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A drenagem com PleurX
Só deverá utilizar o kit de drenagem PleurX após formação dada pela equipa médica ou de enfermagem
que lhe presta assistência. Para qualquer esclarecimento, ponha-se em contacto com eles.
Leia cuidadosamente todo o conteúdo deste guia.

Catéter PleurX
O catéter PleurX está indicado para drenagem de líquido do abdómen. O catéter PleurX possibilita a
realização da drenagem pelo paciente em sua casa. O catéter tem uma parte que deve ser introduzida
no corpo do paciente, com vários orifícios que permitem a entrada de líquido, e outra parte que ﬁcará
fora do corpo do paciente e possibilita a drenagem no seu extremo externo. Nessa zona do catéter tem
de haver uma válvula de segurança que evita a perda de líquido drenado e a entrada de ar.

Perguntas Frequentes
P. Com que frequência devo drenar líquido do meu
abdómen?
R. A drenagem deve ser feita diariamente ou de 2 em 2
dias, sob orientação médica. Consulte o seu médico
assistente antes de qualquer alteração na frequência da
drenagem.
P. Que devo fazer se depois da drenagem sentir
diﬁculdades em respirar ou outro mal estar?
R. Entre em contacto com o seu médico assistente.
P. Quando devo retirar o catéter
R. Quando ao ﬁm de 3 drenagens não sejam drenados
mais que 50ml de líquido em cada. Nesse caso, deve
consultar o seu médico assistente, o catéter só deve ser
retirado ou mudado com ordem clínica (ver questão
seguinte).
P. O que signiﬁca a diminuição de líquido drenado?
R. Se o volume de líquido drenado diminuir de forma
signiﬁcativa, ou se deixar de haver ﬂuxo por completo, é
possível que o catéter ou o tubo de drenagem estejam
obstruídos. Nesse caso, aperte suavemente o catéter e o
tubo de drenagem, se não se veriﬁcar qualquer ﬂuxo de
líquido, siga as instruções para substituir o saco colector
por umo novo. Se, mesmo assim, a drenagem não
começar, contacte o seu médico assistente. Caso a
drenagem se veriﬁque, mas o volume de líquido drenado
tenha diminuído substancialmente, é possível que já não
sejam necessárias mais drenagens e que o catéter possa
ser retirado. (ver questão acima)
P. Quanto tempo devo permanecer com o catéter
introduzido no meu corpo?
R. O catéter deve permanecer introduzido enquanto
houver líquido para drenar. O tempo varia de paciente
para paciente. O catéter PleurX pode permanecer
introduzido e ser utilizado para realizar drenagens durante
o tempo necessário.
Recomendações preparadas de acordo com as instruções de
uso do produto, estudos publicados e sugestões de proﬁssionais sanitário Para mais informações, consulte as instruções do
uso do dispositivo fornecido em cada caixa.

P.Que signiﬁca a alteração de cor no líquido
drenado?
R.Contacte o seu médico assistente
P. Posso tomar duche ou lavar-me tendo o catéter
introduzido?
R. É aconselhável que apenas tome duche, nunca banhos
de imersão, e sempre e só quando tenha colocado o
penso auto-adesivo bem ﬁxo à pele. Certiﬁque-se de que
as compressas e o catéter estão totalmente cobertos pelo
penso. Caso molhe as compressas, substitua todo o penso
de imediato.
P.Que pode acontecer se o catéter for retirado
acidentalmente?
R. É pouco provável que tal aconteça, no entanto, se tal
suceder, ou se a manga de poliéster ﬁcar exposta, cubra a
zona de saída com um penso novo e contacte o seu
médico assistente.
P. Como sei se o catéter ﬁcou infectado?
R. Caso sinta dor ou calor, caso note vermelhidão,
endurecimento, edema ou líquido na zona de saída do
catéter, ou caso tenha febre, é possível que o catéter
esteja infectado. Pode ocorrer algum mal estar ou
endurecimento após a colocação do catéter, mas não
devem persistir por muito tempo.

