
INDICAÇÃO DE USO 
 
O ChicagoTip é um dispositivo descartável de sucção auto-
limpante para ser usado em uma série de cirurgias. Com 
estilete embutido, fornece uma solução simples para 
remover qualquer entupimento sem retirar a ponta de 
sucção da mangueira.  
Utilizado para aspirar fluidos residuais fisiológicos, tais 
como sangue, muco, fluidos gástricos ou outros tipos de 
secreções, liberados após ou durante procedimentos 
cirúrgicos. 
 
MODO DE USO DO CHICAGOTIP: 
 
Examinar o produto antes da utilização.  
 
1-Remova o dispositivo da embalagem com procedimentos 
assépticos. 
2-Remova o estilete de resgate puxando a alça preta 
saindo da extremidade distal do ChicagoTip. 
3- Empurre o controle deslizante para a frente e para trás 
testando os componentes e os movimentos. 
4- Retraia o controle deslizante para a porção proximal. 
5-Após finalizado o teste, conecte o ChicagoTip a uma 
tubulação de sucção de ¼ de polegada ou 6,35 milímetros 
sobre a barbela na extremidade proximal do dispositivo 
para início do procedimento. 
6-Coloque o polegar sobre o orifício da manopla para 
controle do vácuo. 
 
 

 
 
(Posição inicial do botão e estilete para início do uso do 
produto) 
 
7-Ligue o vácuo ajustando a pressão para aplicar a 
pressão de vácuo mínima necessária para executar o 
procedimento. 
8-A taxa de fluxo pode ser reduzida diminuindo a força 
sobre a saída no orifício da manopla.  
9-Se ocorrer obstrução da ponta, avance o controle 
deslizante, empurrando o estilete para a frente, para 
remover a obstrução.  
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Se a obstrução permanece, retraia o controle deslizante, 
desconecte o tubo de sucção, insira o estilete de resgate 
na extremidade proximal da alça e avance-o para a ponta. 
10-A sucção ativa pode ser retomada retraindo o estilete, 
nos casos de obstruções padrões que não requeiram a 
desconexão do ChicagoTip. Do contrário, reconecte-o ao 
tubo de sucção. 
 
 

 
  
11-Quando o procedimento for finalizado, retire 
cuidadosamente o ChicagoTip e desligue o vácuo. 
12-Descarte o ChicagoTip de acordo com os regulamentos 
aplicáveis a resíduos hospitalares contaminantes. 
 
*O procedimento de coleta de resíduos do paciente 
envolve o uso de outros produtos médicos, os quais serão 
comercializados separadamente. 
** É utilizado juntamente com outros produtos médicos, tais 
como: tubo de sucção, bomba de aspiração e o frasco 
coletor, os quais são comercializados separadamente. 
 
DIMENSÕES: 
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* Os modelos diferenciam-se somente em seus dados 
dimensionais, possuindo mesma composição, indicação e 
modo de uso. 
 
         
 ADVERTÊNCIAS: 
 
 O produto somente pode ser manipulado por 

profissional especializado; 
 O conteúdo é fornecido esterilizado por Raios Gama. 

Não utilize se o selo de esterilização estiver 
danificado; 

 Somente utilizar o produto se a embalagem estiver 
íntegra e dentro do prazo de validade; 

 Usar o produto somente quando todos os seus 
componentes estiverem integralmente constituídos; 

 Não reutilize, reprocesse nem reesterilize. A ponta 
de sucção é estéril e descartável e deve ser utilizada 
uma única vez. A reutilização, o reprocessamento ou 
a reesterilização podem comprometer a integridade 
estrutural do dispositivo e/ou provocar a sua falha, o 
que, por sua vez, pode causar lesões ou doenças,  
contaminação do dispositivo e/ou o risco de infecção 
no paciente ou infecção cruzada, incluindo, mas não 
se limitando, a transmissão de doença (s) 
contagiosa (s) de um paciente para outro; 

 Recomenda-se empregar as precauções universais 
de segurança durante o manuseio do dispositivo. 

 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E 
TRANSPORTE:  
 

 Armazenar e transportar em local fresco, seco e 
limpo, distante de poeira, umidade e luz e à 
temperatura ambiente. 

 
PRAZO DE VALIDADE: 
 

 03 anos após a data de esterilização. 
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Código Descrição Dimensão  
(diâmetro x comprimento) 

CT209 ChicagoTip 3mm x 127mm 
CT210 ChicagoTip 3.3mm x 127 mm 
CT212 ChicagoTip 4mm x 127mm 
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