Instruções de Uso

Sonda Vesical 100%
Silicone
VILAR CATH*
Descrição:
A sonda uretral permanente,
removível e autossustentável é
um artigo médico estéril e de
uso único. É destinada para
gestão de via uretral de
pacientes que necessitem de
cateterização para
esvaziamento vesical,
objetivando drenagem urinária.
É fabricada em silicone grau
médico e incorpora as
seguintes características:
• Sonda 100% constituída de
silicone grau médico;
• Hipoalergênica e
biocompatível;
• Possui dois discos, sendo um
fixo (responsável pela oclusão e
aderência da sonda ao colo
vesical) e outro móvel

(responsável pela oclusão
uretral);
• A extremidade proximal
possui orifícios específicos para
drenagem de urina;
• A extremidade distal possui
conector de 6,5 mm com tampa
em conformidade com as
regras;
• Acompanha mandril
(Introdutor) com tamanho
específico ao comprimento da
sonda que possibilita sua
introdução.
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Indicações:
A sonda vesical VILAR CATH deve ser utilizada
em pacientes portadores de patologias do trato
urinário que necessitem de cateterização para
esvaziamento vesical de forma atraumática e a
longo prazo.

Nos pacientes do sexo feminino, a sonda pode
ser introduzida através do meato uretral,
devendo esta mesma sonda ficar em utilização
pela paciente com duração máxima de 60 dias e/
ou conforme critério médico.

Instruções:
1- A integridade da sonda e a
fixação do conector, tampa e
disco fixo devem ser
verificados antes da inserção;
2- Realize a lubrificação do
lúmen da sonda, assim como
da porção superior da mesma,
com lidocaína gel®;
3- Insira firmemente o “mandril
(introdutor)” no interior da
sonda;
4- Deslize completamente o
disco móvel para realizar a
introdução da sonda na

paciente;
5- Verifique, após a introdução
da sonda, se a mesma foi bem
acoplada ao colo vesical,
diante da percepção tátil
através de um tracionamento
em direção externa ao colo da
bexiga;
6- Finalize com a
reposicionamento do disco
móvel, ajustando-o ao óstio
externo da uretra.

(cont. na pág. 2)

Contra-indicações:
A utilização deste produto está contra-indicada
em pacientes com sensibilidades e alergias aos
seus componentes das quais se tenha
conhecimento.

Sua manipulação é destinada à equipe médica e
de enfermagem devidamente treinadas.

Advertências:
1 - Não utilize materiais perfurocortantes
durante a introdução da sonda;
2 - Deve ser verificada a segurança do conector
da sonda;
3 - Deve-se lubrificar adequadamente a uretra
da paciente objetivando minimizar o atrito e o
possível dano na mucosa uretral;
4 - Deve-se assegurar a livre passagem do fluido
pelo lúmen da sonda, através do uso de soro
fisiológico;

5 - Se necessário, a uretra pode ser dilatada até
26 ou 28Fr para facilitar a introdução da sonda;
6 - Não usar se a embalagem estiver aberta ou
danificada;
7 - Não reesterilizar.

Transporte e Armazenamento:
O produto pode ser transportado e armazenado
na sua caixa de transporte externa sob
condições normais de estoque. Não deve ser

armazenado onde possa estar sujeito a ser
molhado ou sujo. Evitar congelamento ou calor
excessivo.

Esterilizado a óxido de etileno
PRODUTO DE USO ÚNICO
DESTRUIR APÓS O USO
Fabricado e Distribuído por:
Medcenter Comercio e Assistência Técnica Ltda..
Rua Miguel Couto, 53 - Aldeia
54786-340 - Camaragibe - PE
Fone: (81) 3459-1276 / 3459-3228
CNPJ: 06.805.845/0001-30
Responsável Técnica:
Dra. Ana Gloria Galiza Oliveira Simões CRF-PE: 2017
Registro ANVISA: 80687440001

Site: www.vilarcath.com.br
e-mail: contato@vilarcath.com.br

