
 

 
 

 EMBALAGEM 
 
O CATETER URETERAL DUPLO “J” GMI é apresentado em envelope pouch, com papel 
apto a esterilização por ETO, com impressões de características, lote de produção e etiqueta 
exigidas pela autoridade sanitária competente. 

 
DESCARTE 
Após o uso, descartar todos os materiais utilizados em local apropriado para materiais 
potencialmente contaminados. 
                                                

EFEITOS COLATERAIS 
Não se tem observado reações adversas com a utilização de produtos em poliuretano. 

 

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

 
Resp. Técnica - Dra. Josimara S. A. Possidonio – CRF - SP 54659 

REG ANVISA: 80423540020 

 
GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.  

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 
 

                  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        

 406H / 406H-A 

 
 

CATETER URETERAL DUPLO “J” GMI  
 

APRESENTAÇÕES 
 
O CATETER URETERAL DUPLO “J” GMI é apresentado nos Códigos 406H e 406H-A 
(alternativa do código 406H), esta diferença ocorre devido ao código 406H-A apresentar-se 
com os dois extremos abertos e o código 406H apresentar-se com um extremo aberto e o 
outro fechado, sendo o extremo distal arredondado e o proximal pintado de preto. 
O CATETER URETERAL DUPLO “J” GMI é construído de poliuretano de grau médico 
biocompatível. 
O produto é formado por cateter ureteral, guia hidrofílica, posicionador, dois clamps, capa 
protetora e um fecho para capa protetora.                             

 

 
São apresentados nas seguintes dimensões: 
 

CÓDIGO 406H- A – CATETER URETERAL DUPLO “J” GMI 
 (1500 mm comp) 2 extremidades abertas 

Fr/Ch 
Diâmetro 
Externo 

Guia 
Compr 
.20 cm. 

Compr. 
24cm. 

Compr. 
26cm. 

Compr.  
28 cm 

4.7 1,60 0.032” 406H-47-20A 406H-47-24A 406H-47-26A 406H-47-28A 

06 2,05 0.035” 406H-06-20A 406H-06-24A 406H-06-26A 406H-06-28A 

07 2,30 0.035” 406H-07-20A 406H-07-24A 406H-07-26A 406H-07-28A 

08 2,70 0.035” 406H-08-20A 406H-08-24A 406H-08-26A 406H-08-28A 

 

CÓDIGO 406H - CATETER URETERAL DUPLO “J” GMI 
(1500 mm comp) 1 extremidade fechada e outra aberta 

Fr/Ch 
Diâmetro 
Externo 

Guia 
Compr. 
20 cm. 

Compr. 
24 cm. 

Compr. 
26 cm. 

Compr. 
28 cm 

4.7 1,60 0.032” 406H-47-20 406H-47-24 406H-47-26 406H-47-28 

06 2,05 0.035” 406H-06-20 406H-06-24 406H-06-26 406H-06-28 

07 2,30 0.035” 406H-07-20 406H-07-24 406H-07-26 406H-07-28 

08 2,70 0.035” 406H-08-20 406H-08-24 406H-08-26 406H-08-28 

 

 
 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO 
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O CATETER URETERAL DUPLO “J” GMI possui em cada um de seus extremos uma 
curvatura (tipo Pig-Tail) formando uma circunferência quase completa de aproximadamente 
24 mm de diâmetro. O cateter é demarcado a cada 1 cm. O conjunto se completa com dois 
clamps de fechamento, um tubo posicionador de polietileno de diâmetro interior similar ao 
calibre do cateter de 400 mm de comprimento e uma guia hidrofílica de 1500 mm de 
comprimento disposta em uma capa protetora. 
 
 

Composição do cateter 
 

• Poliuretano Grau Médico. 

• Dureza do Cateter: Shore A 70±2 

• Marcação a cada 1 cm.  

• Legenda com calibre (em Fr) 

• Diversas perfurações. 

• Extremo distal aberto (406H-A) ou extremo distal fechado (406H) arredondado 
atraumático. 

• Extremo proximal aberto de cor preta. 

• Radiopaco  
 

  
 

FINALIDADE/ INDICAÇÕES 

CATETER URETERAL DUPLO “J” GMI –  
 
É um sistema de drenagem formado por um tubo de poliuretano com os dois extremos 
curvos com perfurações ao longo do tubo 
Indicado a Pacientes submetidos a cirurgias de reparação de ureteres por traumatismo 
externo ou cirúrgico. Pacientes submetidos a cirurgias de litotripsia ureteral, e estenose 
uretral. 
 
 
INFORMAÇÃO PARA O PACIENTE 
O procedimento de colocação do cateter é exclusivamente médico. Sob sedação, anestesia 
e com estritas normas de assepsia. 
Se o paciente possuir um cateter colocado no ureter deve sempre comunicar ao profissional, 
sintomas como dor abdominal, febre ou alterações na coloração da urina. 
Recomenda-se que o tempo máximo de permanência do cateter seja de 30 (trinta) dias. 
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
Quanto às técnicas de inserção do cateter, pode haver variação de acordo com as 
características específicas para cada caso, porém, é recomendável a lubrificação prévia de 
todos os componentes por imersão em solução fisiológica ou outra solução de escolha do 
profissional capacitado.   
Obs: A guia tem duas extremidades, uma flexível e outra rígida. 
A guia com extremidade rígida se insere primeiro no cateter 406H (extremo fechado), no 
cateter 406H- A (extremo aberto) insere-se primeiramente a guia com a extremidade flexível.  

• Introduza o cateter por auxílio do fio guia.   

 

• Sob visão direta, avance o cateter pela uretra e faça uso do posicionador. Atentar-se para 
que o fio-guia não avance para o parênquima renal. 

• Quando a ponta distal do cateter for observada na junção ureterovesical, pare seu avanço. 

• Ajuste e estabilize o cateter com o posicionador.  

• Remova o fio guia cuidadosamente (as pontas em J se formarão ao cateter), remover os 
demais instrumentais de apoio porventura utilizados na colocação do cateter.  

• Realizar o controle radiológico correspondente para verificar a posição. 

• Finalizar o ato cirúrgico de acordo com os critérios profissionais. 

• O processo de retirada do cateter e a técnica utilizada, varia de acordo com cada     
profissional.  
 

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES  

• Avaliar constantemente as condições do paciente. 

• Realizar os cuidados posteriores de acordo com as normas da instituição. 

• Restabelecida a morfologia e funcionalidade do ureter, proceder à retirada por via 
endoscópica de acordo com os critérios profissionais. 

• Realizar o procedimento obedecendo às normas de assepsia.  

• Não force os componentes durante a remoção ou a substituição do cateter.  

• Se sentir resistência, retire cuidadosamente os componentes.  

• A remoção pode ser facilmente realizada retirando-os suavemente e utilizando um 
dispositivo de remoção endoscópica. 

• Avaliar constantemente a saída da diurese. Verificar as características da 
drenagem em busca de sinais de complicação (hematúria, piúria). 

 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

• Verificar a integridade da embalagem. 

• Verificar as datas de esterilização e vencimento. 

• Manter o produto em lugar fresco, arejado, protegido de raios solares. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Proibido reprocessar. 
 

 
Esterilizado por óxido de etileno. 
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