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Identificação do produto e Apresentação 

Nome Técnico: Cânulas 

Nome Comercial: Cânula Nasal Soft Clear Descartável Hospitak 

 

Modelo  

 

Registro Anvisa: 80504540016 

Reprocessamento Proibido. 

Prazo de Validade: 5 anos. 

Embalagem unitária. 

Produto Clinicamente Limpo – Pronto para Uso. 

 

Fotos: 

    

Código Tamanho 

Tubo de 

Suprimento de O2 

com Star Lúmen 

(m) 

 

Conexão  

NC-80419 Neonatal 2,1 m Universal 

NC-80319 Pediátrico 2,1 m Universal 

NC-80219 Adulto 2,1 m Universal 

NC-80430 Adulto 4,2 m Universal 

NC-80761 Adulto 7,5 m Universal 



 

 

 

 

BRC LOGÍSTICA 

 

IUCNS-H   

 rev. 00 INSTRUÇÃO DE USO – RDC 185/01 

 

 Descrição e Indicação 

A Cânula Nasal Descartável Hospitak é indicada para fornecimento de baixos fluxos 

de oxigênio.  O oxigênio é administrado para tratar a hipoxemia e diminuir os 

sintomas associados.  

A cânula nasal é usada quando o paciente requer uma concentração média ou 

baixa de O2 para a qual uma precisão acurada não é essencial. Este método é 

relativamente simples de usar e permite que o paciente se mova em torno do leito, 

fale, tussa e coma sem interrupção do fluxo de O2.  

Possui uma prongue (dois pequenos tubos) que se encaixam no vestíbulo de cada 

narina que é confeccionada em material macio e flexível. A cânula é mantida no 

lugar através de tubos com contornos arredondados de PVC que se encaixam sobre 

as orelhas e podem ser ajustados sobre o queixo por meio de um anel plástico 

macio, proporcionando conforto e segurança ao paciente. 

 

Conteúdo 

O produto é acondicionado e comercializado individualmente em uma embalagem 

de Polietileno e então é acondicionado em caixa de papelão (fibras de celulose + 

papel reciclado) com 50 unidades para transporte. 

 

Instruções de Uso  

1- Retire o dispositivo da embalagem. 

2- Conecte o tubo de suprimento de oxigênio à fonte de gás e ajuste o fluxo 

conforme prescrição médica. Verifique a permeabilidade do fluxo de gás através 

do tubo. 

3- Insira a cânula nas narinas e ajuste os dois tubos sobre as orelhas e abaixo do 

queixo do paciente. Caso necessário, as pontas da cânula podem ser cortadas com 

uma tesoura para atender as características anatômicas individuais de cada 

paciente, facilitando o ajuste. 

4- Cuidadosamente ajuste os tubos para fixar a cânula de maneira que fique segura 

à face do paciente. 

5- O produto é de uso em um único paciente e, portanto, deverá ser descartado 

após o término da terapia.      
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Composição: 

Tubo de Suprimento de O2: Policloreto de Vinila (PVC) 

Prongue Nasal: Policloreto de Vinila (PVC) 

Anel de ajuste: Policloreto de Vinila (PVC) 

 

Condições de Armazenamento 

Armazenar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta. 

 

Condições para o Transporte 

Transportar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta. 

 

Advertências 

- Taxas de fluxo além de 6 litros por minuto podem levar à deglutição do ar e 

causar irritação da mucosa nasal e faríngea.     

-Produto com reprocessamento proibido. 

 

Precauções 

- Utilizar sempre técnicas assépticas no manuseio. 

- Certifique que a embalagem esteja íntegra, sem danos ou rasgos. Caso apresente 

violação da embalagem, não utilizar o material. 

 

Registrado por: BRC Logística e Serviços Ltda. Rua José Martins Fernandes (Pq. 

Imigrantes) Nº 601, Galpão 04, 05 E 06 CEP: 09843-400 – São Bernardo do Campo 

– SP. CNPJ: 04.986.398/0001-38. Tel: 4858-0252. Responsável Técnica: Fabiana 

Veiga Morales CRF-SP: 68.907. 

Fabricante Responsável: Besmed Health Business Corp. No. 5, Lane 116, Wu-

Kong 2nd Rd, Wu-Ku District, New Taipei City. 


