
 

 
 

  

      

 
                              Esterilizado por óxido de etileno. 
 
 
                Proibido reprocessar 

 
 
EMBALAGEM 
A SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA COM BALÃO é apresentado em 
envelope pouch, com papel apto a esterilização por óxido de etileno, com impressões 
características, e etiqueta exigida pela autoridade sanitária competente.  
 
DESCARTE 
Após o uso, descartar todos os materiais utilizados em local apropriado para materiais 
potencialmente contaminados. 
 
CONTRAINDICAÇÕES 
Desde que utilizada de acordo com as instruções de uso, não apresenta contraindicações. 
 
EFEITOS COLATERAIS 
 
Desde que utilizado de acordo com as instruções de uso, não apresenta efeitos colaterais, 
todavia as possíveis contraindicações, precauções e advertências estão descritas neste 
documento. Não se tem observado reações adversas com a utilização de produtos 100% 
silicone. 
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SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA COM BALÃO 

 
APRESENTAÇÕES 
 
A SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA COM BALÃO é um tubo transparente 
com linha radiopaca 100% silicone com três vias de acessos, via central utilizada para 
alimentação enteral, vias laterais sendo a via colorida com válvula para o insuflamento do 
balão, e outra para hidratação e medicação.  
O balão se encontra na extremidade distal. 
A sonda em seu extremo proximal possui dois acessos com tampa oclusora sendo um 
central e um lateral. Possui marcações a cada cm a partir do extremo distal. 
Há um anel de fixação externa locado no corpo da sonda que permite ajustar a diversas 
espessuras de parede abdominal, é fabricado em 100% silicone transparente. Possui um 
prolongador que serve para conectar a via central da sonda e facilitar a alimentação 
independente ao equipo que será utilizado, bem como conexão de seringa slip ou luer lock.  

 
ESQUEMA DO PRODUTO 
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São apresentados nas seguintes dimensões: 
 

CÓD: 330-SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA COM BALÃO ADULTO – 
INSULFLAMENTO DO BALÃO 20 ML  

CÓDIGOS CH/FR 

Diâmetro externo 
(mm) 

Comprimento 
(mm) 

330-18 18 6.00 200 

330-20 20 6.70 200 

330-22 22 7.30 200 

330-24 24 8.00 200 

 

CÓD-331-SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA COM BALÃO PEDIATRICA - 
INSULFLAMENTO DO BALÃO 5 ML 

CÓDIGOS CH/FR 

Diâmetro externo 
(mm) 

Comprimento 
(mm) 

331-14 14 4.70 200 

331-16 16 5.30 200 

331-18 18 6.00 200 

331-20 20 6.70 200 

 
 
FINALIDADE/ INDICAÇÕES 
 
A Sonda de Gastrostomia Percutânea tem como objetivo a manutenção do aporte nutricional 
e a melhoria da qualidade de vida e sobrevida dos pacientes. 
Indicado para pacientes impossibilitados de realizar ingestão alimentar e medicamentosa por 
via oral. Pacientes com refluxo gastresofágico. Malformações do trato digestivo alto. 
Pacientes submetidos a cirurgias gastroesofágicas. Pacientes com gastrostomia e 
enterostomia transitória ou permanente.           
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
Quanto às técnicas de inserção e o cuidado ao retirar a sonda, são sugeridas as seguintes 
instruções, porém variam de acordo com as circunstâncias específicas para cada caso.  
 

• Geralmente a sonda de gastrostomia com balão é colocada durante uma cirurgia 
abdominal (na parede interna do abdômen); 

• Fixada a sonda em sua posição, insuflar o balão (5 ml para Sonda Pediátrica e 20 
ml na Sonda Adulto) e pressionar o anel de fixação sobre a parede abdominal 
externa; 

• A sonda pode ser utilizada para alimentação e ou/ descompressão da cavidade 
gástrica. 

 
 
 
 
 

 
 Para iniciar o processo de medicação: 

• Conectar a seringa na sonda ou adaptador fornecido pela empresa e realizar 
lavagem com água filtrada ou destilada; 

• Em seguida conectar a seringa com medicação e realizar infusão em bolus; 

• Ao término, lavar a sonda novamente com água filtrada ou destilada. 
 
Para iniciar o processo de alimentação: 

• Conectar o equipo de infusão á via principal da sonda ou conectar o prolongador 
fornecido pela empresa para facilitar adequação das diversas apresentações de 
equipos existentes no mercado; 

• Regular a velocidade de infusão se necessário; 

• Registrar hora de início, características da dieta, velocidade e temperatura de 
infusão; 

• Ao finalizar a infusão realizar a lavagem da sonda com água destilada ou filtrada. 
 
 
INFORMAÇÃO PARA O PACIENTE 
 
O fabricante recomenda que o tempo máximo de permanência da sonda seja de 30 
(trinta) dias. 

 
 
 
 

                    RECOMENDAÇÕES 
 

• Verificar a integridade da embalagem. 

• Verificar as datas de esterilização e vencimento. 

• Manter o produto em lugar fresco, arejado e protegido de raios solares. 

• Realizar os cuidados posteriores segundo critérios institucionais/ profissionais. 

• Manter a sonda na posição adequada antes de iniciar o procedimento. 

• Realizar a troca da sonda de acordo com o protocolo. 

• Explicar os cuidados para o paciente e familiares em caso de tratamento domiciliar.  
 
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES  
 

• Proibido reprocessar. 

• É sugerido verificar a posição mediante radiologia antes de iniciar o processo de 
alimentação. 

• Lavar a sonda com água destilada ou filtrada antes e depois de cada alimentação/ 
medicação. 

• Caso o paciente apresente sensação de náuseas ou vômitos, suspender o 
procedimento de alimentação e proceder a descompressão na cavidade gástrica e 
permitir que o paciente se restabeleça. 

• Para alimentação, descompressão e cuidado com a sonda, realizar o procedimento 
obedecendo às normas institucionais e critérios médicos.   
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