 

Colapso devido a suas propriedades elásticas e uma expansão da caixa torácica. 

 

b) Fluído de efusão pleural: 

Definida pela presença de mais ou menos fluído no espaço pleural. Geralmente acompanhado 

de patologias graves. 

Dependendo da natureza do líquido, a efusão é descrita como: 

* Piotórax: Fluído purulento  

* Hemotórax:  líquido sangrento 

* Quilotórax:  Fluído quiloso 

* Hemopneumotórax:  Efusão sanguínea e gás, necessitando da instalação de 2 drenos, um na 

posição superior que drene a efusão de gás, o outro na posição inferior, com o objetivo de 

drenar o fluído de efusão.  

 

c) Cirurgia: 

Quando há a necessidade da instalação de um dreno pleural. Quando existe uma incisão da 

pleura no procedimento, a pressão da cavidade pleural é a mesma que a pressão atmosférica, 

e é necessário drenar o espaço pleural para reanexar as 2 camadas pleurais e criar uma 

pressão negativa. 

 

Instruções de Uso: 



Na conclusão dos procedimentos cardíacos abertos, tubos torácicos são colocados através de 

incisões independentes, tipicamente próximas do aspecto inferior da incisão de esternotomia. 

As perfurações de drenagem são locais dentro do paciente, e o tubo torácico é passado através 

da incisão.  

Uma vez que o tubo estiver no lugar, ele é suturado na pele para prevenir o movimento.  

O tubo torácico é, em seguida, conectado ao cânister de drenagem utilizando tubulação e 

conectores adicionais, e conectado a fonte de sucção, tipicamente regulada para -20cm de 

água.  

 

Possíveis complicações: 

• Perfuração de órgãos 

• Edema pulmonar 

• Infecção. 

 

Precauções: 

Os tubos torácicos devem ser mantidos livres de circuitos dependentes, dobras e obstruções 

que possam prevenir que os tubos de drenagem torácica não sejam grampeados, exceto 

durante a inserção, remoção ou quando forem diagnosticados vazamentos de ar. 

Quando um tubo torácico é inserido, manter a permeabilidade é crítico para evitar 

complicações.  

Não utilize se a embalagem houver sido aberta ou danificada.  
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