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Instruções de Uso 

1.1 Descrição: O conjunto de cateter de Pneumotórax é destinado à drenagem de ar e fluídos 
do pneumotórax espontâneo e de tensão do espaço pleural. 
 

1.2. Indicação de uso: Indicado para restaurar o vazio do espaço pleural. 
 
1.3 Instruções de uso 
 
Princípio de funcionamento: O conjunto de cateter Pneumotorax, tem como princípio drenar 

ar ou fluídos da cavidade pleural com diferentes possibilidades de inserção, utilizando a 

micropunção. 

Modo de uso:  

Conjunto Pneumotórax tipo Seldinger 

A. INSERÇÃO 

1. Abra a bandeja, revelando os componentes do Conjunto de Pneumotórax tipo Seldinger.  

2. Prepare a área de acesso de acordo com o protocolo padrão do hospital. 

3. Utilizando uma seringa de 10 ml com uma agulha de 18Ga anexada, insira a agulha na 

cavidade pleural no nível do espaço intercostal segundo anterior acima do limite superior da 

terceira costela.  

4. Aspire conforme o cateter avança sob as paredes do tórax. Quando for encontrado fluxo 

livre de ar através da agulha, retire a seringa da agulha cuidadosamente; remova o arame guia 

de 0,032" do tubo de proteção e insira através da agulha e na cavidade pleural. 

O avanço da ponta “J” pode exigir um movimento de rotação gentil. 

5. Mantenha a posição do arame guia e cuidadosamente remova a agulha. 

6. Um bisturi pode ser utilizado para aumentar a área de punção. Adiante o cateter com o 

dilatador introdutor sobre o arame guia. Existem duas faixas de marcação pretas no cateter. A 

primeira está situada um centímetro proximal ao da perfuração mais proximal no cateter e a 
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 segunda, a 5cm da primeira marcação. O cateter deve ser adiantado até ambas as marcas não 

estarem visíveis para assegurar que todas as perfurações de drenagem estão dentro das 

paredes do tórax.  

7. Remova o arame guia. 

8. Remova o dilatador introdutor. 

9. Monitorar a posição da ponta do cateter através de fluoroscopia.  A ponta distal do cateter 

deve ser posicionada com a ponta apontada em direção ao vértice extremo do espaço pleural.  

 

CUIDADO 

CUIDADO TAMBÉM DEVE SER TOMADO PARA EVITAR DANOS AO PULMÃO COM A PONTA DO 

DILATADOR INTRODUTOR DO CATETER. 

 

Cateter de Pneumotórax Tipo Seldinger 

 

B. CONEXÃO 

Conecte imediatamente o cateter a um dispositivo de drenagem pré-montado adequado.  

Mantenha uma mão posicionada no cateter durante a conexão para prevenir desalojamento 

acidental.  

CONEXÃO DA VÁLVULA DE DRENAGEM TORÁCICA DE HEIMLICH 

   

1. Anexe de forma firme o funil da extensão ao encaixe farpado na extremidade da válvula de 

Heimlich. Em seguida, conecte a extremidade da válvula de três vias do tubo de extensão ao 

eixo do cateter.  

2. Métodos padrão devem ser utilizados para manter o sistema livre de coágulos. Caso um 

coágulo obstrua a válvula, grampeie o tubo imediatamente proximal a válvula e, utilizando 

uma técnica estéril, remova a válvula e a substitua por uma válvula estéril.  

CUIDADO 

NÃO UTILIZE ESTA VÁLVULA PARA DRENAGEM DO TÓRAX APÓS PNEUMONECTOMIA.  

A COLOCAÇÃO INADEQUADA DA VÁLVULA DE HEIMLICH CAUSARÁ PNEUMOTÓRAX DE 

TENSÃO.  
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 OBSERVAÇÃO: Se for encontrado fluído de drenagem do espaço pleural durante o 

procedimento, uma sacola plástica ou recipiente de drenagem adequado pode ser conectado a 

extremidade do plástico transparente da válvula de Heimlich. 

 

CONEXÃO DO SISTEMA DE VEDAÇÃO DE ÁGUA PRÉ-MONTADO 

   

Anexe firmemente o funil do tubo de extensão ao encaixe farpado do tubo de drenagem do 

dispositivo.  Em seguida, conecte a extremidade da válvula de três vias do tubo de extensão ao 

eixo do cateter.  

CONEXÃO DA BOLSA DE DRENAGEM  

 Anexe firmemente o funil do conector escalonado e a parte exterior ao funil da bolsa de 

drenagem.  Em seguida, conecte a extremidade da válvula de três vias do tubo de extensão ao 

eixo do cateter.  

CUIDADO 

A BOLSA DE DRENAGEM DEVE SER VENTILADA PARA PERMITIR O ESCAPE DE AR DURANTE A 

DRENAGEM.  

TODAS AS CONEXÕES DEVEM SER COLADAS FIRMEMENTE PARA PREVENIR A DESCONEXÃO 

ACIDENTAL.  

Realize inspeções do cateter e das conexões de forma regular.  Se a válvula de Heimlich for 

removida, a válvula deve ser virada para a posição desligada para prevenir a readmissão de ar 

no espaço pleural.  

Obtenha uma radiografia de tórax dentro de 24 a 48 horas antes da remoção do cateter.  

C. AMOSTRAGEM 

Se for possível retire uma amostra do líquido drenado através da abertura da válvula de 

torneira, remova a cobertura da válvula e retire a drenagem utilizando uma seringa.  Após 

retirar a amostra, limpe o portal de recolhimento da amostra utilizando a técnica estéril 

padrão. UMA NOVA COBERTURA DE VÁLVULA DEVE SER UTILIZADA E FECHADA DE FORMA 

SEGURA.  

D. REMOÇÃO DO DISPOSITIVO DE CATETER 

1. O cateter não deve ser removido até o pneumotórax ter sido clinicamente tratado e 

avaliado de forma radiográfica para a resolução do pneumotórax.  

2. Para remover o cateter, faça com que o paciente realize a manobra de Valsalva e remova o 

cateter rapidamente para evitar a entrada de ar.  

3. Após a remoção do cateter, um raio-X do tórax deve ser realizado para confirmar a avaliação 

completa do pneumotórax e da remoção do cateter sem pneumotórax recorrente 
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 Pneumotórax Pigtail 

 

PROCEDIMENTO RECOMENDADO UTILIZANDO A TÉCNICA DE ACESSO EM UMA ETAPA: 

1. Abra a bandeja, revelando os componentes do Conjunto de Pneumotórax.  

2. Prepare a área de acesso de acordo com o protocolo padrão do hospital. 

3. Deslize o Alinhador através da ponta pigtail do cateter para alinhar a ponta. 

4. Adiante o Escaple no cateter, alinhando totalmente a ponta distal, e trave-o no lugar 

enroscado o Escalpe no eixo do Cateter.  

5. Remova o Alinhador do Cateter e a observação de "Cuidado” da Agulha Trocar.  

6. Adiante a Agulha Trocar no Cateter e trave-o no lugar enroscado a Agulha Trocar no Eixo do 

Escalpe. Verifique se a ponta da agulha trocar fica saliente através da ponta do cateter. 

7. Após a introdução de anestesia local, uma incisão pode ser feita através da pele. 

8. Insira a ponta do cateter com o Escalpe 

 e a Agulha na cavidade pleural no nível do espaço intercostal segundo anterior acima do limite 

superior da terceira costela.  

9. Tendo passado a parede da cavidade, destrave a Agulha do eixo do Escalpe e remova-a.  

Cuidado: A agulha deve ser retirada assim que o fluxo de ar for observado para evitar 

perfurações no pulmão.  Cuidado também deve ser tomado para evitar danos ao pulmão com 

a ponta do cateter. A agulha não deve ser adiantada no cateter após este ter sido parcialmente 

retirado.  

10. Aspire utilizando uma seringa  conforme o cateter é adiantado através da parede do tórax 

para determinar a colocação adequada do cateter. Quando for encontrado fluxo livre de ar ou 

fluído através do escalpe, o cateter estará na posição adequada e poderá ser destravado do 

escalpe a partir do cateter.  

11. Mantendo o escalpe estacionário, adiante o cateter até a localização desejada assegurando 

que a ponta pig tail esteja dentro da cavidade através de monitoramento fluoroscópico. 

12. É necessário ficar o cateter de forma segura na pele de forma que a área de entrada possa 

ser facilmente mantida pelo paciente sem atrapalhar a posição do cateter.  

 

Cuidado: 

1. Não suture diretamente no diâmetro exterior da tubulação do cateter.  A localização correta 

da sutura é no eixo. 



                                      

 
 

Instruções de Uso 
Produto: Cateter para Drenagem de Pneumothorax Biometrix  

 
Página 5 de 7 

 
 
 2. Existe a possibilidade do lúmen do cateter apresentar coágulo e, dessa forma, a drenagem 

precisa não pode ser assegurada.  Nesse caso, substitua o cateter de drenagem. 

3. O cateter deve ser adequadamente seguro ao tórax para evitar desalojamento.  

 

CONEXÃO 

Conecte imediatamente o cateter a um dispositivo de drenagem pré-montado adequado, 

incluindo tubulação de drenagem e bolsa ou recipiente.  

Mantenha uma mão posicionada no cateter durante a conexão para prevenir desalojamento 

acidental.  

Anexe firmemente o funil do tubo conector ao conector escalonado do tubo de drenagem.  

Conecte a extremidade da válvula de três vias do tubo de extensão ao eixo do cateter.   

Cuidado: 

A bolsa de drenagem deve ser ventilada para permitir o escape de ar durante a drenagem.  

Todas as conexões devem ser coladas firmemente para prevenir a desconexão acidental.  

 

AMOSTRAGEM 

Se for possível retire uma amostra do líquido drenado através da abertura da válvula de 

torneira, remova a cobertura da válvula e retire a drenagem utilizando uma seringa.  Após 

retirar a amostra, limpe o portal de recolhimento da amostra utilizando a técnica estéril 

padrão. Uma nova cobertura de válvula deve ser utilizada e fechada de forma segura.  

 

C. REMOÇÃO DO DISPOSITIVO DE CATETER 

a. O cateter não deve ser removido até o pneumotórax ter sido clinicamente tratado e 

avaliado de forma radiográfica para a resolução do pneumotórax.  

b. Remova a sutura ou qualquer anexo a pele do cateter cuidadosamente para evitar danos ao 

cateter. Não utilize dispositivos de metal/afiados. 

c. Para remover o cateter, faça com que o paciente realize a manobra de Valsalva e remova o 

cateter rapidamente para evitar a entrada de ar.  

d. Após a remoção do cateter, um raio-X do tórax deve ser realizado para confirmar a avaliação 

completa do pneumotórax e da remoção do cateter sem pneumotórax recorrente.  
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1.4 Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do 
produto médico, assim como seu armazenamento e transporte; 
 
 
Advertências:  
- Somente equipes qualificadas que estejam familiarizadas com a técnica devem utilizar o 
produto 
 -Este produto não é destinado para uso no hemotórax ou para grandes acumulações de fluídos.  
 - Não utilize cateteres para o tubo de alimentação ou para procedimentos de gastrostomia.  A 
exposição a sucos gástricos pode danificar o cateter. 
 
Precauções: 
 
Pneumotórax Cateter Tipo Seldinger: 
1. O PRESENTE PRODUTO NÃO É DESTINADO AO USO NA REDUÇÃO DO HEMOTÓRAX MASSIVO 
DEVIDO AO TAMANHO DO CATETER E A POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE COÁGULOS.  
2. MÉDICOS DEVEM ESTAR CIENTES DAS COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS AO TRATAMENTO DO 
PNEUMOTÓRAX, INCLUINDO REEXPANSÃO DE EDEMA PULMONAR, LACERAÇÃO DOS VASOS 
INTERCOSTAIS E PNEUMOTÓRAX RECORRENTE.  
3. MÉDICOS DEVEM ESTAR CIENTES DA POSSIBILIDADE DE PNEUMOTÓRAX DE TENSÃO DEVIDO 
AO TAMANHO DO CATETER E A POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE COÁGULOS.  O INÍCIO DE 
DESCONFORTO RESPIRATÓRIO PODE INDICAR A OCLUSÃO DE CATETER CAUSANDO 
PNEUMOTÓRAX DE TENSÃO.  
4. O PACIENTE DEVE SER AVALIADO CONTINUAMENTE PARA CONFIRMAR A REDUÇÃO OU A 
RECORRÊNCIA DE PNEUMOTÓRAX.  
5. NÃO SUTURE DIRETAMENTE NO DIÂMETRO EXTERIOR DA TUBULAÇÃO DO CATETER.  
6. O CATETER DEVE SER ADEQUADAMENTE SEGURO AO TÓRAX PARA EVITAR DESALOJAMENTO.  
7. CUIDADO DEVE SER EXERCIDO PARA QUE O CATETER PERMANENTE NÃO ENTRE EM CONTATO 
COM A SOLUÇÃO DE 100% DE ACETONA, QUE PODE ENFRAQUECER O CATETER E CAUSAR 
POSSÍVEIS VAZAMENTOS. 
 
Pneumotórax Cateter tipo Não Seldinger: 
• O dispositivo é destinado apenas a uso individual.  
• Leia cuidadosamente todas as instruções antes da utilização do presente dispositivo. Observe 
todos os avisos e precauções.  O não cumprimento dessas instruções pode resultar em 
complicações.  
• Caso anormalidades sejam observadas, descontinue imediatamente o uso e tome as ações 
adequadas.  
• Realize inspeções do cateter e das conexões de forma regular.  Obtenha uma radiografia de 
tórax dentro de 24 a 48 horas antes da remoção do cateter.  
• Não utilize continuamente por mais de 28 dias.  
• O período efetivo do presente produto é de 3 anos, quando armazenado adequadamente.  
• Armazene os cateteres em local fresco e seco.  Não os exponha a solventes orgânicos, radiação 
ionizante ou luz ultravioleta.  
• Este produto foi esterilizado utilizando um processo de esterilização ETO validado e 
controlado.  
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 A re-esterilização e o reuso são proibidos e podem causar contaminação ao paciente ou 

cuidador.  
• Manuseie o produto cuidadosamente para evitar o alongamento forçado, etc. 
• Utilize o produto imediatamente após a abertura da embalagem. Após o uso, deposite-o de 
forma segura.  
• Não é possível excluir a possibilidade de que o lúmen do cateter apresente coágulos e, dessa 
forma, a drenagem ideal não pode ser assegurada.  Nesse caso, o cateter deverá ser substituído. 
• Médicos devem estar cientes das complicações associadas ao tratamento do pneumotórax, 
incluindo reexpansão de edema pulmonar, laceração dos vasos intercostais e pneumotórax 
recorrente.  
• Médicos devem estar cientes da possibilidade de pneumotórax de tensão devido ao tamanho 
do cateter a possibilidade de formação de coágulos.  O início de desconforto respiratório pode 
indicar a oclusão de cateter causando pneumotórax de tensão.  
• O paciente deve ser avaliado continuamente para confirmar a redução ou a recorrência de 
pneumotórax.  
• O cateter deve ser trocado rapidamente ou removido em caso de mau posicionamento ou 
interrupção inesperada da drenagem. 
• Não permita que álcool ou acetona entrem em contato com o cateter. Expor o cateter ao 
álcool ou a acetona pode danificar seu revestimento. 
 
 
Contra-indicações: NA 
 
Possíveis eventos adversos/ Possíveis complicações: NA 
 

1.5 Armazenamento e transporte: 
Deve ser transportado e armazenado em temperatura ambiente, em local seco, fresco, 
protegido de radiação ionizante ou luz ultravioleta. 
 
1.6 Formas de apresentação do produto médico; 
Apresentação: produto fornecido estéril, esterilizado por ETO em caixas contendo 10 

conjuntos compostos de:  

Modelo NP-1001 

 Cateter para drenagem de Pnemotórax 10Fr x 27cm com 6Fr dilatador; Tubo Conector com 

Válvula de 3 vias; Bisturi de Cabo Curto número 11; Seringa 10ml; Fio Guia 0,032" x 45cm; 

Agulha Introdutora 18Ga x 7cm; Fio Guia de Aço Inoxidável com ponta J Flex, Conector Tipo 

Luer Lock, Tubo de Fio Guia, Fio Guia, Campo cirúrgico e Válvula de Heimlich composta por: 

Tubo de PVC, Válvula de Pressão, Adaptador, Adaptador escalonado 7X7. 

Validade: 5 anos 


