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Identificação do produto e Apresentação 

Nome Técnico: Nebulizador 

Nome Comercial: Nebulizador Descartável de Pequeno Volume Micromist c/ 

máscara  

Código do Fabricante: 1945 e 1946 

N° de registro na ANVISA: 10342600061 

Produto de reprocessamento proibido 

Prazo de Validade: 05 anos 

Embalagem: Unitária. 

Pronto uso 

Não estéril  

 

Fotos 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicação e Finalidade 

A terapia com nebulizadores de pequeno volume é indicada para uso em 

hospitais e home care. Sua finalidade é o tratamento de obstrução da via 

área.  A obstrução da via aérea é uma das causas mais comuns dos 

problemas respiratórios e pode ser consequência dos seguintes motivos: 

• doenças crônicas tais como asma, bronquite crônica e enfisema;  

• exposição à poluição ambiental em local de trabalho;  

• fumantes de longo prazo,  

Máscara alongada 
 

Copo do nebulizador 

Tubo de suprimento de O2 com conector universal 
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• exposição à fumaça, fumos e outras substâncias nocivas presentes na 

atmosfera;  

• alergias, gripes, resfriados e pneumonia. 

 

Modo de Uso 

• Coloque a solução prescrita no copo do nebulizador. 

• Conecte a tampa do copo do nebulizador girando-a no sentido 

horário. 

• Conecte o tubo de suprimento de O2 entre a fonte de gás e o 

nebulizador. 

• Conecte o copo de nebulizador na máscara. 

• Ajuste o fluxo de gás. Verifique visualmente o aparecimento de 

névoa. Caso necessário, dê uma leve batida no copo até que se inicie 

a nebulização. 

• Coloque a máscara no paciente.  

• Descartar após o uso.     

 

Componentes e Composição                             

• Copo do nebulizador (Reservatório): Poliestireno 

• Tampa do reservatório: Poliestireno 

• Tubo de suprimento de O2 (2,10m): PVC 

• Máscara: PVC   

Não contém Látex 

 

Condições de Armazenamento 

Armazenar à temperatura ambiente, em local seco, arejado e ao abrigo da 
luz natural. 
 
 
Condições para o Transporte 
Transportar à temperatura ambiente, em local seco, arejado e ao abrigo da 

luz natural. 

 

Condições de Manipulação 

N/A 
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Advertências 

Proibido Reprocessar 

 

Precauções 

Certifique-se que todas as conexões estão seguras. 

 

Importador/Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos 

Hospitalares  

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP 

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br 

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo CRF-SP: 74338 

Fabricante Responsável: Teleflex Medical 2917, Weck Drive. Research 
Triangle Park, NC 27709 - EUA. 

- 

 

 __________________________________ 
Responsável Técnico 

Morgana Borges de Araújo 
Farmacêutico - CRF/SP: 74338 
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