MANUAL TÉCNICO
DRENO DE SUCÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO ORAL – ORAL CARE

1 – DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
O Oral Care é um instrumento de higiene bucal descartável para pacientes com
dificuldade de deglutição e expectoração, ou que não conseguem fazer cuidados
orais de rotina. O dreno possui cerdas de escovação macias, de silicone grau
médico, e é conectado a um aparato de sucção e a um dispositivo de irrigação para
higienizar a boca e remover muco, restos de comida, placas, bem como bactérias,
e para manter a cavidade oral limpa e reduzir o risco de infecção e pneumonia
causada aspiração (PAV).
2 - INDICAÇÃO:
O Oral Care é usado para sugar o escarro enquanto que se faz a higiene oral dos
pacientes, remover o muco e restos de alimentos, para manter a cavidade oral
limpa, reduzindo o risco de infecção e pneumonia causada por aspiração (PAV).
3 – MODO DE USO:
- Abra a embalagem estéril e retire o Oral Care.
- Conecte-o a um dispositivo de sucção a vácuo.
- Regule a pressão do vácuo entre 40 a 50 kpa (300 a 375 mm hg), e controle a
sucção colocando o dedo no orifício dorsal do Oral Care. Tente aspirar para
certificar-se de que todas as vias de sucção do dreno estão funcionando
normalmente.
- Inicie o procedimento sugando primeiro a secreção remanescente na cavidade
oral do paciente com o Oral Care, e depois aplique a solução ou gel de higienização
nas cerdas do Oral Care para realizar uma escovação a seco dos dentes, gengivas
e outras partes da cavidade oral do paciente.
- Após a escovação a seco conecte um dispositivo com líquido enxaguante na porta
de irrigação do Oral Care.
- Irrigue lentamente, escove e aspire a cavidade oral do paciente, até que a mesma
esteja completamente limpa.
4 – DESCARTE:
O descarte e a disposição final do Oral Care devem obedecer as normas
regulamentares vigentes, aplicáveis aos resíduos biológicos contaminados.
5 – INFORMAÇÕES, PRECAUÇOES E ADVERTÊNCIAS:
- Produto esterilizado por Óxido de etileno.
- Produto estéril. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Leia todas as advertências e instruções antes de usar, o uso indevido pode resultar
em lesões.
- Para utilização em um único paciente.
- Não utilizar após a data de validade.
- O produto se destina ao uso profissional.
- Ajustar a pressão de vácuo entre 40 a 50 kpa.
- A velocidade de irrigação para enxágue da cavidade oral do paciente deve ser
sempre lenta. Se for muito rápida e volumosa poderá causar asfixia no paciente.
- Observar o estado do paciente durante a aspiração, a qualquer alteração
significativa no paciente deve-se interromper imediatamente a operação.
- Armazenar Oral Care em local seco, temperatura ambiente e ao abrigo da luz.
- O uso do Oral Care não é recomendado em pacientes com queimadura na
cavidade oral ou que apresentem quadros de convulsões contínuas.

Foto ilustrativa: Oral Care - Cod. 14101000
1 - Cerdas de escovação
2 - Haste do dreno
3 - Tubo de irrigação com conector e tampa
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Características:
-Tamanhos disponíveis: Adulto e Pediátrico
-Tamanho da haste do dreno: 200 mm de comprimento
-Orifício da haste do dreno: 7,5 +/- 0,5 mm
-Orifício do tubo de irrigação: 1,0 +/- 0,1 mm
-Orifício do conector do tubo de irrigação: 1,7 +/- 0,1 mm
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