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INSTRUÇÕES DE USO 

 
FAMÍLIA DE CÂNULAS NASAIS Série 1600 (Adulta) / Sér ie 1601 

(Infantil) / Série 1611 (Neonatal) 
Salter Labs 

 
 

Distribuidor: 
J.G Moriya Repres. Imp. e Exp. Comercial Ltda. 
Autor. Func.: 800.790-0 
Rua: Colorado, 291 Vila Heliópolis   
São Paulo – SP     Brasil 
CEP: 04150-000 
Tel.: (0XX11) 5573-3610 
Fax: (0XX11) 5535-5080 

Fabricante: 
Salter Labs 
100 W. Sycamore Rd. 
Arvin, CA 93203 
Tel: (661) 854-3166 
Fax: (661) 854-3850 
 

 
Responsável Técnico:  Juan Goro Moriya Moriya     CREA-SP:28935 
 
Registro ANVISA nº:  WWWWWWWWW 

 
PRODUTO DE USO ÚNICO -  NÃO ESTÉRIL  

Descrição do produto 

As cânulas nasais fornecem conforto aos pacientes. A cânula fornece para o  
paciente  um dispositivo de desgaste bem e fornece níveis precisos de oxigênio 
como prescritos pelo médico.  

As Cânulas Salter Labs com seu ajuste anatômico original, trabalha com o 
anatomia facial ao contrário de trabalhar de encontro à anatomia como outras 
cânulas. Conseqüentemente, a cânula fornece um conforto maior e conduz para 
melhorar o tratamento do paciente.  
 
O design único ajuda a reduzir a irritabilidade de pele comparado aos outros 
pferecidos no mercado. 
A linha das cânulas nasais a qual usa nossa tubulação, que não tem virtualmente 
nenhuma memória, realça o tratamento do paciente, porque não está tentando 
continuamente desenrolar ou desembaraçar a tubulação.  
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Especificações Técnicas 

 Série 1600 (Adulta) Série 1601 (Infantil) Série 161 (Neonatal) 

Vantagens 
- Anatomicamente curvada 
para caber a borda 
superior 
- Curvados, Afilados 
- Sobre o estilo da orelha 
- Tubulação de segurança 
de três canaletas 
- Macio,material 
desobstruído,peso leve 
- SEM LÁTEX 

- Anatomicamente curvada 
para caber a borda superior 
- Curvados, Afilados 
- Sobre o estilo da orelha 
- Tubulação de segurança 
de três canaletas 
- Macio,material 
desobstruído,peso leve 
- SEM LÁTEX 

- Anatomicamente 
curvada para caber a 
borda superior 
- Curvados, Afilados 
- Sobre o estilo da orelha 
- Tubulação de segurança 
de três canaletas 
- Macio,material 
desobstruído,peso leve 
- SEM LÁTEX 

Benefícios 
- Elimina a aleta ou o cume 
que podem causar irritação 
- melhor ajuste anatômico 
- Posicionamento seguro, 
garantindo movimento livre. 
- Fluxo ininterrupto de 
oxigênio 
- Maior conforto para um 
uso de longa duração 
- Não interfere na 
observação do paciente. 

- Elimina a aleta ou o cume 
que podem causar irritação 
- melhor ajuste anatômico 
- Posicionamento seguro, 
garantindo movimento livre. 
- Fluxo ininterrupto de 
oxigênio 
- Maior conforto para um 
uso de longa duração 
- Não interfere na 
observação do paciente. 

- Elimina a aleta ou o 
cume que podem causar 
irritação 
- melhor ajuste anatômico 
- Posicionamento seguro, 
garantindo movimento 
livre. 
- Fluxo ininterrupto de 
oxigênio 
- Maior conforto para um 
uso de longa duração 
- Não interfere na 
observação do paciente. 

Características 
Fornecido com tubulação 
de segurança com três 
canaletas em tamanhos 
variados de 4 a 100 pés. 

Fornecido com tubulação 
de segurança com três 
canaletas. 

Fornecido com tubulação 
de segurança com três 
canaletas. 

Performance 
Padrão 

Capacidade de 
fornecimento do fluxo de 
oxigênio para o paciente 
variando de 0 a 8 
litros/minuto. 

Capacidade de 
fornecimento do fluxo de 
oxigênio para o paciente 
variando de 0 a 3 
litros/minuto. 

Capacidade de 
fornecimento do fluxo de 
oxigênio para o paciente 
variando de 0 a 3 
litros/minuto. 

Matéria Prima 
Parte da Face 
(Polivinilclorido)/Tubo 19” 
(Polivinilclorido)/Bolo 
(polietileno de baixa 
densidade)/Conector “Y” 
(Polivinilclorido)/Tubo – 3 
canais 
(Polivinilclorido)/Conector, 
parte final (Polivinilclorido) 

Parte da Face 
(Polivinilclorido)/Tubo 19” 
(Polivinilclorido)/Bolo 
(polietileno de baixa 
densidade)/Conector “Y” 
(Polivinilclorido)/Tubo – 3 
canais 
(Polivinilclorido)/Conector, 
parte final (Polivinilclorido) 

Parte da Face 
(Polivinilclorido)/Tubo 8” 
(Polivinilclorido)/Bolo 
(polietileno de baixa 
densidade)/Conector “Y” 
(Polivinilclorido)/Tubo – 3 
canais 
(Polivinilclorido)/Conector, 
parte final (Polivinilclorido) 
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Formas de Apresentação 

• Série 1600 
 

Tamanhos Especiais Embalagem (unidades por caixa) 
Cânula Adulta com um tubo 1’ 50 
Cânula Adulta com um tubo 4’ 50 
Cânula Adulta com um tubo 9’ 50 
Cânula Adulta com um tubo 10’ 50 
Cânula Adulta com um tubo 12’ 50 
Cânula Adulta com um tubo 13’ 50 
Cânula Adulta com um tubo 14’ 50 
Cânula Adulta com um tubo 15’ 50 
Cânula Adulta com um tubo 16’ 50 
Cânula Adulta com um tubo 20’ 25 
Cânula Adulta com um tubo 21’ 25 
Cânula Adulta com um tubo 24’ 25 
Cânula Adulta com um tubo 25’ 25 
Cânula Adulta com um tubo 30’ 20 
Cânula Adulta com um tubo 35’ 20 
Cânula Adulta com um tubo 40’ 20 
Cânula Adulta com um tubo 50’ 20 
Cânula Adulta com um tubo 75’ 15 
Cânula Adulta com um tubo 100’ 10 

 

• Série 1601 
 

Tamanhos Especiais Embalagem (unidades por caixa) 
Cânula Infantil desobstruída com um tubo 7’ 50 

 

• Série 1611 
 

Tamanhos Especiais Embalagem (unidades por caixa) 
Cânula Neonatal desobstruída com um tubo 

7’ 
50 

 

Informações Gráficas 

Série 1600  
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Série 1601 
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Série 1611  

 

 

 

Série 1601 e 1611  
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Indicações  

• Administração de Oxigenoterapia 

Contra Indicações  

• Hipersensibilidade do paciente ao PVC ou ao Polietileno. 

Precauções 

• Produto Não Estéril. 

• Produto de uso único. 

• Utilizar sempre técnicas assépticas, no manuseio. 

• O descarte deste produto deve ser realizado com os procedimentos 
utilizados para resíduo sólido potencialmente infectante, pois possui 
potenciais riscos de contaminação biológica. Cada instituição apresenta 
um procedimento de recolhimento, armazenamento e descarte próprio de 
seus resíduos sólidos, seguindo as normas estabelecidas. 

 
Transporte e Armazenagem 
• Temperatura de armazenamento 0 a 500C. 
• Não pise na embalagem. 
• Não permita quedas sobre superfícies rígidas. 
• Armazene o produto em local limpo, seco e protegido da luz direta do sol e 

vapores químicos. 
 

Informações Gerais 

 

• Especificações Internacionais e Normas Técnicas seg uidas para 
garantir a qualidade do produto:  

A empresa Salter Labs encontra-se com seus procedimentos de acordo com 
as Boas Práticas da Fabricação (GMP) e certificados com os padrões da 
norma ISO 9001/EN 46001, devidamente conferidos por órgãos da garantia 
da qualidade, a prova disto é a aprovação pelo FDA (vide o Certificado de 
Livre Comércio). 
 

 
Instruções de uso 
 

• Una o conector da extremidade à fonte de oxigênio e ajuste o fluxo 
prescrito do litro, para não exceder 3 LPM. 
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• Verifique o fluxo prendendo os direcionadores de fluxo nasais perto da sua 
orelha e aguarde até ouvir um barulho silvando. Aumente o fluxo 
temporariamente se necessário e reduza então para o fluxo prescrito. 

• Posicione a cânula sobre a face do paciente inserindo os direcionadores 
de fluxo nasais nas narinas. 

• Passe a tubulação das cânulas pelas orelhas e atrás da cabeça (a cabeça 
não deve descansar em qualquer parte da cânula quando o paciente 
estiver para baixo) 

• Deslize a luva sobre a cabeça para assegurar um bom ajuste. 

• Se necessário, fixe a tubulação da cânula à face do paciente com uma 
única parte de fita adesiva em cada mordente. 

• Certifique-se, periodicamente, de que a tubulação não esteja torcida e se 
os direcionadores de fluxo nasais estão corretamente inseridos nas 
narinas. 

• Utilizar sempre técnicas assépticas, no manuseio. 

• Produto Não Estéril. 

• Produto de Uso único 

 

NOTA: Os direcionadores de fluxo nasais podem ser aparados a um comprimento 
mais curto, se for necessário. 

PRECAUÇÃO: A intenção de uso desta cânula é para fornecer oxigênio 
suplementar ao paciente. Deve-se tomar cuidado para evitar a pressão positiva 
constante (CPAP). 
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TERMO DE GARANTIA LEGAL 
 
(de acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei 8.078, de 11 
de Setembro de 1990) 

 
A empresa JG Moriya Repres. Imp. e Exp. Comercial Ltda. , em 

cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990 vêm por meio 
deste instrumento legal, garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vícios 
aparentes ou de fácil constatação de todos os produtos por ela importados e 
comercializados, pelo prazo de 90 dias, a contar da data de entrega efetiva dos 
produtos. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento 
em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto no Parágrafo 3o do Art.26 
da Lei 8.078. 

 
Para que o presente Termo de Garantia Legal surta efeito, o consumidor 

deverá observar as condições abaixo descritas: 
 

• Não permitir o uso indevido bem como o mau uso do material em questão. 

• Seguir detalhadamente todas as orientações de uso, bem como os 
cuidados descritos. 

 
 
 
 
 
Responsável Técnico: Juan Goro Moriya Moriya     CREA-SP:28935 
 
 
 
 
 
Responsável Legal: Juan Goro Moriya Moriya      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


