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Bainha Introdutora Ureteral 
 

Descrição e Especificação Técnica: 

A Bainha Introdutora de acesso ureteral é um acessório da Sonda Extratora de 

cálculo MSB. 
A Bainha de Acesso Ureteral consiste de uma bainha externa e um dilatador 

afunilado interno, destinado a estabelecer um canal para a passagem de 

endoscópios e outros dispositivos urológicos de uso cirúrgico ou para 

diagnóstico, conforme imagem abaixo: 

 

 
 

VER INSTRUÇÕES DE USO antes de utilizar o produto. 

Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada. 

PROIBIDO REPROCESSAR – Destruir após o uso. 

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO. 

Produto estéril - esterilizado por gás óxido de etileno. 

 

Finalidade/Indicação: 
A Bainha Introdutora de acesso ureteral é indicada para estabelecer um canal 

de trabalho, durante os procedimentos urológicos, facilitando a passagem de 

endoscópicos e outros instrumentos através da uretra e bexiga até o uretér. 

Para sua utilização é necessário  a dilatação ureteral e o acesso ureteral 

permanente criando um canal de trabalho minimamente invasivo. 

O tempo de permanência do produto em contato com o paciente deve ser de 

acordo com o procedimento cirúrgico indicado pelo profissional médico.  

 

Modo de uso: 

I. Insira um fio de guia utilizando o procedimento padrão na localização 
desejada do trato urinário.  

2. Insira o dilatador na bainha, travando o Hub do dilatador no hub na bainha. 

Esse mecanismo de travamento da bainha no dilatador permite avanço 

simultâneo do conjunto.  

3. Avance o conjunto do dilatador/bainha sobre o fio de guia para o local 

desejado.  

4. Confirme se o conjunto do dilatador / bainha está adequadamente colocado 

por meio de fluoroscopia. 

5. Uma vez posicionado, destrave o hub do dilatador do hub da bainha, 
retirando cuidadosamente o dilatador enquanto mantém a posição da bainha.  

NÃO avance a bainha sem o dilatador no lugar.  

6. Introduza a instrumentação desejada através da bainha conforme necessário.  

7. Quando o procedimento for finalizado, retire cuidadosamente a bainha.  

 

Contra Indicações: 

O dispositivo é contraindicado em pacientes que não toleram procedimentos 

urológicos retrógrados. 

 

Potenciais Complicações: 
A irritação da mucosa. 

Riscos associados à medicação e o procedimento médico/cirúrgico, assim como 

o grau de intolerância do paciente ao procedimento médico/cirúrgico e ao 

produto; Comprometimento do fluxo urinário devido ao bloqueio ou oclusão 

uretral;  

Vazamento de urina. 

Infecção do trato urinário. 

Inflamação e perfuração dos rins, pélvis renal, uretra, ureter e/ou bexiga. 

Ruptura da Bainha, com possível remoção cirúrgica ou endoscópica do 
dispositivo. 

 
Condições de Manipulação: 

O responsável pela utilização do instrumento deve ser um médico-urologista 

que tenha recebido treinamento suficiente em técnicas endoscópicas clínicas. 

Não insira o instrumento no endoscópio a não ser que você possua um campo 

de visão endoscópica nítido. 

Se você não puder visualizar a extremidade distal da seção de inserção no 

campo de visão endoscópica, este não deve ser utilizado. Isto pode causar 

lesão ao paciente, tais como perfurações, hemorragias ou danos à membrana 

mucosa. Isto pode também danificar o endoscópio e/ou instrumento. 

Depois de utilizado, este produto pode constituir risco biológico. Manuseie e 
elimine-o de acordo com a prática médica aprovada e as leis regulamentadas 

locais. 

Somente para uso urológico. 

 
Advertências e Precauções: 

Produto de uso único. 

A MSB não assume nenhuma responsabilidade relativa a produtos reutilizados, 

reprocessados ou reesterilizados, já que a realização dos mesmos pode 

comprometer a integridade estrutural e/ou levar à falha do dispositivo. 

Não utilizar o produto com prazo de validade vencido. 

O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim senão aquele que 
especificamente se destina. 

O uso deste produto deve ser restrito a profissionais com competência para a 

utilização do mesmo. Deve-se ter cuidado a fim de prevenir perfuração ou 

trauma dos revestimentos e tecidos, canais ou ductos associados. 

Após a retirada dos produtos da embalagem, inspecione-os a fim de detectar a 

existência de dobras, torções ou outros danos. Se for detectada qualquer 

anomalia que impossibilite o seu funcionamento em boas condições os 

produtos não devem ser utilizados. Entrar em contato com a MSB (Tel/Fax: 55 

71 33797421). 
Certificar-se de que a descrição e dimensões do produto são adequadas ao 

procedimento a ser realizado. 

É aconselhável a obtenção do consentimento do paciente para que este 

cumpra todos os procedimentos de acompanhamento. 

Assegure-se de que o dilatador está bem fixado ao adaptador do instrumento, 

garantindo que o conjunto de dilatador/bainha possa ser posicionado como 

urna única unidade, o que permite o posicionamento com una mão apenas.  

A manipulação errada pode comprometer seriamente a Bainha de Acesso 

Ureteral. Uma dobradura ou curvatura aguda durante a colocação pode 

resultar numa subsequente ruptura. Angulações e dobras no Sistema 
Introdutor devem ser evitadas. 

Não insira o dispositivo sem o conhecimento abrangente das indicações, 

técnicas e riscos associados ao procedimento. 

Não insira o dispositivo caso tenha sido entortado ou danificado antes do uso. 

Substitua-o por um produto não danificado. 

Evite o contato com objetos afiados, visto que o dispositivo pode ser 

facilmente lascado, aumentando o potencial de quebra. 

Deve-se atentar aos fatores de risco e beneficio aplicáveis a cada paciente 

antes da aplicação da sonda. 
 

Armazenamento, Transporte e Conservação: 

Armazenar e transportar o produto em temperatura ambiente controlada (ate 

30ºC), em local seco, fresco e ao abrigo da luz. 

Não expor a solventes orgânicos. 

 

AVISO: 
A Medical System do Brasil (MSB) informa a seus clientes que foram 

adotados todos os cuidados na concepção e fabricação deste produto.A MSB 
não se responsabilizará por quaisquer perdas, danos ou despesas 

incidentais, bem como pelo mau funcionamento do produto devido à 

utilização indevida/incorreta do mesmo, incluindo o manuseio, o 

armazenamento e uso em pacientes (procedimento cirúrgico, diagnóstico e 

tratamento). A MSB se abstém da responsabilidade de reutilização, 

reprocessamento ou reesterilização dos produtos, como também de outros 
assuntos fora do controle da indústria (MSB).  
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Bainha Introdutora Ureteral MSB 
VARIAÇÕES 

COMPRIMENTO (cm) DIÂMETRO (French) PONTA DISTAL 

35 cm 10FR Reta 

45cm 10FR Reta 
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