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DESCRITIVO TÉCNICO 

 

Produto de Uso Único – Descartável – Destruir após o uso 

 

CÂNULA SEM 
BALÃO 

Descrição: 
Cânula retal, sem balão, em PVC atóxico. O modelo possui comprimento de 
12,7 cm. 
 

Indicação:  
Nos procedimentos de clister-opaco enema. Para introduzir no intestino do 
paciente, de forma higiênica e segura, a quantidade de sulfato de bário 
necessária, para a realização do exame. 
 

Modo de Uso:  
Retirar a cânula da embalagem e conectar no tubo da bolsa; colocar o 
paciente deitado, em posição lateral e, introduzir cuidadosamente a cânula 
retal no reto, permitindo que por gravidade o sulfato de bário, que está na 
bolsa seja introduzido no intestino. Após o término do exame deve-se 
retirar a cânula cuidadosamente e descartá-la. 

 
Cuidados e Advertências: Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada. Produto de 
uso único e descartável. Não reutilizar o produto. Destruir após o uso. 

 
Restrições: O produto não tem nenhuma indicação terapêutica, sendo utilizado apenas na execução do 
procedimento recomendado. Não há restrições. 

 
Esclarecimento sobre o uso: O produto deve ser utilizado em conjunto com uma bolsa e por profissionais 
especializados. 

 
Armazenamento: Armazenar em local fresco e ventilado,e em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. 

 
Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados do hospital ou clínica para 
materiais potencialmente contaminados. 

 
Precauções: Não utilize após o prazo de validade. 

 

Apresentação: Pediátrica 
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