- Tecnologia Médica
SONDA NASOFARÍNGEA ATRAUMÁTICA MEDTECH
SNA-MedTech
Sonda Nasofaríngea Atraumática Medtech (SNA-Medtech) (Figura 1), é um dispositivo
que permite a ventilação e administração de oxigênio através da via nasal, em
procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina, acidentes e emergências.

Figura 1
TAMANHOS: a SNA-MedTech é disponível em 3 tamanhos:

nº 6 (diâmetro interno de 6 mm)
nº 7 (diâmetro interno de 7 mm)
nº 8 (diâmetro interno de 8 mm)
Sonda Nasofaríngea Atraumática Medtech - estéril, descartável, isenta de látex
Apresentação: embalagem individual estéril, acompanha manual de uso;
caixas com 10 unidades embaladas individualmente.
Indicações da SNA-Medtech
A SNA-Medtech é utilizada durante procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina, acidentes,
ou em emergências, principalmente quando a via orofaríngea estiver ocluída ou indisponível,
permitindo assim a ventilação e a administração de oxigênio.
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Onde a SNA-MedTech é utilizada?
No ambiente hospitalar, em todos os setores onde o paciente receba assistência respiratória:
- centro cirúrgico, pronto socorro, UTI, ressonância magnética...
No atendimento pré-hospitalar: - acidentes, serviços de resgate, ambulâncias.
Características da SNA-MedTech:
 Cor contrastante (amarelo brilhante) para melhor identificação;
 Fabricada em material termolábil, permitindo que sua conformação se molde à anatomia
local, com melhor tolerância pelo paciente;
 Ponta distal atraumática, maciça e arredondada, para facilitar sua inserção;
 Extermidade distal com dois orifícios laterais (Figura 2) que conferem uma maior segurança na ventilação e permitem ainda a passagem de sonda nasogástrica e/ou aspiração;
 Rampa interna para guiar a passagem de sonda nasogátrica e/ou aspiração (Figura 3);
 Borda proximal alargada em forma de funil (Figura 4) para melhor posicionamento e fixação, de forma a restringir o deslocamento inadvertido da sonda através da abertura nasal;
 Acompanha alfinete de segurança no caso de ser necessário um melhor ajuste no grau de
introdução.

Figura 2
(Figura 2) Ponta distal atraumática, maciça e arredondada, para facilitar a inserção.
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(Figura 3)
Conformação distal única da
SNA-MedTech com rampa
exclusiva para direcionar a
passagem de uma sonda
nasogátrica.
Figura 3

(Figura 4)
O formato afunilado da porção
proximal da SNA-MedTech,
auxilia no posicionamento final da
sonda e ao mesmo tempo,
impede que esta penetre em
demasia através da abertura
nasal de forma que possa se
perder no interior do nasofaringe.

Figura 4
INSTRUÇÕES DE USO:
 Escolher o tamanho apropriado da SNA-Medtech;
 Abrir assepticamente a embalagem e retirar a SNA-Medtech de seu interior;
 Introduzir delicadamente a sonda através da narina do paciente até que sua ponta atinja a
faringe;
 Se necessário, o grau de introdução da sonda na nasofaringe pode ser ajustado e limitado
através do emprego de um alfinete de segurança (que acompanha o produto), usado para
transfixar o tubo proximal da sonda, fixando-a sobre as narinas.
 Após o uso a sonda deve ser retirada e descartada;
 Produto descartável: fabricante recomenda uso único..
Importado e Distribuído com exclusidade por:
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" EXCELÊNCIA como PADRÃO "

