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Máscara Facial para Uso Hospitalar da
ResMed

A  MÁSCARA NASAL PARA USO HOSPITALAR DA RESMED deve a ser utilizada por um só 
paciente adulto (>30 kg) ao qual foi prescrito o tratamento por pressão contínua e positiva 
das vias respiratórias ou por sistemas de dois níveis, em hospitais ou clínicas de saúde. 
Esta é uma máscara descartável que deve ser utilizada durante curtos períodos de tempo 
(um máximo de sete dias) para o tratamento de um só paciente, devendo ser descartada 
em seguida.

PRECAUÇÃO 
Nos EUA, a lei federal limita a venda deste dispositivo a médicos ou por ordem destes.

INFORMAÇÃO MÉDICA
Nota: o sistema de máscara não contém materiais em látex, PVC ou DEHP. Se o paciente sofrer 
QUALQUER reação a alguma uma das partes do sistema de máscara, esta deverá deixar de ser 
usada.

CONTRA-INDICAÇÕES
• Esta máscara poderá não ser adequada para pacientes que corram o risco de entrada de 

conteúdo gástrico no trato respiratório.
• Recomenda-se que o paciente seja supervisionado caso seu nível de consciência seja 

reduzido ou seja incapaz de remover a máscara.

AVISOS

• Esta máscara não é adequada para proporcionar ventilação de manutenção das funções 
vitais.

• Esta máscara só deverá ser utilizada com sistemas CPAP ou de dois níveis recomendados 
por um médico ou terapeuta de doenças respiratórias. Só se deverá usar uma máscara 
no caso do sistema CPAP ou de dois níveis se encontrar ligado e em funcionamento 
adequado. O dispositivo de exalação (respiradouro) jamais deverá ser bloqueado. O 
dispositivo de exalação não deverá ser usado para procedimentos médicos.
Explicação do aviso: os sistemas CPAP ou de dois níveis são destinados a uso com 
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máscaras especiais que têm conectores com orifícios de ventilação ou dispositivos de 
exalação independentes, de modo a permitirem uma saída contínua de ar da máscara. 
Quando o dispositivo CPAP ou de dois níveis se encontrar ligado e funcionando 
adequadamente, o ar novo proveniente do gerador de fluxo expele o ar exalado através 
do orifício respiratório da máscara. Contudo, quando o dispositivo CPAP ou de dois 
níveis não estiver em funcionamento, poderá não ser possivel fornecer suficiente ar 
fresco através da máscara, e o ar exalado poderá ser respirado de novo. A respiração de 
ar exalado em períodos que excedam alguns minutos pode, em certas circunstâncias, 
causar sufocação. Este aviso aplica-se à maioria dos modelos de sistemas CPAP ou de 
dois níveis.
Nota: esta máscara possui uma válvula de anti-asfixia de forma a reduzir a respiração de 
ar exalado no caso de o dispositivo CPAP ou de dois níveis não estar funcionando 
adequadamente.

• O fluxo através da porta de exalação é menor quando as pressões na máscara são mais 
baixas (ver a curva de Pressão/Fluxo). Se a pressão da máscara durante a exalação for 
demasiadamente baixa, poderá não haver fluxo de ar suficiente através do orifício de 
ventilação para expelir completamente o ar exalado do tubo de fornecimento de ar 
antes do início da próxima inspiração.

• Joque fora a máscara caso fique demasiadamente suja (devido por exemplo ao conteúdo 
gástrico).

• Se for utilizador oxigênio com o dispositivo CPAP ou de dois níveis, o fluxo de oxigênio 
deverá ser desligado quando o gerador de fluxo não estiver em funcionamento.
Explicação do aviso: quando o dispositivo CPAP ou de dois níveis não estiver em 
funcionamento e o fluxo de oxigênio for mantido, o oxigênio fornecido através do tubo 
do ventilador poderá se acumular dentro do gerador de fluxo. O acúmulo de oxigênio 
dentro de um dispositivo CPAP ou de dois níveis cria o risco de incêndio. Este aviso 
aplica-se à maioria de geradores de fluxo CPAP e de dois níveis.

• Evite fumar quando o oxigênio estiver em uso.
Nota: quando existir uma taxa fixa de fluxo suplementar de oxigênio, a concentração do 
oxigênio inalado poderá variar consoante os ajustes de pressão, o padrão de respiração do 
paciente, a seleção da máscara e o regime de fuga.

• O uso da máscara pode causar dor nos dentes, na gengiva ou na mandíbula ou agravar 
um problema dental existente. Se ocorrerem sintomas, consulte seu médico ou dentista.

COLOCAÇÃO DA MÁSCARA
A  MÁSCARA FACIAL PARA USO HOSPITALAR DA RESMED é fornecida já montada.
Nota: inspecione a máscara e substitua-a se qualquer um dos seus componentes se encontrar 
danificado.
1 Conecte uma das extremidades do tubo de ar principal ao seu gerador de fluxo e a outra 

extremidade à peça giratória. Ligue o gerador de fluxo. Consulte a seção de 
“Especificações técnicas” para obter informações referentes ao parâmetro correto do 
gerador de fluxo.
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2 Coloque a almofada da máscara sobre o nariz e boca do paciente e puxe o arnês sobre 
a sua cabeça.

3 Aperte as correias do arnês com cuidado:
a em primeiro lugar, puxe as correias laterais ao longo da face do paciente

b em seguida, ajuste a correia superior.

Nota: certifique-se de que as correias laterais passam debaixo das orelhas do paciente. Os 
suportes laterais da máscara serão dobrados para trás à medida que você apertar as correias 
laterais. Não aperte as correias em demasia.    

4 A configuração final deverá ter o seguinte aspecto:

5 Se o paciente sentir fugas de ar ao redor da almofada, reposicione a máscara sobre a sua 
face de modo a obter uma melhor vedação. Poderá ser preciso voltar a ajustar as correias 
do arnês.

arnês

Vista traseira Vista superior

correia 

correia 
superior

lateral

correia superior

correia lateral
máscara

peça giratória

arnês

suporte lateral

tubo de ar principal

certifique-se de que a tampa 
das portas se encontra 
fechada
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REMOÇÃO DA MÁSCARA
Para remover a máscara, aperte uma das presilhas de liberação rápida e em seguida puxe a 
máscara e o arnês para cima e sobre a cabeça do paciente. 

LIMPEZA DIÁRIA DA MÁSCARA (OU À MEDIDA QUE SEJA 
NECESSÁRIO)
Separe o tubo de ar principal da peça giratória.

A MÁSCARA FACIAL PARA USO HOSPITALAR DA RESMED pode ser limpa e reutilizada num só 
paciente por um período máximo de sete dias, ao fim do qual a máscara deverá ser 
descartada. A máscara pode ser limpa com o uso de algodão embebido em álcool 
isopropílico (70% a v/v) ou de um pano umedecido em água e detergente. Se usar um pano 
humedecido, use um sabão suave ou detergente de lavar louça diluído. Deixe secar fora da 
luz direta do sol.
Notas: 
• Não desmonte a máscara.
• Joque fora a máscara se esta ficar demasiadamente suja.

PRECAUÇÕES
• Não utilize soluções à base de alvejante, cloro, aromáticas, agentes hidratantes ou 

antibacterianos ou óleos perfumados na limpeza das peças do sistema de máscara ou 
do tubo de ar. Essas soluções podem causar danos que irão reduzir a vida útil do 
produto.

• Não exponha qualquer uma das peças do sistema ou do tubo à luz direta do sol, pois 
isso pode deteriorar o produto.

• Se for observada alguma deterioração em algum componente da máscara (quebrado, 
rachado, rompido, etc.), substitua a máscara.

• Certifique-se de que os respiradouros não se encontram bloqueados. Certifique-se 
também de limpar regularmente os respiradouros.

DETECÇÃO DE PRESSÃO NA MÁSCARA COM SENSOR DURANTE A 
HUMIDIFICAÇÃO

A MÁSCARA FACIAL PARA USO HOSPITALAR DA RESMED inclui uma porta incorporada na 
parte inferior da máscara que pode ser usada para medir a pressão na máscara. 

pesilha de liberação rápida
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No entanto, quando a humidificação se encontra presente, a condensação poderá vir a 
bloquear a porta incorporada, sendo que a medição da pressão pode vir a ser afectada. A 
porta de pressão distal (fornecida com a máscara) é recomendada em situações onde a 
humidificação e monitorização da pressão na máscara sejam necessárias. Consulte o 
diagrama abaixo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CURVA DE PRESSÃO/FLUXO

Nota: como resultado de variações de fabricação, o fluxo de ventilação poderá variar em relação 

aos valores listados no quadro seguinte. 

PARÂMETRO DO GERADOR DE FLUXO

Selecione “Mir Full” como opção de máscara quando estiver utilizando a Máscara Facial para 
Uso Hospitalar da ResMed com geradores de fluxo da ResMed que possuam opções de 
programação de máscara. Para obter uma lista completa de todos os dispositivos 
compatíveis com esta máscara, consulte a Lista de Compatibilidade para Máscaras/
Dispositivos em www.resmed.com, na seção de Serviço e Suporte da página de Produtos. 
Se não tiver acesso à internet, contate seu representante da ResMed.

Pressão
(cm H2O)

Fluxo
(L/min)

4 22
8 32
12 41
16 48
20 54

máscara

porta incorporada

 porta de pressão distal

tubagem de ar

 linha sensora de pressão    (com tampa)

 peça giratória
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INFORMAÇÃO ACERCA DO ESPAÇO MORTO
Explicação: o espaço morto é o volume vazio da máscara até ao cotovelo.

O espaço morto da máscara varia de acordo com os tamanhos de almofada, sendo no 
entanto menor que 317ml.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de funcionamento: 41°F (5°C) a 104°F (40°C)
Umidade de funcionamento: 15 a 95% de umidade relativa

SÍMBOLOS
Precaução, consulte os documentos que acompanham o produto;  Código do 

lote;  Número de catálogo;  Representante autorizado na União Europeia; 
Limite de temperatura; Limite de umidade;  Não contém látex de borracha 

natural;  Fabricante;  Indica um aviso ou precaução e alerta sobre a possibilidade de 
ferimentos ou explica medidas especiais para o uso seguro e eficaz do dispositivo.

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Número de peça Item

60703 Sistema de Máscara Facial para Uso Hospitalar da ResMed, Pequena

60704 Sistema de Máscara Facial para Uso Hospitalar da ResMed, Média

60705 Sistema de Máscara Facial para Uso Hospitalar da ResMed, Grande

60711 Arnês (10 emb.)

LOT

REF

6 1 8 6 0

Manufacturer: ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. 

See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip. 

© 2018 ResMed. 61860/6-PoB 2018-02
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