
 
 

 

 
INSTRUÇÕES DE USO 

CANULA CHIBELL 
 

 

 
DESCRIÇÃO 
A CANULA  CHIBELL é um artigo médico-hospitalar formado por um obturador de aço 
inoxidável AISI 304 e uma canula em policarbonato. A cânula tem marcações em cm de 
modo a auxiliar o profissional no momento da realização da biópsia e auxiliando o 
acesso para nervos através da cânula transparente para fio guia e passagem de fluidos. 
O afiamento especial da ponta tipo Quincke melhora a penetração tornando a mesma 
menos invasiva e permite alcançar facilmente as áreas mais profundas impedindo o 
excesso de deflexões. 
A marcação em centímetros, o “stopper” deslizante e o marcado interno tipo “eco” 
torna mais fácil e seguro o controle da profundidade atingida. 
O perfeito acoplamento entre o obturador e a empunhadura permite uma introdução 
suave do estilete dentro da cânula. A CANULA CHIBELL possui um conector universal 
Luer-lock e uma canula em polímero plástico transparente que torna visível a 
passagem dos fluidos. 
 
FIGURA 

 
 
 
FINALIDADE 
A CANULA  DE BLOQUEIO CHIBELL é indicada para a retirada de amostras para biópsia 
em tecidos moles e diagnósticos pré-natal: aspirados citológicos, aminocentese, 
amostragem do vilo corial, cistocentese e auxiliar o acesso para nervos através da 
cânula transparente para fio guia com  passagem de fluidos.  
 
MODO DE USAR 

1. Antes do uso verificar se a embalagem da CANULA CHIBELL não está danificada. 
2. Verificar se a agulha não está danificada e, se necessário, informar o fabricante 

ou eu distribuidor local. 
3. Retirar a canula da embalagem, tomando cuidado para operar sob condições 

assépticas. 
4. Obedecer aos procedimentos necessários para a desinfecção da pele. 



 
 

 

5. Após o paciente estar posicionado e preparado, inserir a canula com o estilete 
em posição perpendicular à superfície a ser atingida. 

6. A seguir remover o estilete (primeiro). Empurrar a agulha para a frente 
delicadamente sob monitoração por imagem até o local onde será feita o 
procedimento. 

7. Conectar uma seringa através da conexão Luer-lock e realizar o procedimento.  
8. Finalizado o procedimento descartar a canula em recipiente para materiais 

perfuro-cortantes potencialmente contaminados. 
 
 PRECAUÇÕES 

1. A CANULA CHIBELL só pode ser utilizada por médicos. 
2. Após o seu uso o produto possui o risco de causar contaminação e/ou 

infecções. 
 
ADVERTÊNCIAS 

1. A CANULA CHIBELL não pode ser re-utilizada. 
2. Em caso de reuso há o risco dos danos presentes no produto e contaminação 

cruzada. 
3. Não utilizar se a embalagem estiver aberta, danificada ou contaminada. 
4. O fabricante Biopsybell e seus representantes autorizados se eximem de 

quaisquer responsabilidade em relação a danos causados pelo uso impróprio 
ou um uso de modo diferente do descrito nestas instruções de uso. 

 
ESTOCAGEM E TRANSPORTE 
Estocar e transportar a temperatura ambiente entre 2 – 45°C, umidade relativa entre 
70-85%, em local limpo. 
 
AVISO 
A Biopsybell isenta-se de qualquer responsabilidade por qualquer dano causado por mau uso 
ou uso diferente do indicado nas instruções. 
 



 
 

 
FABRICANTE 
biopsybell s.r.l.  
Via Lea Cazzuoli n° 14/16 -Frazione di S. GIACOMO RONCOLE 
41037, MIRANDOLA (MO) 
ITÁLIA 
 
IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR 
LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA. 
Avenida das Américas, 3200, Bloco 01, lojas 118 e 119 – Barra da Tijuca 
CEP. 22640-012 – Rio de Janeiro - RJ 
BRASIL     CNPJ 33.175.084/0001-53 
 
 
 
 

 Serviço de Atendimento ao Consumidor: 
21-3539-0660 

 
 

É PROIBIDO REPROCESSAR 
PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. 
PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO. 
PARA MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS CONSULTAR AS INSTRUÇÕES DE USO. 

 
CADASTRO ANVISA 
Resp. Técnico – Enf. Valdimaria Pereira de Souza - COREN-RJ 170693 
 
Lote -      Data de validade -  
Estocar e transportar a temperatura ambiente entre 2 – 45°C, umidade relativa entre 70-85%, 
em local limpo, fresco e seco. 
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Enf. Valdimaria Pereira de Souza   Sr. Antonio Carlos Lang 
Responsável Técnica     Representante Legal 
 
 


