340

EQUIPO ENTERAL COM REGULADOR DE FLUXO GMI

ARESENTAÇÃO:
•
•
•
•
•
•
•

Equipo para infusão enteral 1 (uma) ou 2 (duas) vias
Tubo extensor em PVC flexível roxo cristal
Conector escalonado com tampa protetora
Via com ponta perfurante ou Via com ponta perfurante e conector EnPlus
Regulador de fluxo
Câmara de gotejamento transparente cristal
Fita métrica de 1000 mm

ESQUEMA DO PRODUTO
1 Via

Fita métrica
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Esterilizado por óxido de etileno.

Código

Vias

Tipo de ponta

Tipo de
conector

Fluxo
min
(ml/min)

Fluxo
máx
(ml/min)

Comp. (mm)

340-1-PPES

01

Perfurante

Escalonado

18

917

1500

340-2-PPEPES

02

Perfurante/
Enplus

Escalonado

18

917

1500

340-1-EPES

01

Enplus

Escalonado

18

917

1500

Produto de uso único. Proibido reprocessar

EMBALAGEM

2 Vias
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Filme laminado com cobertura em papel grau cirúrgico apto a esterilização com impressões
de características, lote de produção, uso e etiqueta exigida pela autoridade sanitária
competente.
DESCARTE
Após o uso, descartar todos os materiais utilizados em local apropriado para materiais
potencialmente contaminados.
EFEITOS COLATERAIS
Desde que utilizado de acordo com as instruções de uso, não apresenta contraindicações e
efeitos colaterais.

Resp. Técnica - Dra. Josimara dos Santos Almeida Possidonio CRF-SP:54.659
REG ANVISA: 80423540075

GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.
Rua Tapiraí, 39 – Comp. 51/63/75 – Jardim Leocádia
CEP 18085-300 Sorocaba – SP
CNPJ 08.633.431/0001-05 Tel/fax:15 3238-4100

Fita métrica
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DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO
O Equipo de Infusão Enteral com Regulador de Fluxo GMI é um dispositivo para infusão,
que possibilita a conexão entre o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) à sonda de
alimentação enteral e viabiliza o controle de fluxo de soluções.
Apresenta-se como um tubo de PVC flexível de aproximadamente 1500 mm, em uma
extremidade apresenta a câmara de gotejamento com a ponta perfurante ou EnPlus que se
adapta tanto a bolsa ou ao frasco. No meio do tubo se localiza o regulador de fluxo, o qual
controla o gotejamento e o fluxo da solução com auxílio da gravidade. Na outra extremidade
possui o Conector escalonado o qual possibilita encaixe em vários tipos de dispositivos de
infusão, evitando vazamentos.

1) Coloque a água no frasco vazio ou reserve a bolsa.
2) Feche o clamp. Deixe o regulador de fluxo na posição “OPEN”.
3) Remova a tampa plástica da ponta perfurante.
4) Com a sua mão dominante, insira a ponta perfurante na tampa do frasco, cobrindo-a
completamente.
5) Abre o clamp para realizar o preenchimento de toda linha do equipo.
6) Quando a solução sair do conector distal, feche o clamp.
7) Suspenda o frasco com o equipo no suporte de soro com auxílio da fita métrica. A
suspensão de 50 cm deve ser do conector superior conectado a bolsa ou frasco até o
estomago do paciente.
8) Aperte a câmara de gotejamento para enchê-la até 1/3 aproximadamente.
9) Ajuste o regulador de fluxo na posição da escala que se refere à água.
10) Após 15 segundos, abra a entrada de ar.
11) Conecte o equipo à sonda do paciente.
12) Abra o clamp.

FINALIDADE
O equipo enteral com regulador de fluxo é utilizado para infusão de soluções enterais que
permite o controle e dosagem do fluxo.
Sendo dois modelos de Equipo de Infusão Enteral com Regulador de Fluxo Simples 1
(uma) via utilizado para administração de alimentação enteral de sistema aberto ou fechado
e água, para hidratação do paciente.
Equipo de Infusão Enteral com Regulador de Fluxo Duplo 2 (duas) vias usado para a
administração de alimentação enteral de sistema aberto ou fechado e água, para a
hidratação do paciente..

INSTRUÇÕES DE USO

•

Alimentação Sistema Aberto

1)Siga a instrução do fabricante para abertura da embalagem de nutrição enteral.
Recomenda-se agitar a solução por pelo menos 60 segundos.
2) Transfira a solução para frasco de alimentação enteral.
3) Feche o clamp. Deixe o regulador de fluxo na posição “OPEN”.
4) Remova a tampa plástica da ponta perfurante.
5) Com a sua mão dominante, insira a ponta perfurante na tampa do frasco, cobrindo-a
completamente.
6) Suspenda o frasco com o equipo no suporte de soro com auxílio da fita métrica. A
suspensão de 50 cm deve ser do conector superior conectado a bolsa ou frasco até o
estomago do paciente.
7) Aperte a câmara de gotejamento para enchê-la até 1/3 aproximadamente. Verifique a
abertura da válvula de ar
8) Abre o clamp para realizar o preenchimento de toda linha do equipo.
9) Quando a solução enteral sair do conector distal, feche o clamp.
10) Gire o regulador de fluxo na posição OFF.
11) Conecte o equipo à sonda do paciente.
12) Ajuste o regulador de fluxo na posição da escala que se refere à solução enteral
13) Abra o clamp.
14) Quando o frasco estiver vazio, gire o regulador de fluxo na posição “OFF”
15) Feche a entrada de ar da câmara de gotejamento.

•

Hidratação:
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•

Alimentação Sistema Fechado

1) Siga a instrução do fabricante para utilização da nutrição enteral. Recomenda-se agitar a
solução por pelo menos 60 segundos.
2) Feche o clamp. Deixe o regulador de fluxo na posição “OPEN”.
3) Conecte o conector Enplus conforme instruções no frasco de alimentação enteral.
4) Suspenda o frasco com o equipo no suporte de soro com auxílio da fita métrica. A
suspensão de 50 cm deve ser do conector superior conectado a bolsa ou frasco até o
estomago do paciente
5) Abre o clamp para realizar o preenchimento de toda a linha do equipo.
6) Aperte a câmara de gotejamento para enchê-la até 1/3 aproximadamente.
7) Quando a solução enteral sair do conector distal, feche o clamp.
8) Gire o regulador de fluxo na posição “OFF”.
9) Conecte o equipo à sonda do paciente.
10) Ajuste o regulador de fluxo na posição da escala que se refere à solução enteral
11) Abra o clamp
12) Quando o frasco estiver vazio, gire o regulador de fluxo na posição “OFF”

•

Alimentação Intermitente

Repita os passos para alimentação e hidratação de uma via, seguindo os volumes
indicados pelo profissional de saúde, mantendo o clamp fechado na via que não está sendo
utilizada.
Cuidado: Não administrar simultaneamente alimentação enteral e hidratação, pois o
regulador de fluxo trabalha apenas com uma solução por vez.
.
CONTRAINDICAÇÕES
Desde que utilizada de acordo com as instruções de uso, não apresenta contraindicações.
PRECAUÇÕES
1. Este é um produto descartável, para utilização em um paciente.
2. Não utilize o produto se a embalagem estiver violada sem garantia de esterilização;
3. Não reesterilizar o produto.
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4. Não utilizar após o prazo de validade;
5. A esterilidade é garantida se a embalagem estiver intacta e lacrada. As embalagens que
preservam as condições originais de esterilidade do produto só devem ser abertas ao
executar-se o procedimento de inserção.
6. Deve-se tomar cuidado com o uso de instrumentos cortantes, que possam causar cortes
ou danos na superfície externa do produto.
7. Todo produto deve ser aplicado sob a estrita supervisão de um profissional de saúde
habilitado e treinado. Deve ser monitorado pelo profissional durante a aplicação e o tempo
que esteja no tratamento sobre o paciente
8. Utilize o produto de acordo com a prática definido pela instituição.
9.. Deve-se considerar que a técnicas de utilização, cuidado com o produto e remoção
podem variar de acordo com as circunstâncias específicas de cada caso.
10. Avaliar constantemente a cor da pele e tensão abdominal.
11. Respeite as indicações médicas e protocolos institucionais.

Modelo 02 vias

ADVERTÊNCIAS
1. Manter o produto em lugar fresco e arejado.
2. Realizar os cuidados posteriores segundo critérios institucionais /profissionais.
3. Este é um produto descartável, para uso em um único paciente.
4. Produto de Uso único. Proibido Reprocessar.
5. Produto exclusivo para infusão de dietas entéricas.
6. Certifique-se se todas as conexões são compatíveis e adequadas ao uso.
7- Nunca utilize produtos fora do prazo de validade.
8- Este produto deve ser manuseado por profissionais da área da saúde habilitados.
9- Se a embalagem estiver violada não utilize o produto.
10- Atentar para as instruções de uso antes de proceder a utilização do produto.
11- Evitar quaisquer adaptações ou improvisações irregulares.
Modelo 01 via
RECOMENDAÇÕES
1. Verificar a integridade da embalagem.
2. Verificar as datas de esterilização e vencimento.
3. Manter o produto em lugar fresco, protegido de raios solares.
4. Realizar os cuidados posteriores segundo critérios institucionais / profissionais.
5. Produto não deve ser reesterilizado ou reutilizado, pois pode causar danos ao produto
e/ou a saúde do paciente.
6. É recomendado uso único por um período não superior a 24 horas para cada embalagem
de dieta administrada.
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