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Identificação do produto e Apresentação 
 
Nome Técnico: Tubo  Traqueal 
Nome Comercial: Tubo Endobronquial Duplo Lúmen Descartável Tappa      
N° de registro na ANVISA: 81194869009 
Embalagem: Unitária.  
Proibido reprocessar 
Prazo de validade: 05 anos 
Produto estéril por Óxido de Etileno. 
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26Fr DLT0126 DLT0226 

28Fr DLT0128 DLT0228 

32Fr DLT0132 DLT0232 

35Fr DLT0135 DLT0235 

37Fr DLT0137 DLT0237 

39Fr DLT0139 DLT0239 

41Fr DLT0141 DLT0241 

 

 

 

         
Descrição e Indicação 
O tubo endobronquial de duplo lúmen permite a ventilação de um pulmão para cirurgia torácica ou  pacientes 
em estado crítico. 
O Manguito  é de alto volume e baixa pressão. 
      
Instruções de Uso: 
1. Selecione o tamanho ideal do tubo endobronquial de duplo lúmen. 
2. Esvazie totalmente  o cuff para evitar danificá-lo antes de usar. 
3. O tubo deve ser colocado 6cm acima da posição final. Nesta posição, infle o manguito brônquico 
até que o vazamento pare. 
4. Neste momento, o lúmen brônquico apenas entra em contato com o circuito. O pulmão do paciente pode 
passar pelo lúmen para ventilação. 
5. A cada respiração, o tubo penetra mais fundo na traqueia até atingir o brônquio. 
6. Faça a ausculta pulmonar com cuidado para verificar a adequação da localização do tubo.  
7. Após o uso, esvazie completamente o ar e retire o produto.    

 

Especificações Técnicas 

 Composição : PVC  
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Condições de Armazenamento  
O produto deve ser armazenado em ambiente , fresco, seco , bem ventilado e limpo com umidade  relativa do ar 

não superior a 80%. 

Advertências: 
Este produto é usado para construir uma via aérea artificial em  curto prazo . 
Os usuários devem ser médicos. 
Use imediatamente após abrirr e descarte após o uso. 
Não use se a embalagem interna estiver danificada; ou o produto está úmido ou mofado. 
Não exceda a insuflação, a pressão de insuflação deve ser inferior a 25 mmHg, troque por um novo tubo caso o 
manguito esteja partido. 
Evitar  o contato com feixe de elétrons ou laser para evitar queimaduras. 
Não use lubrificante no interior do tubo para evitar o bloqueio. 
O produto deve ser colocado com o paciente em decúbito dorsal. Quando a posição do paciente muda , verifique 
novamente a posição do produto. 
Quando não conseguir desinsuflar o  manguito após o uso, localize a posição do manguito primeiro e, em 
seguida, perfure-o usando um seringa com agulha.      
 
 
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 


