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Mask Cushion
Bulle du masque
Almohadilla de la mascarilla
Almofada da máscara

Headgear clips
Clips du harnais
Broches del arnés para la cabeza
Clipes do arnês

Ports cap
Bouchon des ports
Tapa de los puertos
Tampa das portas

Mask elbow
Coude du masque
Codo de la mascarilla
Cotovelo da máscara

Vent cover
Cache des orifices de ventilation
Cubierta de la ventilación
Tampa do dispositivo de ventilação

short air tubing
Tuyau à air court
Tubo de aire corto
Tubo de ar curto

swivel
Pièce pivotante
Pieza giratoria
Peça giratória

Upper Velcro®straps
Bandes Velcro®supérieures
Correas superiores de Velcro®
Correias de Velcro®superiores

Cuff
Manchon
Mango 
Manga

Mask Frame
Entourage rigide
Armazón de la mascarilla
Armação da máscara

Cushion clip
Clip de la bulle
Traba de la almohadilla
Clipe da almofada

Forehead pads
Tampons frontaux
Almohadillas para la frente
Almofadas da testa

Lower Velcro straps
Bandes Velcro inférieures
Correas inferiores de Velcro
Correias de Velcro inferiores

Forehead support
Support frontal
Apoyo para la frente
Suporte da testa

ActiveCell™

Headgear assembly
Harnais / Arnés para la cabeza / Montagem do arnês
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Máscara Nasal Mirage Activa™

A máscara nasal MIRAGE ACTIVA™ é um acessório para um 
ventilador (respirador) não contínuo, destinada a ser utilizada por 
vários pacientes adultos aos quais foi prescrita a terapia por 
pressão contínua e positiva das vias respiratórias (CPAP) ou de 
dois níveis, no hospital, na clínica ou no domicílio.

ATENÇÃO

Nos EUA, a lei federal limita a venda destes dispositivos a 
médicos ou por ordem destes. 

INFORMAÇÃO MÉDICA

Nota: O sistema de máscara não contém materiais em látex.

AVISOS

• Esta máscara só deverá ser utilizada com sistemas CPAP ou 
de dois níveis recomendados pelo seu médico ou terapeuta 
de doenças respiratórias. A máscara só deverá ser usada 
quando o sistema CPAP ou de dois níveis estiver ligado e a 
funcionar adequadamente. O dispositivo de exalação jamais 
deverá ser bloqueado.
Explicação do aviso: os sistemas CPAP ou de dois níveis são 
destinados a serem utilizados com máscaras especiais que 
têm conectores com orifícios de ventilação ou dispositivos de 
exalação aparte de modo a permitirem uma saída contínua de 
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ar da máscara. Quando o dispositivo CPAP ou de dois níveis 
se encontrar ligado e a funcionar adequadamente, o novo ar 
que é 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 se encontrar em 
funcionamento, não existe a possibilidade de fornecer 
suficiente ar fresco através da máscara, sendo que o ar 
exalado poderá vir a 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.

• A baixas pressões na máscara, o fluxo de ar através das 
portas de exalação é menor (ver “Curva de Pressão/Fluxo” na 
página 44). 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. 

• A MIRAGE ACTIVA possui um cotovelo que pode ser 
facilmente removido quando a máscara se encontra em 
posição. A máscara só deverá ser utilizada com o cotovelo 
quando o sistema CPAP ou de dois níveis estiver ligado e a 
funcionar adequadamente.

• A máscara deve ser limpa e desinfectada/esterilizada se for 
utilizada em vários pacientes. Consulte a secção “Limpeza da 
máscara entre pacientes” para obter mais informações.

• Se se utilizar oxigénio com o dispositivo CPAP ou de dois 
níveis, o fluxo de oxigénio 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 oxigénio é 
mantido, o oxigénio fornecido através da tubagem do 
ventilador pode acumular-se dentro do gerador de fluxo. A 
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acumulação de oxigénio 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 oxigénio estiver a ser utilizado.
• 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.

Nota: Aquando de um caudal fixo do fluxo suplementar de oxigénio, 
a concentração de oxigénio inalado pode variar consoante os ajustes 
de pressão, o tipo de respiração do paciente, a selecção da máscara 
e o regime de fuga.

PARTES DA MÁSCARA
Ver Figura A para uma lista de todas as partes.
A almofada da máscara MIRAGE ACTIVA usa a inovadora 
tecnologia ACTIVECELL™ da ResMed. A ACTIVECELL é uma 
câmara expansível que se enche de ar durante a terapêutica. Esta 
tecnologia significa que a MIRAGE ACTIVA dispõem de auto-
vedação, uma vez que responde a factores que provocam a fuga. 
Isto proporciona-lhe uma melhor vedação, particularmente 
quando se move durante o sono. A tecnologia ACTIVECELL™ faz 
com que não seja necessária tanta tensão nas correias do arnês 
como aquela que é necessária com outras máscaras, tornando a 
MIRAGE ACTIVA uma máscara mais confortável de usar.

COLOCAÇÃO DA MÁSCARA 
Nota: Antes de colocar a máscara, consulte a secção acerca da 
“Limpeza da máscara em casa” na página 41.

1 Aperte um dos clipes do arnês para o soltar da armação da 
máscara (Fig. B-1). 

2 Coloque a almofada da máscara sobre o seu nariz.
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3 Puxe o arnês sobre a sua cabeça (Fig. B-2). Certifique-se de 
que as correias inferiores passam debaixo das suas orelhas e 
de que as superiores passam sobre a sua testa.  

4 Conecte o clipe do arnês livre à armação da máscara  
(Fig. B-3).

5 Ajuste primeiro as correias inferiores do arnês (Fig. B-4) e em 
seguida as superiores (Fig. B-5) de modo a que a almofada 
repouse suavemente sobre a sua face. Não aperte as correias 
do arnês neste momento.

6 As almofadas do suporte da testa deverão tocar ligeiramente 
na sua testa quando a máscara estiver no seu lugar.  
Ajuste o suporte da testa pressionando a sua lingueta e 
movendo-o para uma das outras posições de encaixe 
(Fig. C-7).

7 Conecte uma extremidade do tubo principal de ar ao seu 
dispositivo CPAP ou de dois níveis e a outra extremidade à 
peça giratória (Fig. D-10).

Nota: A peça giratória, tubo de ar curto e cotovelo da máscara são 
fornecidos já montados.

8 Conecte o cotovelo da máscara à armação da máscara. Para 
o fazer, empurre firmemente o cotovelo da máscara sobre a 
armação da máscara até que este encaixe em lugar (Fig. B-6).
Gire o cotovelo de máscara para verificar que o conectou 
correctamente. Tenha cuidado de não apertar os lados do 
cotovelo uma vez que isto poderá soltá-lo da armação da 
máscara. Se o cotovelo da máscara for ajustado 
correctamente, o mesmo deverá girar à vontade sem se 
separar da armação da máscara.  

9 Após ser montada, a máscara deverá ter o seguinte aspecto  
(Fig. B-7).
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10 Ligue o seu gerador de fluxo. Se sentir ar a escapar à volta da 
almofada, reposicione a máscara sobre a sua face para obter 
uma melhor vedação. É possível que também tenha de voltar 
a ajustar as correias do arnês ou suporte da testa. 
Não aperte as correias em demasia. As correias deverão ser 
ajustadas de modo a que o ACTIVECELL se encontre 
moderada e uniformemente expandido tal como é ilustrado 
na Figura B-8.

O ACTIVECELL não deverá ser esvaziado (Fig. B-9) ou 
expandido em demasia (Fig. B-10).

Não se apresse em ajustar as correias e a posição da máscara 
de modo a poder obter um ajuste confortável e seguro. Se 
sentir pressão excessiva sobre a cana do nariz ou lábio 
superior, ajuste o suporte da testa.

Nota: Seleccione "Standard" como opção de máscara, quando 
estiver a usar dispositivos AutoSet™da ResMed.

REMOÇÃO DA MÁSCARA 
Para remover a máscara MIRAGE ACTIVA, aperte os clipes do 
arnês (Fig. C-a). Isto faz com que os clipes do arnês sejam soltos 
da  armação da máscara. Remova a máscara e o arnês da sua 
cabeça.

Nota: Não retire o arnês da sua cabeça antes de ter solto os clipes 
do arnês.

SUGESTÃO!
Pode soltar o cotovelo da armacão máscara enquanto que usa a 
máscara (ver “Desmontagem para limpeza”). Isto pode vir a ser 
útil quando é necessário interromper a terapêutica durante um 
curto período de tempo, como por exemplo quando precisa de 
ir à casa de banho.  
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DESMONTAGEM PARA LIMPEZA
1 Remova o cotovelo da máscara. Para o fazer, aperte os 

pontos elevados nos lados do cotovelo da máscara enquanto 
que o afasta da armação da máscara (Fig. C-1).

2 Desligue e separe o tubo de ar principal, tubo de ar curto, 
cotovelo da máscara e tampa do dispositivo de ventilação  
(Fig. C-2).

Notas 
• Para evitar danos ao tubo de ar curto, desligue-o enquanto que o 

segura pela manga.
• A peça giratória não necessita de ser desligada do tubo de ar 

curto.

3 Aperte os clipes do arnês para os soltar da armação da 
máscara. Desaperte as correias de Velcro® e solte-as através 
das ranhuras que se encontram no suporte da testa. 

4 Remova a tampa das portas da armação da máscara  
(Fig. C-3).

5 Afaste a almofada da máscara da armação da máscara. Para o 
fazer, aperte em ambas linguetas laterais do clipe da almofada 
até que estas se soltem da armação da máscara (Fig. C-4).  
Em seguida, puxe a almofada da máscara para fora da 
armação da máscara (Fig. C-5).

6 Remova o clipe da almofada da almofada da máscara. Para o 
fazer, dobre para dentro uma das extremidades da 
ACTIVECELL e puxe o clipe da almofada para fora (Fig. C-6).

7 Pressione a lingueta do suporte da testa e mova-a passando-a 
por cima da última posição de encaixe (Fig. C-7). Tal irá 
permitir-lhe remover o suporte da testa da armação da 
máscara.
Puxe com firmeza na base das tampas da almofada da testa 
para soltar as almofadas da testa do suporte da testa.  
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LIMPEZA DA MÁSCARA EM CASA

Nota: Lave o arnês antes de o utilizar pela primeira vez, uma vez 
que a tinta poderá escorrer. É importante lavar sempre à mão o 
arnês.

SEMANALMENTE

Lave à mão o arnês para a cabeça em água morna e sabão. Use 
um sabão puro (ver a primeira precaução abaixo). Enxagúe bem 
e deixe a secar fora da luz directa do sol.

DIARIAMENTE/APÓS CADA UTILIZAÇÃO

Lave à mão o arnês para a cabeça em água morna e sabão. Use 
um sabão puro (ver a primeira precaução abaixo). Enxagúe bem 
e deixe a secar fora da luz directa do sol.

AVISOS

• Não utilize soluções com bases de lixívia, cloro, álcool ou 
aromáticas, agentes hidratantes ou antibacterianos ou óleos 
perfumados na limpeza das peças do sistema de máscara ou 
da tubagem de ar. Estas soluções podem causar danos que 
irão reduzir a vida do produto.

• Não exponha qualquer uma das peças do sistema de 
máscara ou da tubagem a luz directa do sol uma vez que 
poderia deteriorar o produto.

• Se for observada a deterioração de qualquer um dos 
componentes da máscara (quebrado, rachado, rompido, 
etc.), o componente da máscara deverá ser substituído.  

!
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REPROCESSAMENTO DA MÁSCARA ENTRE 
PACIENTES
A máscara deve ser reprocessada quando usada entre pacientes.
As instruções de limpeza, desinfecção e esterilização estão 
disponíveis no website da ResMed:  
www.resmed.com/masks/sterilization/americas. Se você não tiver 
acesso à Internet, contate o seu representante da Resmed.

REMONTAR A MÁSCARA

1 Una as almofadas da testa ao suporte da testa. Para o fazer, 
coloque as tampas da almofada da testa nos dois orifícios 
circulares do suporte da testa. Em seguida empurre 
firmemente atrás da base das tampas da almofada da testa 
(Fig. D-1) até que a ponta da tampa esteja bem assente sobre 
o orifício. A base da tampa da almofada da testa dever-se-á 
encontrar bem assente sobre o suporte da testa.  

2 Volte a conectar o suporte da testa à armação da máscara 
(Fig. D-2). Pressione a lingueta e mova o suporte da testa 
para uma das quatro posições de encaixe.

3 Coloque o clipe da almofada no sulco da almofada da 
máscara. Certifique-se de que os relevos debaixo dos fechos 
do clipe da almofada se encontram alinhados com os blocos 
que se encontram no sulco da almofada da máscara. 
Comece por ajustar a secção superior (Fig. D-3), continuando 
em seguida a assentar o restante da almofada à volta da 
máscara, empurrando para este efeito o clipe da almofada na 
almofada da máscara. Certifique-se de que o clipe da 
almofada não está a prender nenhuma parte da almofada da 
máscara (Fig. D-4). O clipe da almofada dever-se-á encontrar 
bem assente dentro do sulco da almofada da máscara.
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4 Fixe a montagem de almofada à armação da máscara. Para o 
fazer, alinhe os dois fechos laterais do clipe da almofada aos 
dois orifícios superiores da armação da máscara (Fig. D-5). Em 
seguida, empurre o conjunto de almofada sobre a armação da 
máscara até que este encaixe em lugar. Certifique-se de que o 
fecho inferior também está bem apertado (Fig. D-6).

5 Empurre a tampa das portas sobre as portas da máscara  
(Fig. D-7).

6 Una a tampa do dispositivo de ventilação ao cotovelo da 
máscara. Para o fazer, deslize a tampa do dispositivo de 
ventilação ao longo do cotovelo até que as partes superiores 
da tampa do dispositivo de ventilação (Fig. D-8b) e a aresta 
da abertura do dispositivo de ventilação (Fig. D-8a) se 
encontrem alinhadas. Em seguida, empurre os orifícios de 
ventilação (Fig. D-9c) para dentro e deslize a tampa dos 
mesmos sobre a aresta da abertura do dispositivo de 
ventilação (Fig. D-9a e Fig. D-9b). Após montagem, a tampa 
do dispositivo de ventilação deverá ter o aspecto da  
Fig. D-10. Certifique-se de que a borda da tampa do 
dispositivo de ventilação se encontra bem assente sobre a 
aresta da abertura do dispositivo de ventilação. Este deverá 
formar um círculo perfeito ao redor da aresta da abertura do 
dispositivo de ventilação e não se encontrar torcido.  

7 Ligue o tubo de ar curto ao cotovelo da máscara.
8 Conecte os clipes do arnês à armação da máscara.
9 Introduza as correias do arnês superiores através das ranhuras 

no suporte da testa e aperte as correias de Velcro  
(Fig. D-11).  
A etiqueta do arnês dever-se-á encontrar virada para fora e 
perto do seu pescoço depois da máscara ser colocada.

10 Ligue a peça giratória ao tubo de ar principal de modo a que 
o dispositivo se encontre pronto para a próxima utilização 
(Fig. D-12).
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11 Quando estiver pronta para ser usada, conecte o cotovelo da 
máscara à armação da máscara (Fig. B-6).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CURVA DE PRESSÃO/FLUXO

O gráfico seguinte apresenta o regime de fluxo de ar através dos 
orifícios de ventilação da máscara a diversas pressões na máscara.

INFORMAÇÃO ACERCA DE ESPAÇO MORTO
O espaço morto da máscara MIRAGE ACTIVA é de 127ml.
Explicação: O espaço morto é o volume vazio da máscara até ao 
cotovelo.

GARANTIA LIMITADA
A ResMed garante que o seu sistema de máscara ResMed, 
incluindo os seus componentes, armação da máscara, almofada, 
arnês, tubagem e outros acessórios (“Produto”) serão isentos de 
defeitos de material e de mão-de-obra durante um período de 
noventa (90) dias com início na data de compra pelo consumidor 
inicial.
Para mais informações, consulte a Garantia.
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