

A obediência às diretrizes hospitalares sobre higiene é de primordial importância. As instruções dos
fornecedores de agentes de limpeza, bem como dos fabricantes dos equipamentos de esterilização e/ou
desinfecção, também devem ser seguidas no que tange à aplicação, temperatura, duração do processo,
aeração e etc. As máscaras devem ser limpas antes da desinfecção ou esterilização.
As partes externas das máscaras devem ser limpas com um pano limpo, macio e umedecido em solução
germicida apropriada, tomando-se o cuidado para que os resíduos do produto de limpeza não se acumulem nas
conexões das máscaras.
Após a limpeza, faça a secagem com um pano limpo, macio e seco. Para a limpeza e desinfecção pode ser
utilizado solução de Glutaraldeído 2% (Cidex) por 40 minutos. O enxágue deve ser executado com água
destilada e esterilizada e, secar em ambiente seco.
Esterilização Utilizar Óxido de etileno: Utilizando óxido de etileno, siga as instruções fornecidas pelo fabricante
do equipamento de esterilização para determinar as temperaturas e os períodos de aeração indicados. Não
utilize óleo, graxa ou qualquer substância baseada em hidrocarbono em nenhuma parte da máscara. Obs.: Não
esterilizar em autoclave.

Instrução de Uso 18 – Rev. 0
Manual de Instruções de Uso – Máscara Facial Haoxi
Embalagem Individual.




PRODUTO NÃO ESTÉRIL – REUTILIZÁVEL
INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO
A ilustração abaixo é a mesma para o modelo descrito:





Indicação de Uso/Finalidade:

A máscara é utilizada nas atividades relacionadas a gasoterapia e oxigenação em geral, auxiliando na
administração dos gases.


Princípio de funcionamento:

A máscara se acomoda ao rosto do paciente permitindo a administração de gases.


Modo de Uso do produto:

• Remova a máscara da embalagem e verifique se o elástico que prende a máscara à face está colocado.
• Para ajustar a pressão da máscara na face, puxe o elástico pela extremidade.


Advertências:

• Não utilize as máscaras sem prévio conhecimento;
• Certifique-se de que o gás a ser utilizado é o indicado pelo médico. Não fume na área onde o equipamento é
utilizado;
• Mantenha as máscaras limpas e em bom estado de conservação, para isso utilize um pano limpo e macio
umedecido em solução de água e sabão neutro, após a limpeza remova o resíduo com um pano umedecido em
água;
• Não utilize álcool, álcool isopropílico, Veja ou produtos similares para limpar as máscaras, estes produtos
danificam as peças plásticas;
Após o uso, proceda a limpeza e desinfecção ou esterilização. Proceda a desinfecção e/ou esterilização antes
de reutilizá-la, recomendamos que sejam seguidos os procedimentos de limpeza, desinfecção, esterilização e
manutenção preventiva do hospital;
• Não utilize o produto, caso haja fissuras ou rachaduras nas partes plásticas;
• Não tente fazer qualquer reparo nas máscaras.
A manutenção deste equipamento só deve ser feita por pessoas autorizadas e com peças originais. Em caso
de mau funcionamento, suspenda o uso do produto e entre em contato com a Assistência Técnica.
• Só utilize este produto em perfeitas condições.
• Não utilize este produto para qualquer outra atividade que não a indicada.
• A não observância destas precauções será considerado uso indevido do produto

.

Precauções:

Siga corretamente as Instruções de Uso e técnicas seguras de procedimentos médicos;
• Não utilize a máscara sem prévio conhecimento ou supervisão adequada;
• Certifique-se se a máscara é adequada e que está conectada corretamente;
• Após o uso, proceda a limpeza e a esterilização antes de reutilizá-la;
• Armazene o produto em local arejado e ao abrigo do calor e umidade;
• As máscaras não são fornecidas esterilizadas, portanto elas devem ser esterilizadas antes de seu uso.


Armazenamento e Transporte:

Armazenamento: O produto deve ser armazenado em local fresco, seco e protegido da luz solar. Não exponha
o produto a temperaturas extremas (tanto temperaturas muito altas quanto muito baixas), sob pena de
degradação das partes. Temperatura para armazenamento: 0° C a 45°C.
Transporte: O produto deve ser transportado em local fresco, seco e protegido da luz solar. Não exponha o
produto a temperaturas extremas (tanto temperaturas muito altas quanto muito baixas), sob pena de
degradação das partes. Temperatura para transporte: 0° C a 45°C.


Composição:

Máscara: Confeccionada em PVC atóxico – 65 shore A
Elástico: Confeccionado em Poliéster


Limpeza, Desinfecção, Esterilização e Manutenção preventiva:

Manutenção:

Manutenção Preventiva de Rotina que deve ser realizada diariamente ou antes de cada uso, conforme
instruções neste manual. Em caso de quebra devem ser descartados e substituídos por um novo;
O prazo de garantia de 365 dias após a data da nota fiscal de compra emitida desde que o produto analisado
esteja em prefeitas condições para isso. Declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer
dano provocado por acidentes, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, queda, mau uso, etc.),
uso em desacordo com o manual de instruções, no caso de apresentar sinais de violação, consertado por
técnicos não autorizados pela fábrica.


Atendimento ao Cliente:

Consulte a Domax sobre quaisquer dúvidas sobre funcionamento ou operação do produto, bem como reparos ou
manutenção corretiva que venham a ser necessários;
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