
 

INSTRUÇÕES DE USO IU_0004_102019 

SONDAS UROLÓGICAS DUPLO RABO DE PORCO 
Revisão 00 

Página 1 de 6 

 
 

Produto SONDAS UROLÓGICAS DUPLO RABO DE PORCO 

Modelo do Produto Médico 039308; 039310; 039312; 039314. 

Nome Técnico SONDAS 

Registro | Cadastro 10330710004 

Classificação de Risco III – ALTO RISCO 

Vencimento do Registro 18/06/2024 

 

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

 

 

A Sonda Urológica Duplo Rabo de Porco é fornecida esterilizada por gás óxido de 

etileno em embalagens de fácil abertura.  

Embalagem primária: composição de poliéster, polietileno e Tyvek®.  

Embalagem secundária: caixa papelão. 

 

INDICAÇÃO DE USO 

A Sonda Urológica Duplo Rabo de Porco é utilizada para drenagem interna 

temporária desde a junção ureteropélvica até à bexiga.  

 

INSTRUÇÕES DE USO 

Colocação Endoscópica 
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I. Avance a ponta flexível do fio guia para até a pélvis renal. A utilização 

conjunta do fio guia com um cateter ureteral de extremidade aberta pode, 

muitas vezes, resolver a tortuosidade de um ureter obstruído; 

II. Utilizando o pielograma realizado antes da intervenção, calcule o 

comprimento da Sonda necessária, medindo o comprimento do ureter e 

acrescentando 1 cm. Uma medição feita com rigor aumenta a eficácia da 

drenagem e o conforto do paciente. 

III. Passe a Sonda Duplo Rabo de Porco sobre o fio guia através do cistoscópio. 

Sob visualização direta, avance a Sonda para dentro do ureter com o 

posicionador. Deve-se ter cuidado para não permitir que o fio guia avance 

para dentro do parênquima renal.  

IV. Quando a extremidade distal da Sonda for observada na junção 

ureterovesical, interrompa o avanço da mesma. Remova o fio guia enquanto 

estabiliza a Sonda Duplo Rabo de Porco com o posicionador. O “pigtail” (rabo 

de porco) se formará espontaneamente. Remova cuidadosamente o 

posicionador do cistoscópio. Observação: Se necessário, faça um ajuste final 

com a pinça endoscópica. A Sonda Duplo Rabo de Porco pode ser facilmente 

removida aplicando uma ligeira tração com a pinça endoscópica. A 

fluoroscopia facilita a colocação da Sonda, embora também possa ser 

utilizada a radiografia convencional. 

ADVERTÊNCIAS 

• "PROIBIDO REPROCESSAR"     

 

PRECAUÇÕES 

• Depois de retirar o produto da embalagem, inspecione-o para se certificar da 

integridade do material para utilização, com particular atenção a vincos e dobras. 

• Utilize este material exclusivamente para os fins indicados na utilização prevista. 

• As complicações da colocação de sondas ureterais de duplo rabo de porco estão 

bem documentadas. A utilização deste material deve basear-se na ponderação 



 

INSTRUÇÕES DE USO IU_0004_102019 

SONDAS UROLÓGICAS DUPLO RABO DE PORCO 

Revisão 00 

Página 3 de 6 

 
dos fatores de risco e benefício aplicáveis ao paciente. Deve-se obter o 

consentimento do paciente para que se cumpra com rigor os procedimentos 

necessários no período de permanência com o material. 

• As Sondas Duplo Rabo de Porco não devem permanecer implantados por mais 

de 6 (seis) meses; não se destinam a ficar permanentemente implantadas. 

• Sugere-se a avaliação periódica por cistoscopia, radiografia ou ultrassonografia. 

• As variações individuais da interação entre as sondas ureterais e o sistema 

urinário são imprevisíveis. A sonda tem de ser removida se eventual incrustação 

impedir a drenagem, e pode ser substituída por uma nova se o estado do 

paciente permitir.  

• Não force os componentes durante sua remoção ou substituição. Retire os 

componentes com cuidado se sentir alguma resistência. É necessário vigiar 

atentamente as pacientes grávidas a possível incrustação da sonda causada pela 

ingestão de suplementos de cálcio. 

• O manuseio incorreto pode fragilizar a sonda. A formação de dobras acentuadas 

ou aplicação de tensão excessiva durante a colocação pode resultar numa 

ruptura da sonda no ponto que foi sujeita a tensão após um período de 

permanência prolongado. A angulação do fio guia ou da sonda deve ser evitada.  

• Recomenda-se a utilização de lente de endoscópio de 0° e endoscópios com mais 

de 21fr. 

CONTRAINDICAÇÕES 

- Não são conhecidas 

 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 

Armazenar e transportar em local seco e fresco. O produto não deve ser exposto a 

temperaturas extremas. 

 

DADOS COMPLEMENTARES: 

Importador e Distribuidor no Brasil: 

Handle Comércio de Equipamentos Médicos S.A 
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Avenida Santa Luzia, 801 – Jardim Sumaré 

Cep: 14025-090 Ribeirão Preto SP 

CNPJ: 54.756.242/0001-06 

www.handle.com.br 

 

Responsável Técnica: 

Danielle Regina Roque Pita 

CRF-SP 39.590 

 

Fabricante Legal: 

Cook Incorporated 

750 Daniels Way Bloomington, IN 47404 EUA 

 
Fabricante Real: 

Cook Incorporated 

1100 West Morgan Street Spencer, Indiana 47450 EUA 


