
Guia de ajuste do corpo clínico e do paciente da OptiLife
Como ajustar a almofada

Como prender a almofada

Para determinar o tamanho correto das almofadas

ou do CradleCushion, meça primeiramente as

almofadas nasais.

Usando uma medição ou uma almofada nasal de

verdade, insira almofadas de todos os tamanhos na

narina. A borda inferior não deve entrar na narina.

Escolha o tamanho que melhor veda a narina. Ao

escolher entre os diversos tamanhos, prefira um

tamanho maior para obter uma vedação mais

robusta, com menor inserção nas narinas.

Um CradleCushion de tamanho correto não deve bloquear as narinas. A largura da almofada deve se

estender além da borda externa de ambas as narinas, permitindo que o vinco da almofada

acomode movimento, mantendo a vedação. Nenhuma parte do nariz deve ser inserida na

almofada. Use o guia abaixo para converter o tamanho das almofadas nasais para o

CradleCushion:

Dimensões da almofada nasal Dimensões do CradleCushion

P S

P P ou M

M M

G G ou GE

1. Siga os mesmos passos para prender as almofadas nasais ou o CradleCushion. Observe

as marcas na almofada para determinar sua colocação correta na armação de fixação. A

seta na almofada e a seta na interface devem estar do mesmo lado, mas não precisam

estar perfeitamente alinhadas.

2. Prenda a almofada à armação de fixação. Isso deve ser feito um lado de cada vez.

Coloque o orifício na lateral da almofada sobre o batente correspondente localizado na

armação.
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Como prender a almofada (continuação)

3. Estique a almofada por sobre a armação para

prender o outro lado da almofada. A almofada

esticará sem se romper.

Como colocar e ajustar a interface

1. Coloque as almofadas nasais nas

narinas ou o CradleCushion sob

o nariz. Segure a tira posterior do

fixador da máscara em frente a face

e puxe-a por sobre a cabeça. A tira

posterior tem o logotipo na parte

azul (externa) do fixador

da máscara.

2. Para o suporte de cabeça, a tira

posterior deve ser posicionada na parte

inferior, atrás da cabeça; a tira superior

ajustável deve ser posicionada na parte

de cima da cabeça; e as tiras laterais

”(Caso as tiras laterais estejam repousando

sobre ou sob as orelhas, veja “Dicas de

ajuste” mais à frente neste guia.)

3.  Ajuste as tiras laterais

uniformemente, em ambos os lados,

para ajudar a estabilizar a almofada

com conforto.

45°

4. Para prender adequadamente a almofada,

alinhe-a conforme indicado aqui.

Para colocar as almofadas nasais
corretamente nas narinas, gire a almo-

fada na armação aproximadamente

45° antes de inseri-la no nariz.

Para colocar o CradleCushion
 corretamente sob as narinas, coloque-

o em posição vertical na armação

de fixação.

Tira superior

Tira
lateral

Tira
posterior

4.  Em seguida, ajuste a faixa de apoio

para que ela se adapte

confortavelmente ao queixo. Não

aperte demais. Deve ser possível

abrir ligeiramente a boca sem ter

que puxar a máscara do nariz.

5. Caso seja necessário, gire a almofada

na armação de fixação para obter

um ajuste confortável.

Faixa de apoio do
queixo
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Como remover a máscara

Puxe a tira posterior do fixador da máscara e a deslize por sobre a cabeça.

Dicas para o ajuste do fixador da máscara

Posição incorreta

As tiras laterais do fixador da

máscara estão por cima ou cobrindo

as orelhas.

Aperte a tira superior do fixador da

máscara para afastar as tiras laterais

das orelhas.

Posição correta

Posição correta

Afrouxe a tira superior e puxe a tira

posterior para baixo, em direção ao

pescoço. Reajuste as tiras laterais

e a faixa de apoio do queixo para ter

mais conforto.

Posição incorreta

A faixa de apoio do queixo está

deslizando para a frente.

Posição correta

Assegure-se de que as tiras laterais

estejam presas nos encaixes frontais.

Caso o paciente tenha cabelo longo

ou sedoso, coloque-o por sobre

a parte de trás da tira do fixador

da máscara.

Posição incorreta

A tira posterior do fixador da máscara

está deslizando para frente.

Encaixes
frontais
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1.  Experimente uma almofada de

tamanho diferente.

2.  Verifique se a faixa de apoio do

queixo não está apertada demais.

3. Troque os encaixes usados para

prender as tiras do fixador da

máscara.

4.  Gire a almofada para obter

um melhor posicionamento.

5.  Reajuste a máscara deitado.

6.  Afaste a almofada da face e faça os

ajustes novamente.

7.  Reveja a seção “Manejo do tubo”

(abaixo) para dicas úteis.

Dicas para o ajuste das almofadas de vedação

Manejo do tubo

Com todas as máscaras leves,

o manejo do tubo é um passo

importante para assegurar vedação e

estabilidade.

O anel de Velcro fornecido com

a máscara OptiLife pode ser usado

para ajudar a manejar os tubos

para aperfeiçoar a estabilidade

da máscara.
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Almofadas Nasais CradleCushions
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Respironics Europa, Oriente Médio e África

+33 1 47 52 30 00

Respironics Ásia Pacific

+65 6882 5282

Philips Respironics

1010 Murry Ridge Lane

Murrysville, PA 15668

Customer Service

+1 724 387 4000

800 345 6443 (toll free, US only)

www.philips.com/respironics

Vídeos para ajudar no ajuste estão disponíveis no nosso site na Internet.

Respironics, CradleCushion e OptiLife são marcas comerciais da Respironics, Inc. e de suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 

Velcro é marca comercial da Velcro Industries.
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