EFEITOS COLATERAIS
Desde que utilizada de acordo com as instruções de uso, não apresenta
contraindicações e efeitos colaterais.
Não se tem observado reações adversas com a utilização de produtos 100%
silicone.

420
SONDA NELATON GMI
APRESENTAÇÃO

Esterilizado por Óxido de Etileno

Produto de uso único. Proibido reprocessar

Resp. Técnica - Dra. Josimara S. A. Possidonio – CRF - SP 54659
REG ANVISA: 80423540010

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
DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO
A SONDA NELATON GMI é um segmento de tubulação 100% silicone translúcido
com uma linha longitudinal radiopaca, cujo comprimento é de 400 mm e seu
calibre varia de acordo com o código.
Apresenta uma perfuração no extremo distal, sendo o mesmo fechado em forma
cilíndrica de silicone transparente.
O conector do extremo proximal é de forma cônica com perfeito encaixe para
conexões.
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SÃO APRESENTADAS NAS SEGUINTES DIMENSÕES E CÓDIGOS:
CÓDIGO

CH/FR

Diâm. Ext. (mm)

Diâm. Int. (mm)

420-04
420-06
420-08
420-10
420-12
420-14

04
06
08
10
12
14

1.40
2.00
2.70
3.30
4.00
4.70

0,75
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
•
•
•
•

Realizar o procedimento sob estritas normas de assepsia.
O produto deve ser aplicado sob a estrita supervisão de um profissional
da saúde habilitado e treinado.
O paciente deve ser monitorado pelo profissional durante a aplicação e
tratamento.
Suspender o procedimento se houver resistência ao inserir a sonda.

RECOMENDAÇÕES
FINALIDADE/ INDICAÇÕES
Esvaziamento vesical em caso de retenção urinária. Obtenção de amostra estéril
de urina com fins diagnósticos. Pacientes submetidos a cirurgias.
INSTRUÇÕES DE USO
Quanto às técnicas de inserção, o cuidado ao retirar a sonda varia de acordo com
as circunstâncias específicas para cada caso, são sugeridas as seguintes
instruções:
•
Colocar o paciente em posição de litotomia.
•
Realizar a assepsia correspondente da zona perineal.
•
Colocar o campo estéril.
•
Colocar luvas esterilizadas.
•
Com a mão dominante segurar a Sonda Nelaton GMI.
•
Fazer lubrificação prévia com lubrificante hidrossolúvel estéril.
•
Introduza lentamente na uretra do paciente.
•
Extrair a amostra de urina ou permitir o esvaziamento da bexiga de
acordo com a indicação médica.
•
Retirar a sonda e deixar o paciente confortável.

•
•
•

Verificar a integridade da embalagem.
Verificar as datas de esterilização e vencimento.
Manter o produto em lugar fresco, arejado, protegido de raios solares.

EMBALAGEM
A SONDA NELATON GMI é apresentada em envelope pouch, com papel apto a
esterilização por ETO, com impressões 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.

CONTRA INDICAÇÕES
Pacientes com obstrução total ou parcial de uretra e/ou lesões em seu trato.
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