
O Fixador para Cânula de Traqueostomia temMEDFIX TRAQUEO

a !nalidade de garantir a adequada !xação de cânulas traqueais evitando

a decanulação do paciente, com conforto praticidade e segurança. A

!xação da cânula de traqueostoia reduz o número inadvertido de desco-

nexões do circuito ventilador de traqueostomia. Fixador de cânula de

traqueostomia, em base de TNT, hipoalergênico , atóxico, grau medicinal,

impermeáveis e com ! tas de velcro muito mais e! cientes.

Lacrado de forma inviolável, contendo 1 unidade. Válido por dois anos após a

data da fabricação.

Registro MS/ANVISA: 80327110001

Por que todos os componentes são de uso medicinal?

Com o passar dos anos novas matérias primas foram lançadas no mercado

mundial, novos protocolos médicos adotados e algumas matérias primas até

então aceitas para uso no ramo medicinal, hoje, tivemos seu uso restrito,

proibido pelas autoridades sanitárias. Desenvolvemos o Fixador para Cânula de

Traqueostomia , totalmente adequado ao uso humano.MEDFIX TRAQUEO

Todos os seus componentes são de uso medicinal, auxiliando na prevenção da

não presença de substância nocivas à saúde, produzido com matéria prima de

alta qualidade.

Comercializado nos tamanhos

GG: Ref. 104-310 e Grande: Ref. 104-010
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Fabricado e Distribuído por: Cirúrgica Copacabana 2000 Eireli

Reg 80327110002. MS / ANVISA:

Rua Conde de Porto Alegre, 57 - Térreo, Rocha - Rio de Janeiro / Rj

CEP: TEL:20960-110 / (21) 2548-5668

SAC: sac@cirurgicaindustrial.com.br

CNPJ: 02.340.772/0001-06

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

O Fixador para Cânula de Traqueostomia tem aMEDFIX TRAQUEO

!nalidade de garantir a adequada !xação de cânulas traqueais evitando a

decanulação do paciente, com conforto praticidade e segurança. A !xação

da cânula de traqueostomia reduz o número inadvertido de desconexões do

circuito ventilador de traqueostomia. Fixador de cânula de traqueostomia,

em base de TNT, h i poa le rgên i co , a tóx i co , g r au med i c i na l ,

impermeáveis e com !tas de velcro muito mais e!cientes. Lacrado de forma

inviolável, contendo 1 unidade. Válido por dois anos após a data da fabricação.

Comercializado nos tamanhos

Médio: Ref. 104-110 e Pequeno: Ref. 104-210

PASSO A PASSO - COMO UTILIZAR O MEDFIX TRAQUEO

1. 2.Higienizar a pele no local em que será aplicado o !xador. Abrir a embalagem e retirar o Fixador de Cânula de

Traqueostomia - Abrir os cardarços de velcro e prender uma das aletas da cânula deMEDFIX TRAQUEO 3.

traqueostomia. Segurando a cânula contornar o pescoço do paciente prendendo a outra aleta. Regular o !xador4. 5.

para que !que justo ao paciente com o cuidado de não deixar com excesso de pressão. Trocar a cada 24 horas ou6.

quando apresentar contaminação por secreção. Descartar o produto após o uso.7.
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