
 

 

Instruções de Uso 

Trocar Cateter Biometrix 

 

Descrição do Produto 

 

O Trocar Cateter é destinado a toracotomias de dreno de tórax fechado.  

 

Indicações de uso: O Trocar Cateter é destinado a toracotomias de dreno de tórax fechado. 

Ele é inserido na cavidade pleural para a drenagem de ar, sangue, bile, pus e outros fluídos. 

Removendo o ar ou fluido de efusão pleural do espaço intratorácico. Restaurando o vazio 

pleural. 

 

Instruções de Uso: 

 1) Verificar todo equipamento necessário para drenagem. 

2) Instalar o paciente na posição supina, o braço homolateral no local de inserção em 

abdução, a mão abaixo da cabeça, onde estiver o primeiro lado ou sob o corpo no caso da 

primeira anterior.  

3) Confirmar os testes clínicos e radiográficos. 

4) Selecionar o local da punção para percussão e marcar os limites da zona de acordo com:  

 

a. Primeira linha médio-clavicular anterior, no segundo espaço intercostal.  

b. Primeiro lado na linha axilar anterior, logo atrás do músculo peitoral principal.  

5) Desinfetar o local de punção com uma solução desinfetante.  

6) Cobrir o paciente com uma área esterilizada para reduzir o risco de infecções.  

7) Conduzir uma área de anestésico no local da punção. 

8) Realizar uma incisão na pele com uma lâmina de bisturi passada diretamente no tamanho 

do dreno. 

9) Dissecar o plano do espaço intercostal com um par de alicates. 

10) Verificar a ausência de adesão através de exploração pleural.  

11) Inserir o cateter trocar. 

12) Colocar o dreno no espaço pleural por 2 a 3 cm após a última perfuração mínima e 

remover o trocar lateral.  

13) O dreno é grampeado em sua extremidade proximal ao anexo a pele, produzido por um 

"Espartano" em volta do dreno, evitando mobilizações acidentais. 

 

Procedimentos de Remoção: 

• Remover as suturas para fechar instantaneamente o local de punção ao remover o dreno.  

• Retirar o cateter torácico e avaliar se o dreno foi completamente removido.  

• Limpar a visão da cirurgia com um desinfetante dérmico.  

• Instalar uma bandagem e uma compressa estéril na ferida, caso seja necessária estrutura. 

• Solicitar um controle de raio-X para verificar que nenhuma parte do dreno tenha 

permanecido.  

 

 



 

Precauções: 

• Nunca utilizar instrumentos afiados ao remover a vestimenta do cateter. 

• Não suturar diretamente o diâmetro exterior do cateter para evitar cortes ou danos ao cateter 

ou impedimento do fluxo do cateter.  

• Não utilize se a embalagem houver sido aberta ou danificada.  

 

Advertências: 

Pode causar: 

• Perfuração de órgãos 

• Edema pulmonar 

• Infecção 

 

Contraindicações: Não se aplica   

 

Armazenamento e Transporte: 

Deve ser transportado e armazenado em temperatura ambiente, em local seco, fresco e 

protegido da luz solar. 

 

Validade: 5 Anos  
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