Perguntas mais frequentes COVID-19
Respostas para pacientes com coronavírus
1. Devo parar de usar a minha máquina de CPAP se tiver um coronavírus?

O coronavírus não altera o seu diagnóstico de apneia do sono, que é a razão pela qual você está a ser tratado com a
máquina CPAP, portanto pode continuar a usá-la como de costume. Se você foi diagnosticado com o coronavírus deve
seguir o conselho do seu médico.
2. Posso usar um ventilador mecânico se tiver o coronavírus?

Se você tiver sido testado e diagnosticado com coronavírus, deve seguir as recomendações dos profissionais de saúde
que lhe deram o diagnóstico. A ResMed só vende equipamento de ventilação mecânica dentro do sistema de saúde
estabelecido em cada país, através de empresas de terapia respiratória doméstica e/ou hospitais, e desde que esteja
disponível uma prescrição médica. O tratamento necessário para os pacientes em pior situação que sofrem de Covid-19
é muito complexo e requer a administração de pessoal clínico qualificado e experiente do ponto de vista médico. O seu
médico e/ou equipa clínica terá a experiência apropriada para decidir que tipo de tratamento cada paciente precisa.
3. Se eu tenho Covid-19, o meu equipamento CPAP pode ajudar a melhorar o meu tratamento?

O equipamento CPAP é indicado para o tratamento da Apnéia Obstrutiva do Sono (AOS). Alguns dos piores casos de
pacientes que sofrem de Covid-19 podem levar à insuficiência respiratória (IR), e requerem outro tipo de ventilador
mecânico especificamente indicado para tratar esta complicação médica.

4. O que a ResMed recomenda em relação ao coronavírus e ao uso de equipamentos CPAP?

A ResMed é um fabricante de equipamentos médicos. Por favor contacte o seu médico e/ou pessoal clínico para
aconselhamento sobre o coronavírus e o seu tratamento CPAP.
5. Se eu já tenho o Covid-19, o uso de oxigénio com o meu equipamento CPAP pode-me ajudar?

A ResMed é um fabricante de equipamentos médicos. Por favor contacte o seu médico e/ou pessoal clínico para
aconselhamento sobre o coronavírus e o uso de oxigénio com o seu tratamento CPAP.
6. Como descontaminar o meu equipamento CPAP?

Todas as recomendações com os processos de desinfecção dos nossos equipamentos foram distribuídas entre os
profissionais de saúde que atendem os pacientes com o nosso material.
7. O uso do meu equipamento CPAP pode ajudar a prevenir o coronavírus?

O equipamento CPAP é indicado para tratar a Apnéia Obstrutiva do Sono (AOS) e não ajuda a prevenir a propagação do
coronavírus. Por favor, siga as recomendações das autoridades de saúde nacionais e/ou do seu médico ou médicos
para mais informações sobre os vírus corona e como evitar a sua obtenção.
8. Devo parar o tratamento CPAP ou corro mais riscos de contrair coronavírus se continuar a usar o meu

equipamento CPAP?
O equipamento CPAP é indicado para tratar a Apnéia Obstrutiva do Sono (AOS). Sua máquina CPAP ajuda a prevenir
os episódios de apnéia do sono e, devido ao seu uso, você não corre maior risco de contrair coronavírus. Por favor
contacte o seu médico e/ou pessoal clínico para mais informações sobre este assunto, se estiver preocupado.
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9. Posso oferecer o meu equipamento CPAP a um membro da família para tratar o Covid-19?

Não. O equipamento CPAP só lhe foi prescrito, para uso individual. O equipamento CPAP é indicado para o tratamento
da Apnéia Obstrutiva do Sono (AOS). Alguns dos piores casos de pacientes que sofrem de Covid-19 podem levar à
insuficiência respiratória (IR), e requerem outro tipo de ventilador mecânico especificamente indicado para tratar esta
complicação médica.
10. Estive em quarentena individual, vou precisar de desinfectar/descontaminar o meu equipamento

CPAP?
Todas as recomendações com os processos de desinfecção dos nossos equipamentos foram distribuídas entre os
profissionais de saúde que atendem os pacientes com o nosso material.
Se você deseja limpar seu equipamento CPAP, o manual de utilização que vem com seu equipamento explica como
fazê-lo semanalmente. Para obter instruções detalhadas de como como limpar a sua máscara, consulte o manual de
utilização da máscara. Em alternativa, pode seguir os passos descritos abaixo: 1. Lave a tubagem de ar com água morna
e um sabão ou detergente suave. Não coloque o tubo na máquina de lavar louça ou na máquina de lavar roupa. 2.
Enxaguar bem o tubo e deixá-lo secar ao ar ou aquecer. 3. Limpe o exterior do equipamento CPAP com um pano seco.
Por favor, note que a limpeza recomendada do equipamento e da máscara, conforme recomendado no manual de
utilização, não garante a descontaminação ou desinfecção do material. Para mais informações, por favor contacte o seu
pessoal clínico.

ResMed LTD Sucursal España Parque Emp. La Finca, Paseo Club Deportivo 1, Edif. 17, Pozuelo de Alarcón 28223, Madrid

ResMed.com

