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  OROPHAR – CÂNULA OROFARÍNGEA DUPLO LUMEN GMI 

 

Demonstrativo com as especificações dos modelos:  

Códigos: 

540.5.90            OROPHAR 90 MM 

540.5.100          OROPHAR 100 MM 

 

 

 

 

 

 

Indicação de Uso  

 

O objetivo principal da OROPHAR – CÂNULA OROFARÍNGEA DUPLO LUMEN é 

manter a patência da via aérea durante procedimentos endoscópicos. Pode ser usado em 

sedações profundas com ventilação espontânea ou com ventilação invasiva com pressão 

positiva. 

 

É indicado em procedimentos anestésicos como, endoscopias de via aérea, 

broncofibroscopia, endoscopias de via digestiva, ecocardiografia transesofágica e CPRE 

(colangiopancreatografia retrógrada endoscópica).  
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Facilita a inserção de sondas endoscópicas, protegendo-as de danos causados à fibra ótica 

provocada pela mordedura. 

 

 

Princípio de Funcionamento e Mecanismo de Ação 

 

A OROPHAR – CÂNULA OROFARÍNGEA DUPLO LUMEN protege e desobstrui a 

via aérea contra a queda da língua sobre a faringe posterior. 

 

Modo de Uso do Produto 

 

1) Endoscopia de via digestiva 

Colocar a faixa elástica de pescoço antes de começar a sedação, deixando as duas pontas 

livres. 

Após o início da sedação (perda do reflexo córneo-palpebral) a cânula pode ser inserida. 

Com uma das mãos deve-se abrir a boca do paciente, abaixar a língua utilizando o dedo 

indicador ou polegar, ou um abaixador de língua. 

O dispositivo deve estar centralizado sobre o lábio superior do paciente, e o protetor de 

mordedura deve ficar entre os dentes incisivos (superior e inferior). 

Fixar a faixa elástica de pescoço na cânula e ajustar a pressão para que a cânula fique 

firme. Para maior conforto e segurança, ajuste as tiras dos dois lados. Não aperte demais. 

Após a fixação da faixa elástica, o medidor de CO2 e cateter de oxigênio devem ser 

conectados. 

O2, fluxometro de oxigênio em vazão de 2 a 4 litros/min 

CO2, ligado ao capnógrafo, ou analisador de gases, para leitura do CO2. 

Introduzir a sonda pelo orifício redondo (A) 

2) Endoscopia de via aérea (broncofibroscopia flexível – acesso em casos de dificuldade 

de intubação endotraqueal) 

Colocar a faixa elástica de pescoço antes de começar a sedação, deixando as duas pontas 

livres. 

Após o início da sedação (perda do reflexo córneo-palpebral) a cânula pode ser inserida. 

Com uma das mãos deve-se abrir a boca do paciente, abaixar a língua utilizando o dedo 

indicador ou polegar, ou um abaixador de língua. 
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O dispositivo deve estar centralizado sobre o lábio superior do paciente, e o protetor de 

mordedura deve ficar entre os dentes incisivos (superior e inferior). 

Fixar a faixa elástica de pescoço na cânula e ajustar a pressão para que a cânula fique 

firme. Para maior conforto e segurança, ajuste as tiras dos dois lados. Não aperte demais. 

Após a fixação da faixa elástica, o medidor de CO2 e cateter de oxigênio devem ser 

conectados. 

O2, fluxometro de oxigênio em vazão de 2 a 4 litros/min. 

CO2, ligado ao capnógrafo, ou analisador de gases, para leitura do CO2. 

Introduzir a sonda pelo orifício quadrado (B) 

Cuidados de rotina 

Verificar o posicionamento correto da cânula, observando a leitura dos gases, através da 

capnografia e da oximetria arterial, além de parâmetros clínicos como respiração livre e 

expansão torácica. 

Como retirar 

Após a retirada da sonda endoscópica, liberar a faixa elástica da cânula, observar a 

abertura da boca para não haver trauma dentário ou no lábio, e retirar a cânula do paciente. 

 

Condições de Manipulação 

 

1. Deve ser manipulado por profissional médico devidamente capacitado; 

2.Utilizar técnicas assépticas recomendadas conforme o protocolo institucional 

estabelecido pela Unidade de Saúde; 

3. Verificar a validade do item bem como as condições da embalagem antes de utilizá-lo; 

4. Seguir rigorosamente as instruções de uso preconizadas pelo fabricante. 

 

Advertências 

 

O OROPHAR – CÂNULA OROFARÍNGEA DUPLO LUMEN foi avaliado em uma 

população adulta. Este produto não é dirigido para uso em pacientes pediátricos. 

Fatores de adequação a serem considerados incluem pacientes com dentes salientes, 

dentes soltos ou moles, tumores na cavidade oral e restrição de abertura bocal. 

O Fabricante recomenda o uso único.   
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Contraindicações 

 

Desde que utilizada de acordo com as instruções de uso, não apresenta contraindicações. 

 

Efeitos Adversos 

 

Desde que utilizada de acordo com as instruções de uso, não apresenta efeitos colaterais. 

 

Condições para o Armazenamento e Transporte 

 

O produto deve ser armazenado em ambiente limpo, seco, em temperatura ambiente, ao 

abrigo da luz e umidade excessiva. 

 

 

 

 

Resp. Técnica - Dra. Josimra dos Santos Almeida Possidonio - CRF-SP 54.659 

REG ANVISA: 80423540061 

 

GABISA MEDICAL INTERNATIONAL SA 

Rua Tapiraí, 39 – Comp. 51/63/75 – Jardim Leocádia 

CEP 18085-300 Sorocaba – SP 

CNPJ 08.633.431/0001-05 Tel/fax:15 3238-4100.  

 

 

Produto Não Estéril 

tel:15

