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Identificação do produto e Apresentação 

Nome Técnico: Válvulas e Conectores de Tubos 

Nome Comercial: Conector swível com port de exalação 

Modelos: 313-5051. 

N° do Cadastro na ANVISA: 10342600070 

O Fabricante recomenda uso único 

Prazo de Validade: Indeterminado 

Embalagem: Unitária. 

Produto Não Estéril 

Proibido Reprocessar 

 
  
Fotos 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Indicação de Uso/Finalidade 

O Conector swível com port de exalação é indicado para ser usado juntamente 

com um circuito ou máscara respiratória (interface) entre o paciente e o 

sistema de ventilação mecânica. Sua finalidade é permitir que o gás exalado 

pelo paciente (CO2) saia para a atmosfera ou para outro circuito fechado. 

 

Modo de Uso 

• Antes de utilizar, certifique-se de que o Conector swível com port de 

exalação encontra-se adequadamente limpo. 

• Adapte o Conector swível com port de exalação entre o circuito e a 

interface (máscara/tubo traqueal) a ser utilizada no paciente. 

Tampa em 
silicone 

Port de conexão da 
linha de pressão 

Corpo do produto 

Port de exalação 
de CO2 
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• Conecte o circuito ao Sistema de Ventilação e siga o procedimento 

médico normalmente. Se necessário monitorar a pressão, remova a 

tampa de silicone que protege o port e conecte uma linha de pressão. 

• Descartar após o uso 

 

Componentes e Composição                             

Corpo do produto: Policarbonato e Acetal.  

Tampa branca: Silicone. 

Produto livre de látex Clip: Polipropileno 

Filtro: Polipropileno 

Condições de Armazenamento 

Armazenar o produto em temperatura entre 10 e 45° C, em local seco, 

ventilado e ao abrigo da luz solar. 

 

Condições para o Transporte 

Os conectores devem ser transportados em temperatura entre 10 e 45ºC. 

Não devem ser expostos ao sol 

 

Condições de Manipulação 

• Não utilize o produto caso sua embalagem esteja danificada. 

 
• Faça uso do produto conforme Instruções de uso que o acompanham. 

 

• A abertura de ventilação do port de exalação foi projetada para 
permitir a saída de CO2 do circuito do paciente. Para o 

funcionamento seguro do produto é necessário que haja um fluxo 
contínuo. Não bloqueie ou feche a abertura do port de exalação. 
 

• Proibido reprocessar      
 
 

Advertências 

N/A 

 

Precauções 

• Não utilize o conector sem prévio conhecimento ou supervisão 

adequada. 

• Não utilize o conector se encontrar vazamento. 



 

 

COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES 

IUCSP-P         
rev.01 

Instrução de USO RDC185/01 

• Certifique-se se os conectores são adequados e se estão conectados 

corretamente. 

• Não utilize este produto para qualquer outra atividade que não seja a 

indicada. 

• A não observância destas precauções será considerado mau uso do 

produto. 

 

Contraindicações 

N/A 

 

Importador/Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos 

Hospitalares  

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP 

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br 

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729 

Fabricante Responsável: Pulmodyne, Inc; 2055 Executive Drive, Indianapolis, 

IN 46241 
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