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Passo 1.  ANTES DA INSERÇÃO  
Cubra as laterais e a borda frontal do tampão nasal 
com um lubrificante de uso médico para facilitar a 
inserção.  O tampão nasal IVALON® pode ser aparado 
com tesoura, se necessário.
Passo 2.  INSERÇÃO 
Segure o tampão nasal com uma pinça e insira 
delicadamente pelo assoalho nasal até que todo o 
tampão esteja dentro do nariz.
Passo 3.  APÓS A INSERÇÃO 
Se necessário, hidrate a borda exterior do tampão 
utilizando uma seringa com solução salina ou água 
estéril.  Administre até que o tampão comece a se 
expandir (aproximadamente 5 cc para o tampão 
nasal de 4,5 cm e 10 cc para o de 8 cm).

CUIDADO
Prenda o cordão à face utilizando fita adesiva 

para evitar a migração do tampão.
Passo 4.  ANTES DA RETIRADA  
Reidrate o tampão utilizando uma seringa com solução 
salina ou água estéril (aproximadamente 5 cc para o 
tampão nasal de 4,5 cm e 10 cc para o de 8 cm).  
Administre até que o tampão esteja totalmente 
saturado. Deixar o tampão no lugar por 5-10 minutos 
após a reidratação facilita sua retirada.  Caso haja 
algum tubo presente na via aérea, primeiro remova 
o tubo, e depois reidrate.
Passo 5.  RETIRADA 
Utilize uma pinça para segurar o tampão e retire-o delicadamente.

CUIDADO 

    Estéril - para uso único.  A reutilização pode resultar em contaminação por 
micróbios e consequente deterioração da saúde do paciente.  A FABCO não se 
responsabiliza por produtos que tenham sido re-esterilizados e/ou reutilizados.    
    Deixar o tampão muito apertado ou por muito tempo pode resultar em 

necrose.  
    Não corte esponjas muito próximas ao procedimento cirúrgico.  Fragmentos 

de esponja podem acabar entrando no local da incisão do paciente.  A não remoção 
dos fragmentos de esponja do paciente pode resultar em uma reação a corpo 
estranho.  
    Sempre reidrate antes da retirada.  Caso contrário, isso pode resultar em 

maior desconforto para o paciente durante a retirada do tampão.   
    A retirada deve ser feita por um médico.   
    Não deixe o tampão colocado por mais de 3 (três) dias.  Deixá-lo colocado 

por muito tempo pode resultar em necrose ou aumento do risco de choque tóxico 
(veja abaixo).   
    Não utilize caso a embalagem esteja aberta, danificada ou vencida, para 

evitar risco de contaminação e perda de esterilidade.  Utilize as técnicas apropriadas 
de assepsia em todas as fases do manuseio.    

IVALON® é uma marca registrada da Medsorb Dominicana S.A.

Choque tóxico
Em casos raros, as condições químicas fisiológicas associadas a cirurgias naso-sinusais, com ou 
sem o uso de tampão nasal, podem resultar em risco de síndrome do choque tóxico (TSS).  Os 
sinais de alerta da TSS incluem:  febre súbita (geralmente acima de 38,8°C), vômitos, diarreia, 
tontura, desmaio (ou quase desmaio ao se levantar) e/ou erupção cutânea semelhante a 
queimadura solar.  Caso apareçam esses e outros sintomas de TSS, retire o tampão rapidamente 
e procure assistência médica imediatamente.  O tampão naso-sinusal IVALON® não apresenta 
propriedades antimicrobianas, não é bacteriostático no contexto de infecções pré-existentes, e 
não previne a ocorrência de novas infecções.  Em caso de infecções pré-existentes, recomenda-se 
a instituição do tratamento apropriado.
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Tampão nasal 
(Para uso após cirurgia intranasal)
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INSTRUÇÕES DE USO

Tampão nasal 


