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COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES 

REV.00 

FICHA TÉCNICA 

 

Identificação do produto e Apresentação 

 

Nome Técnico: Máscaras 

Nome Comercial: Máscara Laríngea LMA Unique 

Modelos: 

125010 Máscara Laringea Unique n. 1,0 

125015 Máscara Laringea Unique n. 1,5 

125020 Máscara Laringea Unique n. 2,0 

125025 Máscara Laringea Unique n. 2,5 

125030 Máscara Laringea Unique n. 3,0 

125040 Máscara Laringea Unique n. 4,0 

125050 Máscara Laringea Unique n. 5,0 

  

N° do Cadastro na ANVISA: 80117580447 

Reprocessamento Proibido  

Prazo de Validade: 3 anos  

Embalagem: unitário 

Produto estéril por Óxido de Etileno. 

Foto 

 

    

Indicação de Uso/Finalidade 

 

Dispositivo indicado para estabelecer e manter o controle das vias aéreas durante procedimentos 

de rotina ou anestésicos de emergência, utilizando ventilação espontânea ou ventilação por 

pressão positiva. Assegura a permeabilidade imediata das vias aéreas em situações conhecidas ou 

inesperadas de vias aéreas difíceis. Nos casos de atendimento emergencial durante a reanimação 

cardiopulmonar (RPC), em pacientes que esteja em estado de inconsciência profunda, sem 

reflexos glossofaríngeo ou laríngeo e que necessite de ventilação artificial, quando a intubação 

traqueal não for possível. Este dispositivo não permite aspiração gástrica. 

 

Modo de Uso 

 

Seleção do tamanho: 

Peso/Altura do doente 

 

1:        recém-nascido, até 5 kg; 
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1 ¹/2:  pediátrico, 5 kg a 10 kg; 

2:        pediátrico, 10 kg a 20 kg; 

2 ¹/2:  pediátrico, 20 kg a 30 kg; 

 

3:        pediátrico, 30 kg a 50 kg; 

4:        adulto, 50 kg a 70 kg; 

5:        adulto, 70 kg a 100 kg. 

 

1. Pré-utilização (Testes de desempenho): 

 

Advertência: Algumas verificações pré-utilização devem ser feitas antes da utilização do 

dispositivo para aferir se sua utilização é segura, se ocorrer falha em qualquer um dos testes, o 

dispositivo não deverá ser utilizado. 

 

Os testes devem ser realizados do seguinte modo: 

• Examine o interior do tubo para assegurar que não existe nenhuma obstrução ou partículas 

soltas, examine o tubo em todo o seu comprimento. Se encontrar quaisquer cortes ou 

reentrâncias, elimine o dispositivo. 

• Segurando em cada extremidade, flexione o tubo da via aérea de forma a aumentar a sua 

curvatura, mas não ultrapassando, 180°. Caso o tubo fique vincado durante esta verificação, 

elimine o dispositivo. 

• Esvazie completamente o cuff. Insufle novamente o dispositivo com um volume de ar que 

exceda em 50% o valor da insuflação máximo indicado para cada tamanho. 

 

Tamanho 1:            6 ml 

Tamanho 1 ¹/2:    10 ml 

Tamanho 2:          15 ml 

Tamanho 2 ¹/2:    21 ml 

Tamanho 3:          30 ml 

Tamanho 4:          45 ml 

Tamanho 5:          60 ml 

 

Verifique se o cuff possui fugas, protuberâncias ou saliência irregulares. Se existir qualquer indício 

da presença de algum desses fatores, elimine o dispositivo. Uma  

máscara com protuberâncias pode causar uma obstrução durante a respectiva utilização. Em 

seguida, esvazie novamente a máscara. Enquanto o dispositivo permanece com uma insuflação 

excessiva de 50%, verifique o balão-piloto de insuflação azul. O balão deve possuir uma forma 

elíptica e não esférica. 

 

• Examine o conector da via aérea. Deve encaixar de forma segura no tubo da via aérea, não 

devendo ser possível removê-lo, mesmo aplicando uma forca razoável. Não utilize uma força 

excessiva nem torça o conector, visto que pode quebrar o vedante. 

Se o conector estiver frouxo, elimine o dispositivo para evitar o risco de desconexão acidental 

durante a utilização. 
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• Descoloração. A descoloração afeta a visibilidade do fluido dentro do tubo da via aérea. 

• Puxe cuidadosamente a linha de insuflação para assegurar para assegurar que esta se encontra 

ligada de forma segura ao cuff e ao balão. 

 

 

• Examine a abertura da máscara. Examine cuidadosamente as duas barras flexíveis que 

atravessam a abertura da máscara para assegurar que não estão quebradas ou danificadas de 

qualquer forma. Se as barras de abertura não estiverem intactas, a epiglote pode obstruir a via 

aérea. Não utilize se as barras de abertura estiverem danificadas. 

 

2. Preparação pré-inserção: 

 

Esvazie completamente, utilizando o esvaziador de cuff, para criar um bordo anterior fino e 

rígido necessário para que a ponta fique “encravada” por trás da cartilagem cricoide. O cuff deve 

dobrar no sentido oposto ao das barras de abertura. Lubrifique completamente a parte posterior 

do cuff apenas no momento anterior à inserção. Não lubrifique a parte frontal, visto que tal pode 

resultar no bloqueio da barra de abertura ou na aspiração de lubrificante.  

 

Advertência: Deve ser utilizado um lubrificante hidrossolúvel. Não utilizar lubrificante a base de 

silicone, pois degradam os componentes da máscara LMA Unique. A utilização de lubrificantes que 

contêm lidocaína não é recomendada no dispositivo, pois a lidocaína pode retardar a recuperação 

dos reflexos de proteção do paciente que se espera que este manifeste antes da remoção do 

dispositivo, pode provocar, uma possível reação alérgica ou afetar as estruturas circundantes, 

incluindo as cordas vocais. 

Cuidado: Certifique-se de que todas as próteses dentárias amovíveis são retiradas antes de 

inserir o dispositivo. 

 

3. Inserção: 

 

Cuidado: A permeabilidade da via aérea deve ser novamente confirmada depois de qualquer 

alteração na posição da cabeça ou do pescoço do doente. 

 

Método de inserção padrão: 

 

1. A anestesia deve ser suficientemente profunda para permitir a inserção. Não 

tente inserir imediatamente após a indução com barbitúricos, a não ser que tenha sido 

administrado um relaxante. 

2. Posicione a cabeça e o pescoço como se fosse realizar a técnica de intubação traqueal 

normal. Mantenha o pescoço fletido e a cabeça alongada, empurrando-a por trás com uma mão 

enquanto insere a máscara na boca com a outra mão. (Fig. 1) 

3. Ao inserir a máscara, segure-se como se fosse uma caneta com o dedo indicador 

colocando numa posição anterior na junção do cuff com o tubo. Pressione a ponta para cima 

contra o palato duro e verifique que fica lisa e encostada ao palato e que a ponta não está 

dobrada antes de empurrá-la mais em direção à faringe. (Fig. 1) 
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4. Utilizando o dedo indicador, empurre a máscara para trás mantendo ainda a pressão 

contra o palato. (Fig. 2) 

5. À medida que a máscara desce, o dedo indicador deverá manter a pressão atrás contra 

a parede posterior da faringe para evitar a colisão com a epiglote. Introduza completamente o  

 

dedo indicador na boca para completar a inserção. (Fig. 3) Mantenha os restantes dedos fora da 

boca. À medida que a inserção progride, a superfície flexora de todo o dedo indicador deve 

assentar ao longo do tubo, mantendo-o firmemente em contato com o palato. (Fig. 3) 

EVITE UMA INSERÇÃO COM VÁRIOS MOVIMENTOS OU EMPURRAR PARA CIMA E PARA BAIXO NA 

FARINGE APÓS SENTIR RESISTÊNCIA. 

Quando sentir resistência, o dedo já deverá ter sido completamente introduzido na boca. Utilize a 

outra mão para segurar o tubo enquanto retira o dedo da boca. (Fig. 4) 

6. Verifique se a linha preta do tubo se encontra virada para o lábio superior. Nesta altura, 

insufle imediatamente o cuff sem segurar no tubo.  

 

Efetue esse procedimento antes de efetuar a ligação à fonte de gases. Este passo permitirá que o 

dispositivo se posicione corretamente de forma 

 

autónoma. Insufle o cuff com o ar suficiente para obter uma vedação de pressão baixa. Durante a 

insuflação do cuff, não segure o tubo, pois impedirá o dispositivo de se posicionar na sua 

localização correta. 

 

Advertência: NUNCA INSUFE DEMASIADO O CUFF.  

 

Volumes máximos de insuflação (ml) 

    Tamanho 1:            4 ml 

    Tamanho 1 ¹/2:      7 ml 

    Tamanho 2:          10 ml 

    Tamanho 2 ¹/2:    14 ml 

    Tamanho 3:          20 ml 

    Tamanho 4:          30 ml 

    Tamanho 5:          40 ml 

 

7. Ligue uma fonte de gases, segurando o tubo para evitar a sua deslocação. Insufle 

suavemente os pulmões para confirmar a posição correta. Insira um rolo de gaze como bloco de 

oclusão (assegurando que tem a espessura adequada) e fixe o dispositivo no lugar com fita 

adesiva, certificando-se de que a extremidade proximal do tubo da via aérea está a apontar em 

sentido caudal. Quando corretamente colocado, o tubo pode ficar pressionado para trás contra o 

palato e a parede posterior da faringe. É importante lembrar-se de inserir um rolo de gaze como 

bloco de oclusão no fim do procedimento. 

 

 

 

Figura 1          Figura 2 
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Figura 3          Figura 4 

 

Componentes e Composição  

                            

Contém vestígios de ftalatos: Di (2-etil-hexilo) ftalato (DEHP), livre de látex de borracha natural. 

 

Condições de Armazenamento 

 

Armazene o dispositivo em um ambiente escuro e fresco, evitando a exposição à luz solar direta 

ou a temperaturas extremas. 

 

Condições para o Transporte 

 

O produto não requer condições especiais de transporte. É recomendado que o produto seja 

transportado em local limpa, fresco, ao abrigo de luz e livre de contaminação. 

 

Advertências 

 

O dispositivo não impede a regurgitação nem a aspiração. Recomenda-se não utilizar o dispositivo 

sem primeiro tomar as devidas precauções, assegurando-se que o estômago do paciente se 

encontra vazio. 

 

Precauções 

 

Utilize apenas com as manobras recomendadas descritas nas instruções de utilização. O 

dispositivo usado deve ser submetido a um processo de manuseamento e eliminação de produtos 

de risco biológico, em conformidade com todos os regulamentos locais e nacionais. O descarte do 

produto deve ser realizado em conformidade a RDC 306/2004 ou a outra que venha a substituir. 

 

Importador/Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares  

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP 

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br 

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo CRF-SP: 74338 

Fabricante Responsável: TELEFLEX MEDICAL - IDA Business & Technology Park Dublin Road, 

Athlone, Co. Westmeath, Ireland. 

Detentor do Registro: Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos 

Hospitalares Ltda.   

 

   

 


