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INSTRUÇÕES DE USO – CATETER EMBRIONÁRIO INGÁMED 

1. Para a transferência intrauterina, os embriões selecionados serão aspirados no cateter de transferência de 

embrião Ingámed (cateter interno). Quando retirados, eles estarão imersos num meio de cultura. O cateter 

interno é colocado dentro do meio e, sob microscopia, os embriões ainda imersos em meio de cultura, são 

aspirados; 

2. Estando a paciente em posição ginecológica, com espéculo, remover delicadamente o muco cervical com uma 

gaze embebida em solução de cultura embrionária ou solução fisiológica; 

3. Siga os procedimentos normais para ultrassonografia transabdominal de modo que seja obtida uma imagem 

ótima da cavidade uterina; 

4. Previamente introduza o cateter externo (bainha) que irá até 1 cm do fundo do útero; 

5. Conecte uma seringa de 1mL ao cateter interno previamente preenchido com os embriões e introduza-o na 

cavidade uterina deslizando suavemente por dentro do cateter externo (bainha) que já está posicionado; 

6. Avance o cateter externo (bainha) para a cavidade uterina média sempre manipulando a sonda do ultrassom 

para obter a melhor imagem do cateter interior; 

7. Em seguida, por dentro deste catete externo (bainha), é colocado aquele que contém os embriões (cateter 

interno) deslizando delicadamente. Estando o conjunto em posição, os embriões serão inovulados para dentro 

da cavidade uterina, onde deverão implantar; 

8. Coloque os embriões no ponto previamente selecionado sem tocar no fundo da cavidade uterina. Atenção! O 

cateter possui uma graduação para auxiliar a seleção correta para colocar os embriões. A ponta ecogênica do 

cateter permite que a transferência de embrião seja guiada por ultrassom; 

9. Após a inovulação dos embriões, retire delicadamente o cateter e confirme através de microscopia se todos 

os embriões foram devidamente transferidos; 

10. Recomendado o descarte de todos os materiais após o uso. 
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