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Descartar em lixo hospitalar!Não reprocessar!Uso individual! Higienização após o uso!

Indicações de Uso
A sonda vaginal ou anal de pressão PelviAir é indicada 
como suprimento para dispositivos de biofeedback de 
pressão certificados que possuam conexão Luer Lock 
Macho.  Utilizadas no ganho de consciência da 
musculatura do assoalho pélvico durante exercícios de 
fortalecimento ou relaxamento.

Sonda PelviAir Vaginal
A sondas manométricas vaginal e anal da Miotec são 
fabricadas utilizando um rigoroso controle de qualidade, 
constituída de material com excelente resistência e 
flexibilidade.

Contraindicações de Uso
A utilização da sonda vaginal ou anal é contraindicada em 
pacientes:
- Que apresentarem feridas ou machucados na área 
genital que ainda não tenham cicatrizado.
- Que tiverem hemorragia vaginal ou anal.
- Que estejam sob a influência de álcool ou drogas ou 
tomando medicamentos que limitam a sensação de dor na 
área genital.

- Pressionar a sonda para retirar o ar e conectar ao 
dispositivo de medição (padrão luer lock);
- Revestir a sonda com preservativo não lubrificado e 
segurar na base do conector;
- Introduzir a sonda na cavidade anal/vaginal;
- Inflar a sonda lentamente até que o paciente sinta o 
contato com a parede vaginal ou anal;
- Verificar a medida de variação da pressão durante o 
exercício no dispositivo de medição;
- Liberar a pressão do balão;
- Remover da cavidade anal/vaginal;
- Retirar o preservativo e descarta-lo;
- Desconectar do dispositivo de medição;
- Higienizar e guardar o equipamento.
Especificações Técnicas
Materiais: Corpo de Poliacetal; Balão de Silicone. 
Peso: 41g.
Dimensões: 128mm x 25mm

Higienização
Limpe a sonda seguindo rigorosamente estas indicações 
antes de usá-la pela primeira vez e imediatamente após o 
uso:
- Limpe cuidadosamente a sonda utilizando água e 
sabonete antiséptico;
- Lave a sonda com água em abundância.
- Deixe secar sobre uma superfície limpa;
- Quando estiver completamente seco, coloque a sonda 
dentro da sua embalagem original e guarde em um lugar 
limpo e seco.

Armazenamento e conservação
- Não pisar ou apoiar qualquer objeto no envelope.
- O produto deve ser armazenado em local seco e fresco, 
protegido do calor excessivo e da luz do sol direta.  
Recomendamos estocar o produto em temperaturas entre 5 a 30 
graus celcius.

Compatibilidade com outros Equipamentos
Acessório para uso com eletromiógrafos da Miotec ou sensor 
analógico de pressão (APS).
- Miotool 200/400 – Registo ANVISA n° 80351690002
- New Miotool 800 – Registo ANVISA n° 80351690010
- Manômetro APS – Registo ANVISA n° 80351690009
- Compatível com equipamentos com conexão Luer Lock Macho.

Descarte
As sondas PelviFit Trainer são de uso único. Após a utilização, 
lavar com água corrente e descartar em lixo hospitalar. 

Aviso \ Precauções
- Não utilizar as sondas sem a recomendação e 
acompanhamento de um profissional da saúde habilitado;
- As sondas manométricas anal e vaginal deverão ser de uso 
individual (ÚNICO paciente), portanto não devem ser 
reutilizadas em diferentes pacientes;
- Deve ser utilizado na vagina ou ânus, não sendo destinado 
ao uso simultâneo em ambos os orifícios;
- É recomendada a lavagem das mãos com água e sabão ou 
o uso de luva esteril antes de cada uso ou manipulação das 
sondas. Siga rigorosamente as indicações de limpeza e 
higienização do produto;
- Caso necessitar utilizar lubrificantes, utilize 
preferencialmente lubrificantes a base de água, evitando 
os que contenham óleos ou aditivos, pois podem danificar 
o balão de silicone;
- Manter as sondas afastadas de objetos cortantes ou 
perfurantes;
- Não utilizar as sondas em baixo da água;
- Mantenha as sondas fora do alcance de crianças;
- A Miotec não se responsabiliza pelo uso indevido deste 
produto. As sondas devem ser utilizadas e descartadas 
conforme as instruções desta embalagem.

Inserir no canal 
vaginal.

Inflar a sonda. Acompanhar as 
contrações no 
equipamento

Acompanhando as contrações


