

Precauções:

As seguintes precauções devem ser observadas antes e durante o uso da máscara.

Instrução de Uso 7 – Rev. 0
Manual de Instruções de Uso – Máscara Silicone Haoxi
Embalagem Individual em saco de polietileno acondicionado em caixa de papelão.




PRODUTO NÃO ESTÉRIL – REUTILIZÁVEL
INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO
A ilustração abaixo é a mesma para o modelo descrito:
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O produto deve ser manuseado e operado apenas por profissionais qualificado e treinado.
Leia atentamente a instrução de uso antes de fazer uso do produto pela primeira vez e siga as
orientações.
Mantenha o produto sempre limpo e estado de conservação bom.
Para assegurar a integridade do produto não exponha o mesmo a temperaturas elevadas de
esterilização.
Não utilize o produto para qualquer outro procedimento médico, que não seja o indicado.
Em caso de mau funcionamento, dúvidas, esclarecimentos, sugestões, descartes, suporte técnico e
orientações sobre a utilização do produto, contate o serviço de assistência técnica.
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Ela atua como um ressuscitador manual com base no expirar (soprar) do profissional qualificado para o
procedimento médico. O mecanismo de ação da máscara é apenas aumentar a concentração de oxigênio na
face do paciente, restringindo a entrada de ar atmosférico, porém ao mesmo tempo reduzindo a entrada de
dióxido de carbono.
Outro princípio de funcionamento é atuar como um acessório para um ressuscitador cárdio-pulmonar ou um
ventilador manual, que produz uma respiração artificial. Já o mecanismo de ação da máscara é o esmo
conforme citado acima.


Advertências:

1-

Após abrir a embalagem é altamente recomendável que seja realizado a esterilização do produto.

2-

Não utilize o produto na presença de óleo, graxa, hidrocarbonetos e outros materiais orgânicos, durante
o uso ou durante a limpeza do mesmo.

3-

A rotina a seguir deve ser realizada nos casos de primeira utilização da máscara e quando mudar de
paciente.
Para a limpeza, lave bem a máscara com água e detergente neutro e enxágue para remover todos os
resíduos de detergente.
Para a esterilização de óxido de etileno deve obedecer aos parâmetros de temperatura a 54ºC e
principalmente seguir as instruções recomendadas pelo fabricante do equipamento de esterilização,
para determinar as temperaturas e os períodos de aeração indicados. Após a esterilização aguardar
de 24 a 48 horas antes de utilizar a máscara, para permitir a aeração e saídas dos resíduos de gás.
Para esterilização química por imersão pode ser utilizada uma solução de Glutaraldeído 2% (Cidex)
por 12 horas.
Enxague com água destilada e esterilizada, para eliminar as altas concentrações das substâncias
químicas utilizadas e deixe secar em ambiente limpo.

Princípio de Funcionamento:

A máscara de silicone é indicada para uso em ventilação não invasiva em pacientes neonatal, infantil e
adulto. A finalidade da máscara de silicone é ser utilizada em primeiros socorros, salas de emergências,
unidade de terapia intensiva e ambulâncias.

Não utilize para limpeza e/ou desinfecção fenol (> 5%), cetonas, formaldeído, hipoclorito,
hidrocarbonetos aromáticos, ácidos inorgânicos e compostos quartenários de amônia.

Limpeza e Esterilização Máscara Silicone



Limpeza e Esterilização Máscara Bojo Policarbonato

1-

A rotina a seguir deve ser realizada nos casos de primeira utilização da máscara e quando mudar de
paciente.
2- Para a limpeza, lave bem a máscara com água e detergente neutro e enxágue para remover todos os
resíduos de detergente.
3- Para a esterilização coloque a máscara em autoclave por 10 minutos a temperatura de 110ºC.
4- Não ultrapasse o tempo mencionado para que não corra o risco da máscara deformar e perder o
funcionamento.


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.
5-

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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