INSTRUÇÕES DE USO
MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA BESMED
(Máscaras)

PN-1113A e PN-1114A

PN-1113 e PN-1114

Indicações
A Máscara de Traqueostomia Besmed é um dispositivo colocado sobre a
traqueostomia do paciente para administrar oxigênio ou aerossóis. Para
traqueostomia e laringectomia aerossol terapia. O tubo conector gira 360 graus e
comporta tubo ondulado de 22mm.
Princípio de Funcionamento
A Máscara de Traqueostomia Besmed é utilizada para administrar oxigênio ou
aerossóis para pacientes.
É destinado a canalizar gases com o propósito de administração no corpo, ele é
usado para se conectar a um dispositivo médico ativo.
Composição
Máscara: Cloreto de Polivinila
Conector: Poplipropileno
Modelos:
PN-1113 Máscara de Traqueostomia Adulto, conector 22mm
PN-1113A Máscara de Traqueostomia Adulto, conector 6mm
PN-1114 Máscara de Traqueostomia Infantil, conector 22mm
PN-1114A Máscara de Traqueostomia Infantil conector 6mm
Modo de uso
1. Conecte o tubo de oxigênio não fornecido entre a máscara e a entrada
do gás.
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2.

゚ para posicionar a tubulação em
pacientes imóveis ou na vertical.

3. Defina o gás para o bom fluxo e verifique se há fluxo de gás através do
dispositivo.
4. Posicione a cinta elástica por trás do pescoço.
5. Delicadamente, puxe as extremidades da alça até que a máscara fique
segura.
6. Ao utilizar sucção, afrouxe a máscara e solte-a fora da área de trabalho.
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: 10349590093
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