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Thorametrix - Single Bottle System 
 
 

 
 
Indicação: O Thorametrix Single Bottle System é concebido como um sistema de drenagem 
torácica pós-operatório, que é utilizado para a drenagem do ar e / ou fluidos da cavidade 
pleural. 
 
Instruções de Uso:  
Modo de sucção: 
1. Nivel de água 
Abrir a tampa da garrafa. Adicionar água estéril (aprox. 100 ml) até a linha do nível de água e 
feche a tampa firmemente. 
ATENÇÃO 
A água deve atingir apenas o Nível de Linha de Água 
 
2. Tubo do paciente 
2.1 Ligar o tubo do paciente e apertar a conexão luer lock. 
2.2 Firmemente conectar o tubo do paciente ao cateter do paciente, garantindo uma ligação 
de ar comprimido. Verifique se o tubo não tem laços ou torções. 
 
3. Porta de sucção 
3.1 Ajustar fonte de sucção regulada para (-100mmHg) ~ (135cmH20). 
3.2 Fixar o tubo de sucção à fonte de sucção. Verifique se o tubo não tem laços ou torções. 
3.3 Fixar o tubo de sucção à porta de sucção. 
• O sistema tem uma característica de segurança da válvula de alívio de elevada negatividade 
assegurar que a fonte de vácuo -100mmHg o vácuo interna não excederá -30mmHg. 
4. POSICIONAMENTO 
Posicione o Thorametrix Single Bottle - sistema de drenagem, ao lado do paciente, abaixo do 
nível do paciente ou utilize a base de estabilidade para colocar a garrafa no chão. 
5. Quando o dispositivo está cheio até à sua capacidade, a substituição com um novo 
dispositivo é recomendado. Para substituir o dispositivo preenchido com um novo, 
momentaneamente prenda a drenagem torácica do paciente e desligue a garrafa cheia 
abrindo a conexão luer lock e substitua por uma nova garrafa. 
6. Descarte 
Rasgar a tampa para o encerramento da conexão luer (lado feminino). Feche a porta de 
sucção da velha garrafa, usando a tampa na sua posição não ventilada. 
O descarte do dispositivo preenchido deve estar de acordo com os seus procedimentos 
hospitalares. 



  
 
 
 
Modo de gravidade 
Se a sucção não é necessária, siga apenas os passos abaixo: 
1. Nivel de água 
Desapertar a tampa de garrafa. Adicionar água estéril (aprox. 100 ml) até a linha do nível do 
mar de água e feche a tampa firmemente. 
 
2.Tubo do paciente 
2.1 Ligar o tubo do paciente e aperte a conexão luer lock. 
2.2 Firmemente conectar o tubo do paciente ao cateter do paciente, garantindo uma ligação 
de ar comprimido. Verifique se o tubo não tem laços ou torções. 
3. Feche a porta de sucção com a tampa, usando seu lado ventilado. 
 
4. Quando o nível de líquido aumenta, assegurar que o tubo interior é posicionado dentro de 
dois centímetros do líquido em todos os momentos. 
 
5. POSICIONAMENTO 
Posicione Thorametrix Single Bottle sistema de drenagem ao lado do paciente, abaixo do 
nível do paciente ou utilizar a base de estabilidade para colocar a garrafa no chão. 
 
 
Contraindicações: Não se aplica  
 
 
Precauções: Este produto deve ser utilizado apenas por pessoal técnico autorizado. 
 
Advertências: O nível de água deve alcançar no máximo a linha indicativa. 
Trata-se de produto de uso único, a reutilização pode causar contaminaçao do paciente ou do 
pessoal da equipe médica. 
 
Efeitos Adversos: Não se aplica  
 
Informações de transporte e armazenamento: O produto deve ser transportado e 
armazenado protegido da luz solar, em local seco e fresco. 
 
O produto não pode ser reprocessado.  
Produto fornecido estéril, esterilizado por ETO. Validade 5 anos. 
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