INSTRUÇÕES DE USO
NEBULIZADOR COMPLETO BESMED
PRODUTO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR, DESTRUIR APÓS O USO.

PN-1120D-1

e

PN-1122D-1

Indicações
Os nebulizadores Besmed são destinados a administração de soro fisiológico ou
medicamentos, para fluidificação de secreções das vias respiratórias e alívio do
broncoespasmo.
Princípio de Funcionamento
Os nebulizadores Besmed são destinados a administração de soro fisiológico ou
medicamentos, para fluidificação de secreções das vias respiratórias e alívio do
broncoespasmo. Transforma a solução a ser inalada (soro fisiológico ou água
destilada) em pequenas partículas homogêneas, permitindo que a névoa atinja
profundamente as vias aéreas inferiores dos pulmões. Garantindo um total
aproveitamento do medicamento ao nível dos alvéolos pulmonares, proporcionando
uma rápida absorção pela corrente sanguínea e um imediato alívio da crise
respiratória.
Composição
Máscara: PVC
Modelos:
PN-1120D-1 Nebulizador Adulto
PN-1122D-1 Nebulizador Infantil
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Modo de uso
1. Afixar o sistema de tubulações ou nebulizador à máscara.
2. Posicione a máscara no rosto do paciente, cobrindo a boca e o nariz.
3. Passe a tira elástica sobre a cabeça do paciente e as orelhas.
4. Ajuste a tira para segurar a máscara.
5. Ajuste a peça de metal macio na face do pacientes.
Condições de Armazenamento e Transporte
Manter em local seco e temperatura de -40° a 60°C e umidade relativa de 61 a
90%.
Transportar o produto ao abrigo da luz solar, seco e em temperatura ambiente.
Transportar o produto cuidadosamente para evitar danos. Transportar a
temperatura de -18° a 50°C.
Advertências e Precauções
PRODUTO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR, DESTRUIR APÓS O USO.
Ao manusear o produto use o método apropriado para evitar danos ou perdas.
Manter longe do fogo, fagulhas e calor.
Observar os símbolos das condições de armazenagem na embalagem de embarque.
ATENÇÃO: Para sua segurança, não instale ou opere este produto sem antes ler as
instruções contidas neste manual. Caso haja alguma dificuldade na instalação e/ou
operação deste produto, consulte a J.G.Moriya para maiores esclarecimentos. Este
produto somente deverá ser manuseado por pessoas devidamente treinadas. A não
observância destas regras e as de segurança poderá causar sérios danos materiais
e humanos. A não observância destas condições será considerada mau uso do
produto.
Fabricante:
Besmed Health Business Corp.
5F, No. 12, Wu-Chun 7th Rd., Wu-Ku Hsiang,
Wu-Ku Hsiang, Taipei Hsein,
Taiwan, República Popular da China.
Distribuidor:
J.G.Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda.
Rua Colorado, 291 - Vila Carioca - Ipiranga – São Paulo – SP - CEP 04225-050
Tel.: (11) 2914-9716 - Fax: (11) 2914-1943
CNPJ: 67.882.621/0001-17
Responsável Técnico: Juan Goro Moriya Moriya - CREA n.º 060028.9359/D
Cadastro ANVISA nº: 10349590096
“DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE”
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