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Sabia que?

A maioria dos 
dispositivos da ResMed 
podem ser utilizados em 
todo o mundo.
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Leve o seu 
dispositivo 
para onde quer 
que vá

Merece aproveitar ao máximo as suas 
férias ou viagens de negócios, e por isso 
mesmo deve continuar a utilizar/manter 
em terapia mesmo quando está longe de 
casa. Afinal de contas, a apneia do sono 
não tira férias!

A maioria dos dispositivos da ResMed podem ser 
utilizados em todo o mundo, ao ar livre e até mesmo 
no avião. Também são concebidos para serem leves 
e portáteis. 

Se viaja frequentemente, pode querer investir 
num dispositivo portátil, de bolso, concebido 
tendo em conta a viagem e a conveniência. 
Também encontrará muitos outros produtos e 
acessórios que foram concebidos para facilitar a sua 
vida quando está em movimento.

Vamos agora ver como pode utilizar o seu dispositivo 
onde quer que vá e através de vários meios.
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Voar com o seu 
dispositivo
 
 
 
 
 
 
 

Contacte a companhia aérea com pelo 
menos duas semanas de antecedência 

Contacte a companhia aérea para pedir 
autorização para utilizar o seu equipamento 
médico durante o voo. Se receber 
permissão por escrito, lembre-se de levar a 
carta ou e-mail consigo quando voar. O seu 
dispositivo irá provavelmente contar para 
o peso da sua bagagem de mão e para 
o número de artigos permitido. Contacte 
previamente a companhia aérea para 
confirmar a sua política de equipamento 
médico e de franquia de bagagem.

Se a companhia aérea solicitar 
informações adicionais

Envie à companhia aérea uma cópia 
da Carta de Conformidade de Viagem 
Aérea da Administração Federal 
da Aviação dos EUA (Federal Aviation 
Administration, FAA) para dispositivos 
ResMed. Esta carta, que pode encontrar 
no website da ResMed, é uma declaração 
formal de que os dispositivos são 
adequados para utilização em aviões.

Talvez queira utilizar o seu dispositivo 
num avião, particularmente se estiver a 
fazer um voo de longo curso. E não há 
nenhuma razão para que não possa!

Aqui está o que deve fazer e como o utilizar:
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*A ResMed confirma que o dispositivo cumpre os requisitos da Administração 
Federal de Aviação dos EUA (Federal Aviation Administration, FAA) 
(RTCA/DO-160, secção 21, categoria M) para todas as fases das viagens aéreas.

Sabia que?

Pode passar com o seu 
dispositivo terapêutico 
através do controlo 
de segurança no 
aeroporto.*

Antes do seu voo, solicite um lugar 
perto de uma tomada elétrica

Pergunte que tipo de cabo de alimentação 
ou adaptador precisa para ligar o seu 
dispositivo ao avião (lembre-se de o 
embalar antes de sair!).

No dia, leve o seu dispositivo 
terapêutico como bagagem de mão

É um dispositivo médico com peças 
mecânicas de trabalho, pelo que não deve 
ser colocado no porão do avião, onde 
pode ser danificado pelo manuseamento 
da bagagem do aeroporto. Leve uma 
cópia da Carta de Conformidade de 
Viagens Aéreas da Administração 
Federal de Aviação dos EUA (Federal 
Aviation Administration, FEE) 
da ResMed para que possa transportar 
o seu dispositivo através da segurança 
do aeroporto e para o avião.



Sabia que?

Também pode utilizar um 
conversor CC/CC para 
ligar o seu dispositivo de 
terapia a um carro, barco 
ou outro veículo.
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o seu dispositivo à corrente
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Está a planear viajar num cruzeiro, de 
comboio, autocarro ou camioneta? Ou 
talvez num barco ou iate? Muitos destes 
meios de transporte terão uma fonte 
de alimentação adequada para o seu 
dispositivo. Deve contactar o seu operador 
turístico ou a empresa de viagens com 
antecedência para verificar se será capaz 
de ligar o seu dispositivo à corrente. 

Se uma fonte de alimentação adequada não estiver 
disponível, deve considerar a utilização de um 
conjunto de baterias externas recomendado pelo 
seu fabricante.

Também pode utilizar um Conversor CC/CC para 
ligar o seu dispositivo de terapia a um carro, barco 
ou outro veículo equipado com uma fonte de 
alimentação 12V ou 24V CC ou uma bateria adequada. 
Terá que solicitar junto da sua empresa de cuidados 
respiratórios domiciliários uma, uma vez que não são 
comercializadas em Portugal.

Outros meios 
de transporte

Caravanas/ 
casas sobre rodas

Autocarros/ 
camionetas

Comboios

Navios de 
cruzeiro

Barcos e iates

o seu dispositivo à corrente
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Comboios
Contacte a companhia de comboios com  
antecedência para perguntar se uma fonte de 
energia adequada está disponível. Se não houver 
uma fonte de alimentação fixa, pode utilizar um 
conjunto de baterias externas recomendado pelo 
seu fabricante. Contacte a sua empresa de cuidados 
médicos domiciliários para mais informações sobre 
fontes de alimentação externas/portáteis para 
dispositivos de terapia.

Caravanas/casas sobre 
rodas
Desde que a bateria tenha capacidade suficiente, o 
seu dispositivo ResMed pode funcionar a partir 
da alimentação da bateria dentro de uma caravana 
ou casa sobre rodas. Vai precisar de um conversor 
adequado para ligar o seu dispositivo à energia da 
bateria.
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Autocarros/camionetas
Os autocarros e camionetas podem não ter uma 
alimentação elétrica. Contacte a empresa com 
antecedência para perguntar e considere a utilização 
de um conjunto de baterias externas em vez 
disso. 

Navios de cruzeiro
A maioria dos navios de cruzeiro terá uma fonte de 
energia adequada. E seu dispositivo deve funcionar 
desde que o a fonte de alimentação esteja entre 
100-240V e 50-60Hz. As tomadas de corrente 
podem diferir entre países, por isso certifique-
se de que leva um adaptador apropriado. Os 
adaptadores podem ser comprados na maioria das 
lojas de eletrónica e de viagens. Contacte o operador 
turístico com antecedência para verificar.

Barcos e iates
Contacte a marina ou empresa de aluguer de 
barcos com antecedência para perguntar se estará 
disponível uma fonte de alimentação adequada. Pode 
precisar de um conversor CC/CC para operar o seu 
dispositivo a bordo de um barco.



Onde vai ficar?

Ao ar livre
Se ficar ao ar livre ou em alojamento móvel, deverá 
ainda poder utilizar o seu dispositivo. Os locais 
designados para estacionar caravanas e marinas têm 
muitas vezes acesso à eletricidade e rede elétrica. 
Um dispositivo terapêutico ResMed pode ser 
alimentado por um carro, barco ou outro veículo 
equipado com uma fonte de alimentação de 
12V ou 24V CC ou um conjunto de baterias 
compatível. Consulte o manual de utilizador do 
dispositivo em causa para obter as informações 
relevantes. A menos que utilize uma bateria 
externa, precisará de um conversor de energia 
CC/CC para utilizar estas fontes de energia. Também 
terá de ter cuidado para não esgotar a bateria!
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*Consulte os guias do utilizador dos dispositivos ResMed.

Interior
Se estiver alojado num hotel ou numa propriedade 
alugada, deve ter acesso fácil à rede elétrica. É uma 
boa ideia levar um cabo de extensão no caso das 
tomadas elétricas estarem muito longe da cama. 
Também deve levar um adaptador adequado 
quando viajar para o estrangeiro.

Altitude elevada
Os dispositivos ResMed são concebidos para 
funcionar até 2,591 metros* acima do nível do 
mar. Muitas estações de esqui europeias e estâncias 
de verão de montanha encontram-se acima desta 
altitude, por isso se vai esquiar, fazer caminhadas ou 
alpinismo, contacte-nos antes de partir, para que o 
possamos aconselhar. 
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Sente-se 
inseguro acerca 
de viajar com o 
seu dispositivo?

Saúde e viagens
Aconselhe-se com o seu profissional de saúde 
antes de viajar se tiver quaisquer outras condições 
de saúde, como doenças cardíacas ou pulmonares. 
Dependendo de para onde vai, poderá ter de tomar 
precauções especiais. 

Informe o seu fornecedor de seguros de viagem 
que tem Apneia do Sono, pois pode afetar a sua 
cobertura. Eles podem fazer perguntas sobre o seu 
estado, por isso tenha consigo os detalhes quando 
lhes ligar.
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Higiene*
Tenha cuidado extra ao manter a sua máscara e 
acessórios limpos quando estiver a viajar.

Siga a sua rotina habitual de limpeza, mas tenha um 
cuidado extra ao secar bem o tubo, a máscara e o 
arnês antes de os utilizar.

Utilize sempre água engarrafada com o seu 
humidificador se estiver a viajar numa área onde a 
água da torneira não é segura. Lembre-se de limpar 
cuidadosamente o seu humidificador.

Recomendamos que armazene toalhetes de 
viagem antes de partir, bem como uma almofada 
extra no caso da sua primeira ficar danificada 
enquanto viaja. Encontrará todos os acessórios e 
peças de reposição úteis se falar com a sua empresa 
de cuidados médicos domiciliários.

*Para instruções de limpeza, consulte os manuais de utilizador da sua máscara 
e dispositivos.



Ter cuidado  
com a humidificação

NÃO utilize um humidificador 
padrão num avião. A 
turbulência pode fazer com 
que entorne água e danifique 
o seu dispositivo. Certifique-
se de que não há água no 
reservatório do humidificador 
antes de colocar o dispositivo 
na mala.
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1. Tomar nota de 
informações úteis

 Uma carta do seu profissional de saúde 
certificando que precisa de terapia PAP.

 Uma nota sobre a pressão do seu tratamento, 
do tipo e tamanho da máscara. Detalhes de 
contacto do seu profissional de saúde, e empresa 
prestadora de cuidados domiciliários.

 Detalhes do seguro de saúde, incluindo o seu 
número de apólice e os dados de contacto do 
fornecedor.

 Declaração de transporte de equipamento, 
passada pela sua empresa de cuidados de 
saúde domiciliários, assim poderá transportar 
o seu dispositivo através da segurança do 
aeroporto e para o avião.

2. Levar peças de 
reposição adequadas 

 Leve consigo uma bolha de reposição para 
a máscara , pois poderá ter dificuldade em 
encontrar esta peça no estrangeiro.

 Leve consigo toalhetes de viagem para 
manter a sua máscara e equipamento limpos 
enquanto viaja.

17

Lista de 
verificação de 
viagem
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Sabia que?

Pode contactar o seu 
prestador de cua sua 
empresa prestadora 
de cuidados médicos 
domiciliários para mais 
informações sobre 
peças de reposição e 
acessórios.
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3. Verificar se o 
dispositivo tem bateria 

 Pelo menos duas semanas antes de voar, 
peça à companhia aérea autorização para 
utilizar o seu dispositivo num voo. Se eles 
derem permissão por escrito, lembre-se de levar 
consigo uma cópia da carta/e-mail.

 Se viajar durante a noite noutras formas de 
transporte (por exemplo, comboio, barco ou 
autocarro), contacte o operador turístico ou a 
empresa de viagens com antecedência para 
saber se poderá ligar o seu dispositivo de terapia.

 Verifique se vai precisar de um adaptador de 
corrente especial para utilizar o seu dispositivo 
num avião ou outro meio de transporte e lembre-
se de levar um!

 Leve um adaptador de tomada adequado ao seu 
país de destino.

 Se uma fonte de alimentação adequada não 
estiver disponível, considere a utilização de um 
conjunto de baterias externas em vez disso.

 Leve consigo um cabo de extensão para que 
possa utilizar o seu dispositivo confortavelmente 
mesmo que a tomada esteja num local e longe 
da cama.
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Perguntas 
frequentes 
sobre viagens

Pode contactar a sua empresa prestadora 
de cuidados médicos domiciliários para 
aconselhamento na resolução de problemas técnicos 
com o seu dispositivo.

Como posso resolver problemas técnicos 
quando estou no estrangeiro?

A conectividade sem fios é desativada enquanto os 
dispositivos estão no Modo Avião e a transmissão 
de dados estará, portanto, temporariamente 
indisponível. Se estiver no estrangeiro ou a utilizar 
o Modo Avião por um período prolongado, pode 

Como é que o Modo Avião afeta 
a transmissão de dados?
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1 Compatibilidade dos scanners de raio-x de aeroportos com os dispositivos 
ResMed. Dados sobre o ID do ficheiro A4726587.

Normalmente, sim. A placa de classificação no 
dispositivo de terapia pode especificar 50-60Hz, mas 
a fonte de alimentação em dispositivos recentes é 
normalmente compatível com a fonte de alimentação 
de 110V ou 400Hz nos aviões. No entanto, pode 
precisar de utilizar um adaptador específico para se 
ligar à tomada elétrica de bordo. Verifique sempre 
com a companhia aérea antes de viajar.

O meu dispositivo de terapia pode 
funcionar a partir da fonte de alimentação 
de 400Hz num avião?

Não, os scanners de raio-x não irão danificar 
o seu dispositivo.1 No entanto, a segurança pode  
precisar de ver uma carta de declaração de transporte 
de equipamento médico, por isso é uma boa ideia 
mantê-la à mão.

Os scanners de raio-x na segurança 
do aeroporto irão afetar o meu dispositivo?

querer dizer à sua empresa prestadora de cuidados 
médicos domiciliários ou médico que não deve 
esperar receber quaisquer dados do seu dispositivo 
enquanto estiver fora.
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Sim, o seu dispositivo CPAP, APAP ou binível deve 
funcionar num país estrangeiro. No entanto, as 
tomadas de corrente diferem de país para país, por 
isso certifique-se de que tem um adaptador adequado. 
Os adaptadores podem ser comprados na maioria 
das lojas de eletrónica e de viagens, bem como nos 
aeroportos. Se estiver no estrangeiro por um período 
prolongado, pode desejar dizer à suo médico e/ou 
empresa prestadora de cuidados médicos domiciliários 
que não devem esperar receber quaisquer dados 
do seu dispositivo enquanto estiver fora.

O meu dispositivo funciona em países 
estrangeiros?

Isto não é recomendado, porque as baterias 
dos automóveis não são concebidas para serem 
descarregadas em mais de 30% e a sua vida 
operacional pode ser significativamente reduzida. 

A bateria de um carro pode ser utilizada 
numa emergência, mas deve evitar utilizar um 
humidificador com o dispositivo, uma vez que esta 
junção pode drenar a bateria até um ponto em que 
pode tornar-se impossível ligar o carro.

Posso utilizar a bateria do meu carro para 
alimentar o meu dispositivo?

A maioria dos dispositivos ResMed funciona 
com uma bateria externa adequada ou com um 
conversor CC/CC que pode ser ligado a uma fonte 
de energia de um veículo. Contacte a sua empresa 
prestadora de cuidados médicos domiciliários para 
mais informações.

Vou acampar. Qual o tamanho de bateria 
de que necessito?
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Observação

Este documento é apenas para orientação e não é 
um substituto para aconselhamento médico. Se está 
preocupado(a) em viajar com o seu equipamento, 
contacte a sua empresa prestadora de cuidados 
médicos domiciliários.

Não. No entanto, se estiver a ser operado, é muito 
importante que diga tanto ao cirurgião como ao 
anestesista que lhe foi diagnosticada apneia do sono 
e que está a ser tratado(a) com a terapia de pressão 
positiva das vias respiratórias.

Necessito de levar o meu dispositivo 
comigo se estiver hospitalizado(a) 
enquanto viajo?

Recomendamos que utilize sempre água 
engarrafada em países onde a água da torneira 
pode não ser segura. Em caso de dúvida, use água 
engarrafada para beber.

Posso usar água da torneira em qualquer 
país para o meu humidificador?

O processo de encontrar equipamento 
de substituição irá variar de país para país. Alguns 
terão mais lojas físicas e lojas online do que outros. 
No entanto, é importante que contacte a sua empresa 
prestadora de cuidados médicos domiciliários 
para aconselhamento se o seu dispositivo avariar 
ou funcionar mal.

O que acontece se a minha máscara se 
partir enquanto estiver fora? Como posso 
encontrar um fornecedor local?



Sabia que?

Pode transferir 
a nossa gama completa 
de e-books para 
doentes aqui
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