
Instruções de Uso 

Videolaringoscópio 

OpenAir 
Venda proibida 

Leia cuidadosamente estas instruções de uso antes de utilizar o produto. 

Descrição: 

OpenAir Videolaringoscópio 3D foi criado durante a Pandemia Sars-Cov-2 (COVID-

19), exclusivamente para fins de doação, para auxiliar no manejo da Via Aérea 

durante a Intubação Orotraqueal de pacientes. O tamanho da lâmina corresponde a 

uma Macintosh 4. 

O dispositivo é constituído por uma lâmina-cabo em uma única peça, sem conexões 

ou engates que possam acumular sujidade ou ter falhas de conexões elétricas, na 

qual é inserida a câmera-sonda (do tipo boroscópica). A câmera pode ser 

conectada diretamente a um dispositivo de vídeo (smartphone, computador, etc) 

através de um cabo (não possui comunicação sem fio), que proverá as imagens 

necessárias para o manejo da Via Aérea durante a Intubação Orotraqueal de 

pacientes adultos. 

As instruções descritas nesse manual são específicas para o Videolaringóspio 

OpenAir e não têm a intenção de substituir a experiência médica no tratamento do 

paciente, sendo fornecidas somente como um guia aos usuários. Desta forma, 

sempre faça referência aos procedimentos padrão de sua instituição e verifique os 

métodos e práticas aprovadas para o uso deste videolaringoscópio. 

Identificação das partes do dispositivo: 

 

 

 

 

 

 

 

Lâmina: é o componente que é inserido na boca, com orifício que permite a 

inserção da câmera-sonda fornecida junto com o dispositivo, para auxiliar o manejo 

da via aérea durante a intubação. 

Cabo: é área do dispositivo utilizada pelo profissional de saúde para manusear a 

lâmina. 

Câmera: inserida na lâmina-cabo e conectada a um dispositivo de vídeo 

(smartphone, computador, etc) para prover as imagens necessárias para o manejo 

da Via Aérea durante a Intubação Orotraqueal de pacientes adultos.  

Indicações de uso: 

O OpenAir Videolaringoscópio 3D é um dispositivo médico que auxilia na intubação 

orotraqueal de pacientes adultos. A câmera-sonda do equipamento amplia a visão 

do profissional de saúde, tornando a visualização traqueal mais fácil, rápida e de 

melhor qualidade. Desta forma, permite aumentar a distância entre médico-

paciente, a fim de diminuir o risco de contaminação por gotículas/aerossol. Segundo 

a OMS, o seu uso faz parte do conjunto de medidas de segurança na pandemia, 

juntamente com máscara N95, óculos de proteção e face-shields. 

Contraindicações: 

Atualmente não há contraindicações conhecidas diretamente relacionadas a esse 

dispositivo. O uso é considerado contraindicado caso o profissional de saúde 

responsável indique a impossibilidade de utilização em um paciente específico. 

Advertências e Precauções: 

- Esse videolaringoscópio foi projetado para uso em adultos. 

- Esse dispositivo é de uso profissional. Somente pessoas treinadas e 

qualificadas devem utilizar esse videolaringoscópio para intubação 

orotraqueal. 

- Antes do uso, o usuário deve verificar se todas as partes do 

dispositivo estão em perfeito estado. Se notar qualquer sinal visível 

de dano ou anormalidade, descarte-o seguindo os procedimentos de 

descarte da sua instituição e comunique imediatamente o fabricante 

(ver informações no item “Suporte Técnico”). 

- Antes do uso, verifique se a câmera-sonda está funcionando 

adequadamente, conectando-a a um dispositivo de vídeo 

(smartphone, computador, etc) e verificando a qualidade da imagem. 

- Esse dispositivo não é fornecido estéril. 

- Antes do uso, higienize o dispositivo conforme o “Procedimento de 

Limpeza” descrito nestas instruções de uso. Proteja a área do 

conector da câmera para não prejudicar a conexão com o dispositivo 

de vídeo (smartphone, computador, etc) e, consequentemente, 

comprometer a qualidade da imagem. 

- Após  o procedimento de limpeza, o seu OpenAir pode ser utilizado 

no procedimento de intubação orotraqueal. Não há necessidade de 

proteções adicionais no dispositivo. 

- Não coloque pressão sobre os dentes do paciente com o 

videolaringoscópio. 

- Não utilize força excessiva para inserir o dispositivo na cavidade 

orotraqueal. 

- Transporte inapropriado ou quedas podem danificar o equipamento. 

Sempre transporte e manuseie de maneira segura. 

- Equipamento desenvolvido com ABS Premium. 

- Em caso de desgaste visualmente identificável, dano ou 

deformação, realizar o descarte do dispositivo seguindo os 

procedimentos de descarte da sua instituição. 

- As temperaturas das partes do equipamento que em condições 

normais de uso podem entrar em contato breve com um o paciente, 

não podem exceder 50ºC, a menos que outros meios de proteção 

sejam providenciados. 

- A câmera-sonda que faz parte deste dispositivo deve ser utilizada 

exclusivamente para o uso indicado nestas instruções de uso. 

- Não é permitida qualquer modificação neste dispositivo. 

- A câmera-sonda que faz parte deste dispositivo deve ser utilizada 

exclusivamente para o uso indicado nestas instruções de uso. 

- Não é permitida qualquer modificação neste dispositivo. 

 

Instruções para montagem e uso: 

1- Garanta a execução dos passos do “Procedimento de Limpeza” 

descrito nestas instruções de uso antes do uso.  

2- Deslize a câmera-sonda pelo túnel até o encaixe na ponta da 

lâmina. 

3- Encaixe o cabo da câmera na entrada do túnel, garantindo assim, 

fixação durante o procedimento. 

4- Acople a câmera-sonda no seu dispositivo de vídeo (smartphone, 

computador, etc). Identifique na tela os pontos cardeais. 

5- Regule a intensidade do LED para melhor visualização. 

6- Proceda com o procedimento padrão de intubação orotraqueal 

aprovado e homologado por sua instituição. 

7- Após o uso, proceda com o “Procedimento de Limpeza” descrito 

nestas instruções de uso. 

 

Armazenamento e conservação: 

Armazenar em local seco, limpo, isento de poeira e umidade. 

 

Manual elaborado com base na ABNT NBR ISO 7376:2016 – Rev. 1 - 05/2020 

https://drive.google.com/drive/folders/15OL6Ng5CTf0rDCqL0vC84AGvSU9I_m1U
https://drive.google.com/drive/folders/15OL6Ng5CTf0rDCqL0vC84AGvSU9I_m1U
https://drive.google.com/drive/folders/15OL6Ng5CTf0rDCqL0vC84AGvSU9I_m1U
https://drive.google.com/drive/folders/15OL6Ng5CTf0rDCqL0vC84AGvSU9I_m1U


Instruções de Uso 

Videolaringoscópio 

OpenAir 
Venda proibida 

Procedimento de Limpeza: 

- Conforme recomendação da ANVISA, o videolaringoscópio deve 

ser adequadamente higienizado antes do primeiro uso e após cada 

uso. 

- Câmera: Lavar com água e sabão. Após, efetuar limpeza com 

álcool 70%. Proteja a área do conector da câmera para não 

prejudicar a conexão com o dispositivo de vídeo (smartphone, 

computador, etc) e, consequentemente, comprometer a qualidade 

da imagem. 

- Lâmina-cabo: deve passar por processo de desinfecção térmica 

(processo de desinfecção de material respiratório, de acordo com 

os procedimentos padrão de sua instituição). 

- Embalar o produto higienizado e seco para novo uso, conforme os 

procedimentos padrão de sua instituição. 

 

Descarte: 

- Sugere-se descarte do conjunto após 100 (cem) usos ou 

processos de desinfecção térmica ou, na presença de qualquer 

avaria ao material. 

- O descarte deve ser realizado conforme os procedimentos padrão 

de sua instituição. 

 

 

Exemplo de imagem do videolaringoscópio no computador 

Suporte Técnico: 

- Todas as partes do dispositivo que apresentarem, porventura, algum problema 

relacionado ao seu uso, não deverão ser utilizadas e imediatamente descartadas.  

- É recomendado o descarte do dispositivo após 100 (cem) usos ou processos de 

desinfecção térmica.  

FORGE - 3D Company, localizada no Hub AMBEV / FORGE, Estrada Ary Jorge 

Zeitune, 3100 - Águazul - CEP: 07158-000 - Guarulhos - SP. CNPJ: 

07.526.557/0054-11. 

Email: videolaringoscopio@ambev.com.br 

 

Em caso de qualquer dúvida, dificuldade ou sugestões, envie email para: 

videolaringoscopio@ambev.com.br 

 

 

 

 

 

Fabricado e Distribuído por: 

FORGE - 3D Company, localizada no Hub AMBEV / FORGE, Estrada Ary Jorge 

Zeitune, 3100 - Águazul - CEP: 07158-000 - Guarulhos - SP. CNPJ: 

07.526.557/0054-11. 

Registro ANVISA nº: temporariamente dispensado de regularização, conforme 

exceções concedidas pela ANVISA durante a Pandemia Sars-Cov-2 (COVID-19). 

Exemplo de imagem do videolaringoscópio no smartphone 
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