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CONTATO COMERCIAL 
Telefone: (11) 5572-2017 

(11) 5085-6841  
E-mail: vendas@fajbio.com.br 

Descritivo Técnico 
TUBO TRAQUEAL EM T 

  CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Os tubos traqueais são produtos 
desenvolvidos para abertura da 
luz da traqueia,  mantendo a via 
aérea adequada, dando suporte 
à traqueia estenótica que foi 
reconstituída ou reconstruída. 

Registro ANVISA: 10264470028 
Classificação Fiscal: 90.21.90.19 

INDICAÇÃO DE USO 
Os tubos traqueais são indicados para: 
 

Estenose traqueal; 
Ressecção Traqueal; 
Anastomoses termino-terminal; 
Reconstrução de traqueia; 
Traumatismo laringotraqueal. 

 
Os tubos traqueais são destinados para implante em ambiente hospitalar, 
respeitando as técnicas de assepsia e devem der realizados por um médico-
cirurgião capacitado e familiarizado com a técnica de implante, por um período 
temporário de até 29 dias. Caso seja necessário prolongar o tratamento, o médico
-cirurgião deverá substituir o tubo traqueal por um novo. 

Confeccionados em silicone grau médico é composto por: 

Tubo Traqueal em “T”:  

Tem a finalidade de manter as vias 

aéreas superiores abertas. 

 

Anel de Fixação: 

Tem a finalidade de garantir a 

imobilidade e a segurança do Tubo 

Traqueal em “T” durante seu uso. 

 

Tampa de Silicone:  

Quando inserido no Tubo Traqueal em 

“T”, tem a finalidade de impedir a 

entrada de impurezas na traqueia do 

paciente e manter a região úmida com 

secreção, favorecendo o processo fisiológico de respiração. 

LIMITAÇÃO DE USO 
Os tubos traqueais são contraindicados para uso em pacientes que estão em uso 
de ventilação mecânica e/ou apresentem rejeição ao uso de silicone. 

PRAZO DE VALIDADE 
Os tubos traqueais possuem validade de 03 (três) anos a partir da data de 
fabricação, desde que armazenado de acordo com as condições de 
armazenamento descritas na instrução de uso. 

Tampa 

Anel 

Tubo 

MODO DE USO 
O tubo traqueal deve ser implantado por um médico-cirurgião em um ambiente 
hospitalar, geralmente na sala de cirurgia, e durante a anestesia geral que se 
efetuou para a reparação da traqueia, mas também pode ser realizado com 
anestesia local. 

O produto é fornecido NÃO estéril, podendo ser esterilizado em autoclave ou 
peróxido de hidrogênio.  
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Os tubos traqueais possuem 5 (cinco) modelos com diferentes diâmetros: TT-
16, TT-14, TT-12, TT-10 e TT-08. Os tubos traqueais são fabricados com 
extensões excedentes às dimensões normais do complexo laringotraqueal, 
tendo como finalidade propiciar ao cirurgião a possibilidade de ajustar o 
comprimento, de acordo com as   dimensões necessárias para cada paciente. 

  DIMENSIONAIS TUBO TRAQUEAL   

CÓDIGO E DIMENSÕES (mm) 

CÓDIGO DO PRODUTO A B C D E 

PRD0400010 (Infantil 8) Ø 08  33 Ø 07 37 61 

PRD0400020 (Médio 10) Ø 10 42 Ø 09 45 77 

PRD0400030 (Adulto 12) Ø 12 49 Ø 10 60 105 

PRD0400040 (Adulto 14) Ø 14 60 Ø 10 60 105 

PRD0400050 (Adulto 16) Ø 16 60 Ø 10 60 105 

Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 - Ibirapuera - São Paulo, SP - CEP 04012-180 

PABX: (11) 5085-6009 / 5572-9608 

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Ramal: 218 - E-mail: biotecnica@fajbio.com.br 

 

SAC 

Ramal: 210 - E-mail: sac@fajbio.com.br 

Responsáveis Técnicos: 
Engenheiro: Reinaldo  Yukio Akikubo  - C.R.E.A.: 060095694-3 

Biomédica: Emi Sá Teles  - CRBM-SP: 10745  


