
Máscaras e circuitos descartáveis
Colocação rápida. Fácil de usar.

A ResMed, um dos líderes globais na fabricação de máscaras, desenvolveu uma linha de produtos personalizados para
uso hospitalar. De colocação rápida e utilização fácil, os circuitos e máscaras descartáveis da ResMed oferecem
soluções que poupam tempo e dinheiro no ambiente clínico. 

Especialmente adequados para tratamentos CPAP de dois níveis e terapias de ventilação não invasiva.

Máscara facial sem respiradouro 

para uso hospitalar da ResMed
O novo acréscimo à linha de máscaras hospitalares da ResMed foi projetado para paciente único em terapia de ventilação não invasiva.
Eficaz a pressões terapêuticas altas de até 40 cm H2O, esta máscara facial é adequada para tratamento crítico e oferece maior conforto
com a tecnologia premium de parede dupla da ResMed.

Cotovelo azul com giro de 360o

Permite ao médico selecionar a
posição de tubo mais apropriada para
maior flexibilidade e controle 

Presilhas de liberação rápida do arnês
Fácil liberação em caso de emergência e
fácil colocação por parte do médico

Almofada de silicone de parede dupla
Vedação estável e confortável com o uso
da tecnologia premium de almofadas
Mirage da ResMedArmação transparente 

Visualização clara permite aos 
médicos monitorar alterações 
durante a terapia

Arnês fácil de ajustar
Correias confortáveis de colocação rápida
distribuem a pressão uniformemente 
pela cabeça

Porta de pressão
Monitoração conveniente de
pressão na máscara e de oxigênio

Líderes globais na medicina respiratória e do sono   www.resmed.com

Códigos dos produto

Máscara Facial sem Respiradouro para Uso
Hospitalar da ResMed
Pequena 60723
Média 60724
Grande 60725
Arnês (10 por pacote) 60710

Máscara Facial para Uso Hospitalar da ResMed
(com respiradouro)
Pequena 60703
Média 60704
Grande 60705
Arnês (10 por pacote) 60710

Máscara Nasal para Uso Hospitalar da ResMed
(com respiradouro)
Média 61106
Grande 61107
Arnês (10 por pacote) 61118

Circuitos Universais de Dois Níveis
Descartáveis para Uso Hospitalar da ResMed
Circuito de dois níveis descartável 
universalcom filtro (10 por caixa) 21952
Circuito de dois níveis descartável 
universal (10 por caixa) 21953

ResMed Corp Poway, CA, EUA +1 858 746 2400 OU 1 800 424 0737 (número gratuito), ResMed Ltd, 1 Elizabeth MacArthur Drive Bella Vista NSW 2153 Austrália +61 (2) 8884 1000 ou 1 800 658 189 (número gratuito).

Escritórios nos seguintes países: Alemanha, Áustria, Brasil, Cingapura, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Hong Kong, Japão, Malásia, México, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, Suécia, Suíça (consulte o site

para obter mais detalhes). Máscara Facial para Uso Hospitalar

Protegido pelas patentes: AU 744593, AU 775051, CA 2261790, EP 0956069, EP 1187650, US 6112746, US 6357441, US 6374826, US 6513526, US 6581602, US 6634358, US 6701927 e US 7069933. Outras patentes e

registros de projetos pendentes. Patentes e registros de projetos pendentes para máscaras nasais de uso hospitalar. Mirage é uma marca comercial da ResMed Ltd e encontra-se registrada no Registro Norte-americano

de Marcas e Patentes. ©2008 ResMed Ltd. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.   1012422/1 08 01



Circuitos universais de dois níveis descartáveis da ResMed

Máscara nasal para uso

hospitalar da ResMed

Respiradouros
Permitem eliminação eficaz do CO2

Porta de pressão
Monitoração conveniente da pressão
da máscara

Almofada de silicone de
parede única
Oferece uma vedação
confortável, confiável e eficaz

Cotovelo com giro de 360o e 
peça giratória
Permite ao médico selecionar a
posição de tubo mais apropriada
para maior flexibilidade e controle

Arnês fácil de ajustar
Correias confortáveis de colocação
rápida distribuem a pressão
uniformemente pela cabeça

Configuração para gerador de fluxo
ResMed: Padrão

As máscaras nasais da ResMed são projetadas para uso de um só paciente. Estão disponíveis em dois tamanhos –
médio e grande – oferecendo ajuste confortável para uma grande variedade de pacientes. As máscaras podem ser
descartadas com facilidade, eliminando problemas de contaminação entre pacientes e custos associados a
desinfecção e esterilização.

Cotovelo com giro de 360o

e peça giratória
Permite ao médico selecionar a posição 
de tubo mais apropriada para maior
flexibilidade e controle

Respiradouro
Permite eliminação eficaz do CO2 

Porta de pressão
Monitoração conveniente da pressão 
da máscara

Máscara facial para uso 

hospitalar da ResMed

Almofada de silicone de
parede dupla
Vedação estável e confortável
com o uso da tecnologia
premium de almofadas Mirage
da ResMed

Presilhas de liberação rápida
do arnês
Fácil liberação em caso de
emergência e fácil colocação
por parte do médico

Válvula anti-asfixia
Válvula de segurança se abre automaticamente se a
pressão do gerador de fluxo cai, permitindo que o
paciente respire ar do ambiente

O conforto e a vedação comprovados da tecnologia de almofadas MirageTM da ResMed em uma máscara hospitalar. De colocação rápida
e ajuste fácil, a máscara facial está disponível em três tamanhos – pequeno, médio e grande – oferecendo ajuste confortável a uma
grande variedade de pacientes. Projetadas para uma única utilização, as máscaras podem ser descartadas com facilidade, eliminando
problemas de contaminação entre pacientes e custos associados a desinfecção e esterilização.

Arnês fácil de ajustar
Correias confortáveis de colocação 
rápida distribuem a pressão uniformemente
pela cabeça

Os circuitos universais de dois níveis são projetados somente para uso de um único paciente e podem ser usados com máscaras faciais
e nasais hospitalares da ResMed. Os circuitos estão disponíveis com filtro (21952) e sem filtro (21953). Cada circuito vem acompanhado
de três componentes adicionais. Consulte o manual do usuário para obter informações de utilização.

Tubo de monitoração de pressão
de 96 pol (2438,40 mm) 

Componentes adicionais que acompanham circuitos de dois níveis

Conector de porta de 
expiração em linha

Tubo duplo de extensão de
monitoração de pressão de 30 pol

(762,00 mm) e conexão tipo T

Respiradouro

Porta de
detecção
de pressão

Tampa da porta

Poupand
o seu
dinheiro...
poupand
o seu
tempo

Colocação rápida,
fácil de usar

• Pré-montadas e
prontas para uso
direto da embalagem

• Etiquetas codificadas
por cor para fácil
identificação do
tamanho

• Guia de Colocação e
Ajuste na embalagem
garante a correta
seleção do tamanho 

• Design robusto em
peça única – não
requer montagem

• Design simples e
bem planejado com
poucos pontos de
ajuste

Terapia confortável
e eficaz

• Eliminação eficaz do
CO2 em máscaras
com respiradouro

• Terapia confiável
planejada para o
ambiente clínico

• A tecnologia de
vedação ResMed
oferece o que há de
melhor em vedação,
conforto e redução
de ferimentos
provocados pela
pressão

• Grande variedade de
tamanhos de
almofadas garante
um ajuste confortável

Armação transparente 
Visualização clara permite aos médicos 
monitorar alterações durante a terapia

Circuito de dois níveis descartável de 72 pol
(1828,80 mm) com filtro (21952)

Circuito de dois níveis descartável de 72 pol
(1828,80 mm) (21953)

Configuração para gerador de fluxo ResMed: Máscara Facial Mirage


