
M a n u a l  d e  I n s t r u ç õ e s



olá,
somos
Mikatos®
    

Por favor, leia cuidadosamente as instruções de uso 
antes de colocar o aparelho em funcionamento.



Guia de
Intubação
Mikatos®

dimensões em milímetros

• Modelo Adulto = 425 mm (Comprimento Total)

• Modelo Infantil =  300 mm (Comprimento Total)

mm

Comprimento Total



FINALIDADE

A Intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento 

onde o médico, com um Laringoscópio, visualiza a laringe e através dela 

introduz o tubo na traquéia.

O tubo endotraqueal será utilizado para auxiliar na ventilação do pacien-

te, pois possibilita que seja alcançada o funcionamento dos pulmões.



Botão em termoplástico

 Guia de intuBação (mandril tipo vareta)

parafuso de reGulaGem
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COMPONENTES 
DO PRODUTO

GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL)
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    Guia de  Intubação (mandril tipo vareta)

COMPONENTES 
DO PRODUTO

GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL)
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instruções

Introduzir totalmente o guia por dentro da sonda

Ajustar o botão na posição de uso encaixando-o na parte superior 
do tubo através do parafuso regulador

Moldar o tubo endotraqueal até obter a curvatura desejada confor-
me a anatomia do paciente

Introduzir o tubo cuidadosamente para uma intubação correta  evi-
tando danos ao paciente

O guia de intubação só deve ser utilizado por pessoas que tenham 
recebido treinamento e qualificação adequada

OPERACIONAIS
E INSTRUÇÕES 
DE USO

PROCEDIMENTOS
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acessórios embalagem

opcional

componentes

01. emBAlAGem plásticA

01. Guia de  intubação (mandril tipo vareta)
SEM BOTÃO

01. GuiA de intuBAção (mAndril tipo vAretA) em 
coBre flexível cromAdo

01. certificAdo de GArAntiA

01. mAnuAl de instruções com vAlidAde do produto

01. Botão em termoplástico

01. pArAfuso de reGulAGem em lAtão niQuelAdo
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instruções gerais

limpeza e desinfecção

Para realizar os procedimentos de limpeza o guia de intubação (mandril) 

mikatos® deverá ser totalmente desmontado para a remoção de qual-

quer resíduos existente, realize o procedimento com o uso de luvas de 

proteção (Látex) descartáveis. A desinfecção de limpeza deve ser reali-

zada com uma solução de glutaraldeído a 2% e mantenha as peças total-

mente imersas por um período de 30 minutos, Após a limpeza, enxaguar 

as peças em Álcool Anídro (100% puro) ou água estéril e deixe secar em 

ambiente livre de contaminações.

A limpeza e desinfecção de produtos médicos serve para proteger o 

paciente, o usuário e terceiros e para maior preservação dos produtos 

médicos. a validade dos produtos médicos é determinada pelo funciona-

mento deles e pelo manuseio cuidadoso.

Orientações
para cuidados 
e limpeza



Esterilização

advertências e precauções

ARMAZENAMENTO

Orientações
para cuidados 
e limpeza
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Para a esterilização os componentes pode ser colocados em autoclave  a 
130°C por três minutos. Em seguida montar as peças e acondicionar na 
embalagem que acompanha o produto. 

A higienização é fundamental para evitar contaminação que podem pre-
judicar ao profissional e ao paciente

Para preservar o aparelho contra a deterioração, o mesmo deve ser guar-
dado em local protegido do calor, umidade e as intempéries atmosféricas



A MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI®, assegura ao 

proprietário do produto, garantia contra falha material e humana a produção pelo 

prazo constante no manual de instruções a contar da data da nota fiscal de compra do 

cliente/usuário.

O aparelho tem garantia de 01  ano contra defeitos de fabricação e desgaste natural. 

Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças, que comprovadamente apresenta-

rem defeitos de  fabricação ou fadiga anormal de material. 

A garantia será perdida nos casos de: uso indevido ou desacordo com as instruções 

do fabricante, utilização de acessórios, partes e peças não autorizadas, reparos não 

efetuados pela Assistência Técnica autorizada ou qualquer outro.

Eventuais despesas de transporte entre domicilio e Assistência Técnica e outras que 

se façam necessárias correrão por conta do cliente/usuário do produto.

Exija do seu Revendedor o completo preenchimento deste certificado.

As substituições ou reparos feitos durante o período de garantia não acarretam a 

prorrogação do prazo de validade da mesma, sendo esta contada sempre a partir da 

data de compra.

C e r t i f i C a d o  d e  G a r a n t i a



Fabricado e distribuído por:
MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO • EIRELI.®

CNPJ: 05.030.501/0001-34 • INDÚSTRIA BRASILEIRA
ESTRADA DE SÃO JUDAS • 325 • PARQUE ESPLANADA • EMBU DAS ARTES/SP

 CEP: 06817-170 • SAC • (11) 4781-8001
RESPONSÁVEL TÉCNICO • ENGENHEIRO • ANTONIO CARLOS SIMÕES 

CONFEA – CREA/SP – N° 060113888-1
REGISTRO DE PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE  ANVISA  EM FASE DE OBTENÇÃO

VALIDADE DO PRODUTO: 2 ANOS 
 


