
Instruções de uso 

Máscara para Macronebulizador Besmed 

 

ATENÇÃO: Para sua segurança, não instale ou opere este equipamento sem antes 

ler as instruções contidas neste manual. Caso haja alguma dificuldade na instalação 

e/ou operação deste equipamento, consulte a J.G. Moriya Ltda. Este equipamento 

somente deverá ser manuseado por pessoas devidamente treinadas. A não 

observância destas regras e as de segurança poderá causar sérios danos materiais 

e humanos. 

 

Besmed Máscara para Macronebulizador 6 mm PN- 1116 

Besmed Máscara para Macronebulizador 22 mm PN-1117 

 

Nota de Propriedade! 

As informações contidas neste documento são de propriedade da J.G. Moriya e não 

podem ser duplicadas em parte ou em sua totalidade sem autorização por escrito 

da J.G. Moriya. Até a data desta publicação, todos os esforços foram feitos para que 

as informações contidas neste manual sejam as mais precisas possíveis. 

Entretanto, nenhuma garantia é dada de que este manual esteja livre de erros. 

A J.G. Moriya reserva-se o direito de fazer as alterações que julgar necessárias no 

manual ou no produto sem qualquer aviso prévio. 

 

Atenção!!! 

Para total aproveitamento e conservação de sua Máscara para Macronebulizador 

Besmed, leia cuidadosamente as informações contidas neste manual. E qualquer 

dúvida contate a Assistência Técnica da J.G. Moriya. 

Para sua segurança e de outros não instale ou opere este equipamento sem antes 

ler e entender as instruções contidas neste manual. Caso não entenda totalmente 

estas instruções, consulte a J.G. Moriya Ltda. para maiores esclarecimentos. Este 

equipamento só deve ser manuseado por pessoas devidamente capacitadas. A não 

observância das regras de segurança poderá causar sérios danos materiais e 

humanos. 

 

Indicação de Uso 

A Máscara para Macronebulizador Besmed é indicada para administrar oxigênio 

para pacientes. 

É indicado para canalizar os gases para fins de administração no corpo, é usado 

para conectar a um dispositivo médico ativo. 

 

Preparação para Uso 

 Não limpar ou reutilizar a Máscara para Macronebulizador Besmed. 

 Nunca use a para Macronebulizador Besmed ou qualquer um de seus 

acessórios que estejam danificados de diversas maneiras. 

 

 



Instruções de Uso 

1. Anexar uma extremidade do tubo de abastecimento de oxigénio para travar a 

entrada da máscara. 

2. Definir o fluxo de oxigênio ao nível prescrito pelo médico. 

3. Colocar a máscara na face do paciente cobrindo tanto a boca como o 

4. Ajuste a tensão na fita para fixar a máscara na face do paciente. 

5. Ajustar a peça nasal de metais leves à face do paciente. 

 

Cuidados 

 Leia cuidadosamente este manual de instruções antes de utilizar o produto. 

 Este produto somente deve ser utilizado por pessoal autorizado e treinando. 

 

NÃO ESTÉRIL. O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO 

 

Características Técnicas 

 

Condições de Operação e Armazenamento 

Temperatura de Armazenamento: -40°C até 60ºC 

Temperatura de Operação: -18°C até 50°C 

 

A embalagem em que o produto é disponibilizado é lacrada, garantindo um produto 

com perfeitas condições sanitárias, não havendo necessidade de desinfetar, limpar 

ou esterilizar o produto antes do uso. 

 

Descrição do Produto 

A Máscara de oxigêncio BESMED é uma máscara para ser colocado acima das vias 

nasais do paciente, boca ou por traqueostomia para administrar oxigênio ou 

aerossóis. 

 

Composição 

Besmed Máscara para Macronebulizador 6 mm PN- 1116 – PVC e PP 

Besmed Máscara para Macronebulizador 22 mm PN-1117 – PVC e PP 

Produtos livres de látex. 

 



Informações Gráficas 

 

 

Besmed Máscara para Macronebulizador 22 mm PN-1117 – PVC e PP 

Para a Besmed Máscara para Macronebulizador 6 mm PN- 1116 a única alteração é 

o diâmetro do conector que é de 6 mm. 

 

Garantia do Equipamento 

TERMO DE GARANTIA LEGAL 

(de acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei 8.078 de 11 de 

Setembro de 1990). 

A empresa J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., 

em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.078 de 11 de Setembro de 1990, por meio 

deste instrumento legal, garante o direito do consumidor de reclamar pelos vícios 

aparentes ou de fácil constatação de todos os produtos por ela importados e 

comercializados, pelo prazo de 90 dias, a contar da data de entrega efetiva dos 

produtos. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento 

em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto no Paráfrafo 3º. do Artigo da 

Lei 8.078. 

Para que o presente Termo de Garantia Legal surta efeito, o consumidor deverá 

observar as condições abaixo descritas: 

Não permitir o uso indevido bem como o mau uso dos materiais ou equipamentos 

em questão. 

Seguir detalhadamente todas as orientações de uso, bem como os cuidados de 

limpeza e conservação, descritas no Manual de Instruções de Uso. 

As partes e peças que venham a sofrer desgaste natural pelo uso dos materiais ou 

equipamentos, não estarão cobertos por este Termo Legal de Garantia, se o vício 

for reclamado após o prazo regular determinado pelo fabricante para substituição 

desses itens. 

 

 

Fabricante e Distribuidor no Exterior: 

Besmed Health Business Corp. 

5F, No. 12, Wu-Chun 7th Rd., Wu-Ku Hsiang 

Wu-Ku Hsiang, Taipei Hsein, 

Taiwan 

 



Distribuidor e Importador: 

J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda. 

Rua Colorado, 291 – Vila Carioca 

CEP 04225-050   -   São Paulo   -   SP 

Tel.: 11.6914.9716    E-mail: jgmoriya@jgmoriya.com.br 

CNPJ: 67.882.621/0001-17 Inscrição Estadual: 113.497.753.111 

Responsável Técnico: Juan Goro Moriya   CREA-SP 28935 

Prazo de Validade: Indeterminado 

Cadastro ANVISA no.: 10349590074 

 

DECLARADO ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA 

 

 

Revisão 00 de 04 de Agosto de 2009. 

 

mailto:jgmoriya@jgmoriya.com.br

