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Perguntas mais frequentes 
Respostas às perguntas dos clientes sobre o coronavírus (Covid-19)  
 
 

1. Há interrupções na cadeia de abastecimento? Como as encomendas serão enviadas? 
 
A segunda vaga da COVID-19 está a afectar vários mercados europeus e, dada a nossa compreensão do papel dos 
dispositivos médicos na área respiratória durante este período, estamos a tomar várias medidas para assegurar o 
fornecimento contínuo de produtos para satisfazer as necessidades dos pacientes. 
 
Como fabricante de dispositivos médicos e de equipamento respiratório, implementámos processos e políticas que 
maximizam a disponibilidade dos nossos equipamentos. Estamos a acompanhar de perto a procura versus stock na 
Europa, e temos a capacidade de reagir rapidamente se houver mudanças súbitas neste panorama.  
Após a primeira vaga, estamos a manter elevados níveis de stock de códigos de produto consolidados de dispositivos 
COVID-19 para a Europa. Também aumentámos o nosso stock de máscaras NV e de acessórios críticos de segurança, 
todos eles com maior procura durante a primeira vaga da COVID-19. 
 
Para um pequeno número de artigos, continuamos a enfrentar pedidos em atraso, uma vez que os nossos fornecedores 
não conseguiram recuperar o atraso desde o surto inicial e subsequente aumento da procura. Entretanto, continuamos a 
procurar artigos alternativos, quando necessário, para fornecer soluções aos nossos clientes. 
 

2. A ResMed está a dar prioridade a alguns pedidos face a outros? 
 

Numa tentativa de assegurar o fornecimento adequado dos nossos produtos aos pacientes em toda a Europa, manter a 
continuidade dos cuidados em toda a região e assegurar a nossa preparação em caso de aumento da procura, 
monitorizaremos todas as encomendas que nos forem feitas e reservamo-nos o direito de escalonar o envio das 
quantidades solicitadas até nova ordem. Desde os primeiros surtos de COVID-19 na Europa, a ResMed tornou prioritário 
reparar, entre outros itens, ventiladores em centros de serviço técnico, com o objetivo de ter o maior número possível de 
unidades disponíveis para hospitais e pacientes.  
 
Atualmente não prevemos qualquer pico de procura devido à segunda vaga do vírus, mas informaremos os nossos 
clientes caso a disponibilidade de artigos específicos for interrompida. 
 

3. Devo informar a ResMed se planear fazer um pedido envolvendo volumes incomuns?  
 
Durante estas semanas, se nos informar o mais rapidamente possível dos seus planos para encomendar volumes maiores 
que o habitual, facilitaria muito este novo processo de tentar garantir o fornecimento do produto, pois isso permitir-nos-ia 
organizar melhor as nossas linhas de fabrico. O nosso objectivo neste momento é manter a continuidade do 
fornecimento em todos os países onde estamos presentes, e por isso vemos que a melhor maneira de o fazer é 
supervisionar e dar prioridade a algumas ordens em detrimento de outras. Devido a esta nova política, e quando o 
considerarmos necessário, as encomendas poderão chegar até si em quantidades iguais às originalmente 
encomendadas. 
 
Se você tiver alguma dúvida sobre como canalizar as suas diversas necessidades, entre em contato com seu 
representante da ResMed. 
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4. Saberei quando a ResMed poderá enviar o meu pedido? 

 
Todas as encomendas de ventiladores mecânicos estão a ser monitorizadas para uma atribuição adequada aos clientes 
em toda a Europa. Para isso, implementámos um processo de alocação quinzenal, onde a sua encomenda também 
pode ser dividida em várias entregas ao longo de um período de tempo. A fim de alcançar uma distribuição equitativa 
destas afectações, as grandes encomendas serão monitorizadas no final de cada dia e serão enviadas no mesmo dia ou 
no dia seguinte. Já estamos a sentir uma procura muito elevada de material; embora o abastecimento do nosso 
armazém esteja a chegar regularmente, estamos a ver a cadeia de abastecimento a ser afectada pela redução dos voos 
internacionais. 
 
Para assegurar que este processo de alocação seja eficiente, não nos podemos comprometer a informá-lo 
antecipadamente quando o seu pedido será entregue. No entanto, podemos dizer-lhe que todas as encomendas em 
curso no nosso sistema serão entregues à medida que o stock é trazido para o nosso armazém. Estamos a fazer o 
nosso melhor para enviar o maior número possível de encomendas todos os dias. 
 
Prometemos procurar qualquer forma eficaz de envio de encomendas durante este estado de alerta, e tentaremos 
enviar as suas encomendas o mais rápido possível dentro desta situação única e actual. 

 
5. Receberei informações sobre pedidos pendentes? 

 
Para clientes que recebem actualmente confirmações de encomenda:  
Todas as encomendas de ventiladores mecânicos e acessórios são monitorizadas para uma atribuição igual às 
encomendas na Europa. Com esta nova política, verá todos os ventiladores mecânicos no seu pedido reconhecidos 
como "backordered". A alocação de material para pedidos recebidos diariamente será feita no final do dia, e será 
enviada no mesmo dia ou no dia seguinte.  
 
Para garantir que este processo de alocação seja eficiente, não nos podemos comprometer a informá-lo 
antecipadamente quando o seu pedido será entregue. No entanto, se recebeu uma entrega parcial da sua encomenda e 
gostaria de confirmar quantos artigos estão ainda para ser entregues, pode contactar o nosso serviço de apoio ao 
cliente. Todos os pedidos que aguardam entrega parcial serão mantidos no sistema e revistos no próximo processo de 
alocação quinzenal.  
 
As encomendas que contenham produtos que NÃO sejam ventiladores mecânicos serão mostradas no seu 
reconhecimento de encomenda como normalmente são.  
 
Na ResMed estamos a trabalhar arduamente para enviar todas as encomendas assim que o stock estiver disponível no 
nosso armazém europeu. Estamos cientes do atraso na entrega de algumas encomendas devido ao congestionamento 
causado pelo controlo do tráfego fronteiriço; por favor, fique seguro de que estamos a trabalhar incansavelmente para 
manter o envio de mercadorias o melhor possível neste momento crítico.  
Todos os pedidos no sistema são tratados e enviados o mais rápido possível dentro das nossas capacidades.  
 
Para clientes que actualmente NÃO recebem uma confirmação de encomenda:  
Todas as encomendas de ventiladores mecânicos e acessórios são monitorizadas para uma atribuição igual às 
encomendas na Europa. A alocação de material para pedidos recebidos diariamente será feita no final do dia, e será 
enviada no mesmo dia ou no dia seguinte.  
 
Para garantir a eficiência deste processo de atribuição, não podemos enviar-lhe notificações de recepção, nem nos 
podemos comprometer a informá-lo antecipadamente quando o seu pedido será entregue. No entanto, se recebeu 
uma entrega parcial da sua encomenda e gostaria de confirmar quantos artigos estão ainda para ser entregues, pode 
contactar o nosso serviço de apoio ao cliente. Todos os pedidos que aguardam entrega parcial serão mantidos no 
sistema e revsitos no próximo processo de alocação quinzenal.  
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As encomendas que contenham produtos que NÃO sejam ventiladores mecânicos serão mostradas no seu 
reconhecimento de encomenda como normalmente são. Mais uma vez, para assegurar a eficiência deste processo de 
atribuição, não podemos enviar-lhe notificações de recepção, nem nos podemos comprometer a informá-lo 
antecipadamente quando o seu pedido será entregue  
 
Na ResMed estamos a trabalhar arduamente para enviar todas as encomendas assim que o stock estiver disponível no 
nosso armazém europeu. Estamos cientes do atraso na entrega de algumas encomendas devido ao congestionamento 
causado pelo controlo do tráfego fronteiriço; por favor, esteja seguro de que estamos a trabalhar incansavelmente para 
manter o envio de mercadorias o melhor possível neste momento crítico.  
Todos os pedidos no sistema são tratados e enviados o mais rápido possível dentro das nossas capacidades. 

 
6. Onde são fabricados os ventiladores mecânicos da ResMed? 

 
Todos os ventiladores mecânicos ResMed são fabricados e montados em Sydney, Austrália, e são seguros para uso do 
paciente. 

 
7. Ainda posso encomendar o DAM NarvalCC? 

 
O local de produção do Narval CC está aberto. A equipa de produção está a processar activamente as encomendas e 
estão a ser implementadas medidas sanitárias excepcionais para proteger a saúde e segurança dos nossos empregados. 
Se trabalhar com impressões físicas (silicone ou alginato), tenha por favor cuidado extra para desinfectar as suas 
impressões antes de as enviar para nós. 
 

8. As instruções de limpeza do equipamento e das máscaras são as mesmas de sempre? 
 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), "Os coronavírus (CoV) são uma grande família de vírus que causam 
doenças que vão desde uma simples constipação comum até doenças mais graves como a Síndrome Respiratória do 
Médio Oriente (MERS-CoV) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRA-CoV). Esta nova estirpe de coronavírus (nCoV) 
não foi previamente identificada em humanos".  
 
Com a propagação mundial do coronavírus que causa a doença de Covid-19, pode estar seguro de que nenhum 
aspecto do funcionamento dos nossos equipamentos é alterado. Se tiver perguntas específicas, consulte o guia 
clínico sobre o uso de filtros antibacterianos e limpeza de equipamentos entre pacientes.  
 
Quando o equipamento é devolvido para manutenção ou porque é um empréstimo, não há necessidade de considerar 
um procedimento de limpeza e desinfecção diferente do que normalmente recomendamos. O manuseio de 
equipamentos contaminados (incluindo aqueles que tenham estado em pacientes com suspeita de coronavírus), deve 
ser gerido de acordo com os protocolos de segurança que têm em vigor nas suas instalações. As instruções sobre 
como limpar e desinfectar cada equipamento estão incluídas no guia clínico, guia do utilizador e manual de serviço 
técnico de cada equipamento. 

 
9. Onde posso ler informações atualizadas sobre a posição da ResMed em relação à doença de Covid-19? 
 
Instruções detalhadas estão agora disponíveis nas nossas páginas de produtos online e nas páginas de suporte no site 
corporativo da ResMed. Você encontrará uma lista de guias para nossos produtos da ResMed, incluindo um guia 
sobre como começar a utilizar os nossos ventiladores mecânicos. As diretrizes clínicas estão disponíveis mediante 
solicitação.  
 
Para mais informações, pode aceder à nossa plataforma gratuita de educação contínua online, a ResMed Academy 
Online (RAO). Nesta plataforma pode encontrar uma biblioteca de recursos educacionais, atividades formativas e 
perguntas a especialistas, sempre com o objetivo de ajudar a melhorar os resultados do tratamento do paciente.  
 



 

 
 

 
 
 

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

Se ainda não tem uma conta, pode registar-se na ResMed Academy Online (RAO) gratuitamente; o processo de registo 
é simples e não deve tardar mais do que alguns minutos.  
 
A ResMed lança continuamente recursos educacionais no site webinar.resmed.eu, portanto, não deixe de verificar as 
atualizações.  
 
Se tiver qualquer outra dúvida, entre em contato com o seu representante ResMed. 
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