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Identificação do produto e Apresentação 

Nome Técnico: Máscaras 

Nome Comercial: Máscaras para Aerossolterapia Hudson RCI 

Modelos: 1075, 1076, 1080, 1083, 1084, 1085, 1095, 1385, 1388 

N° do Cadastro na ANVISA: 10342600044 

O fabricante recomenda o uso único. 

Prazo de Validade: Indeterminado. 

Embalagem: Unitária. 

Pronto uso 

Não estéril 
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Indicação de Uso/Finalidade 

As máscaras de aerosolterapia são usadas em conjunto com nebulizadores 

para fornecer gás umidificado para os pacientes pois realiza a hidratação, 

mobilização e remoção da secreção ressecada, auxilia na melhora da função 

muco-ciliar e do mecanismo da tosse. 

Indicado para os seguintes casos: 

• Pacientes que necessitam de apoio à ventilação assistida com 

aerossol; Pacientes com via aérea artificial necessitam de um sistema 

artificial de umidificação; 

• Pacientes com secreção espessa que tendem a desenvolver 

patologias; 

• Durante o período de recuperação pós-extubação; 

• Pacientes que serão submetidos a broncoscopia; 

• Pacientes com patologias obstrutivas e inflamatórias. 

 

Modo de Uso 

• Conecte um tubo de suprimento de aerossol entre a máscara e a 

fonte de gás. 

• Se houver indicação, um nebulizador pode ser conectado à entrada 

da máscara e a linha de suprimento pode ser conectada diretamente 

à fonte de gás. 

• Ajuste o fluxo apropriado de gás e verifique se o fluxo está passando 

através da máscara. 

• Coloque a máscara na face do paciente de modo que ela se ajuste 

adequadamente. 

• Cuidadosamente, puxe o final das tiras até que a máscara esteja 

segura. 

 

Componentes e Composição                             

Corpo da máscara: PVC  

Tira elástica: vinil. 

Tira de metal: Alumínio 

Produto livre de látex 
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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 

 

Advertências 

• Siga corretamente as Instruções de Uso e técnicas seguras de 

procedimentos médicos. 

 

Precauções 

• Siga corretamente as Instruções de Uso e técnicas seguras de 

procedimentos médicos. 

• Um bom ajuste da máscara facial à face do paciente é essencial. Ele 

evita vazamentos de gás sem que seja necessário exercer muita 

pressão à face do paciente. 

 

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 Week Drive, Research 
Triangle Park, NC 27709 – EUA. 

 

 __________________________________ 
Responsável Técnico 

Morgana Borges de Araújo 
Farmacêutico - CRF/SP: 74338 

mailto:sac@cnph.com.br
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