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Identificação do Produto e Apresentação 
 
Nome Técnico: Fixador para cânula 
Nome Comercial: Fixador de cânula para traqueostomia - MEDFIX® TRAQUEO 
N° de registro na ANVISA: 80327110001 

Embalagem: Unitária.  
Proibido reprocessar 

Prazo de validade: 2 anos 

 

 

Códigos do fabricante: 
 

Descrição Códigos 

Medfix® Tráqueo  GG 

Medfix® Tráqueo G 

Medfix® Tráqueo M 

Medfix® Tráqueo P 

 

Ref. 104-310 

 

Ref. 104-010 

 

Ref. 104-110 

 

Ref. 104-210 

 

Fotos 

 

   

Descrição e Indicação 

O Fixador de Cânula de Traqueostomia Medfix® Traqueo tem a finalidade de garantir a 

adequada fixação de cânulas traqueais evitando a decanulação dos pacientes, com conforto, 

praticidade e segurança. O produto exerce sua função promovendo o aprisionamento da cânula de 

traqueostomia ao óstio traqueal, prendendo-se ao redor do pescoço e lateralmente as aletas da cânula 

de traqueostomia. 
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Os Fixadores de Cânula de Traqueostomia Medfix® Traqueo são fabricados não estéreis a 

base em malha de acrílico sintético, hipoalergênica, atóxicas, grau medicinal, impermeáveis, 

bacteriostática (não contendo BPA, PVC e látex) e com fitas de velcro de Polipropileno, ou em base em 

plástico laminado de Polipropileno e Polietileno, atóxicas, grau medicinal, impermeáveis, 

bacteriostática (não contendo BPA, PVC e látex) e com fitas de velcro de Polipropileno. Produto 

comercializado nos modelos: GG , G , M , P . 

 
 
Instruções de Uso 
 

1- Higienizar a pele no local em que será aplicado o fixador. 

2- Abrir a embalagem e retirar o Fixador de Cânula de Traqueostomia - Medfix® Traqueo  

3- Abrir os cadarços de velcro e prender uma das aletas da cânula de traqueostomia. 

4- Segurando a cânula contornar o pescoço do paciente prendendo a outra aleta. 

5- Regular o fixador para que fique justo ao paciente com o cuidado de não deixar com excesso de 

pressão. 

6- Trocar a cada 24 horas ou quando apresentar contaminação por secreção. 

7- Descartar o produto após o uso. 

8- Não reutilizar o produto em hipótese alguma. 

 

 

 

 

Especificações Técnicas: 

Fixador de Cânula de Traqueostomia, com base em malha de acrílico sintético, hipoalergênico, atóxica, grau 

medicinal, impermeáveis, bacteriostática (não contendo BPA, PVC e Látex) com fixação em velcro de 

Polipropileno, regulável. 

 

 
Componentes Composição: 
Base em malha Acrílico sintético. 

Fitas de velcro Polipropileno ou em base em plástico laminando de Polipropileno e Polietileno. 
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Cuidados: 
• Artigo Médico Hospitalar - Descartar Após o Uso. 

• Trocar a cada 24 horas ou sempre que necessário para prevenir acúmulo de secreções (quando 

utilizado em pacientes de UTI que permanecem entubados por longo período de tempo); 

• Escolher o tamanho do produto de acordo com o paciente. 

• Uso único. Não deve ser reutilizado; 

• Verificar se o produto ficou bem fixado e confortável. 

• O ajuste deve ser feito de modo a não causar lesões à pele. 

• Proibido Reprocessar - Venda Restrita a Ordem Médica. 

 

 
Fabricante: Cirúrgica Copacabana 2000 Eireli. 

Reg. MS/ANVISA: 8032711001 

Rua Conde de Porto Alegre, 57, Rocha – Rio de Janeiro/ RJ 

CEP: 20960-110 

TEL/FAX: (21) 2548-5668 / 2548-5523 

SAC.: sac@cirurgicaindustrial.com.br 

CNPJ/MF: 02.340.772/0001-06 

Responsável Técnico: Paula de Oliveira Arruda. COREN – RJ nº 44.9094-ENF 


