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Identificação do produto e Apresentação
Nome Comercial: Máscara Laríngea de PVC Tappa
N° de registro na ANVISA: 81194869003
Embalagem: Unitária.
Proibido reprocessar
Prazo de validade: 05 anos
Produto estéril por Óxido de Etileno.
Códigos do Fabricante:
Referência

Tamanhos

LMA 1004C1

1,0

LMA 1507C1

1,5

LMA 2010C1

2,0

LMA 2514C1

2,5

LMA 3020C1

3,0

LMA 4030C1

4,0

LMA 5040C1

5,0

Fotos:

Descrição e Indicação
Dispositivo médico indicado para estabelecer e manter o controle das vias aéreas do paciente, durante
procedimento de rotina, anestesia ou inconsciência. Utilizando ventilação espontânea ou ventilação por pressão
positiva. utilizado quando não for possível a intubação traqueal. Este dispositivo não permite aspiração gástrica.

Instruções de Uso
1- Escolha o tamanho ideal para cada paciente
2- Remova o produto da embalagem e evite contaminar
3- Com uma seringa esvazie completamente o ar
4- Na ponta traseira da Máscara Laríngea, cubra com uma pequena quantidade de lubrificante solúvel em
água, segurando a Máscara com uma mão estilo caneta.
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5- Posicione a cabeça e o pescoço, como se fosse realizar a técnica de intubação traqueal. Empurrando-a
para trás com uma mão, enquanto insere a máscara na boca com a outra mão.
6- Para evitar o deslocamento, mantenha o dedo indicador pressionando o palato.
7- Use a seringa para insuflar o cuff com ar suficiente, para obter a pressão baixa. Durante a inflação do
cuff não segure o tubo, pois impedirá o dispositivo de se posicionar na sua localização correta.
8- Após o uso esvazie completamente o ar e retire a máscara laríngea.

Especificações Técnicas
Composição: Cloreto de Polivinil (PVC), Policarbonato.
Condições de Armazenamento
O produto deve ser armazenado em ambiente fresco, seco, bem ventilado e protegido da luz solar, com
umidade relativa do ar inferior a 80%.
Advertências:
1 – Este produto é feito para criar uma via aérea de curto prazo não determinada pelo paciente, não use para outros fins.
2 – Os usuários devem ser treinados por pessoal médico capacitado.
3 – Use imediatamente após desembalar.
4 – Usar dentro do prazo de validade.
5 – Quando o manguito não puder ser esvaziado após o uso, corte tubo imediatamente e retire o produto quando o
manguito estiver vazio até um certo nível.

Importador/Distribuidor: Proexi Comércio, Exportação e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli.
Rua: Conde de Porto Alegre, 57, Rocha, 1° andar Cep : 20960-110
Tel: (21) 3860-3136 – sac@promedicaexportacao.com.br
Responsável Técnico: Areta Marcela Oliveira do Vale Costa COREN – RJ nº 264.411
Fabricante Responsável: Hangzhou Tappa Medical Technology Co , Ltd
Endereço: No . 225#, Chutian Road , Binjiang District , Hangzhou , China , 310051.
Tel – (+86) 571 8808 5616

