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Boas-vindas 
O Lumis™ 150 VPAP ST-A é um dispositivo binível de pressão positiva das vias aéreas. 
 

 AVISO 
• Antes de utilizar o dispositivo, leia este manual na íntegra. 
• Utilize o dispositivo de acordo com a utilização pretendida indicada neste manual. 
• As recomendações dadas pelo médico que fez a prescrição devem ser ter prioridade em 

relação às informações fornecidas neste manual. 
 
 

Indicações de utilização 

Lumis 150 VPAP ST-A 

O dispositivo Lumis 150 VPAP ST-A está indicado para o fornecimento de ventilação não invasiva a 
pacientes com insuficiência respiratória ou apneia obstrutiva do sono (SAOS) e com peso superior a 
13 kg ou superior a 30 kg no modo iVAPS. Destina-se a ser utilizado no domicílio e hospitais. 
 

O humidificador destina-se a utilização num único paciente em ambiente domiciliar e a reutilização 
num ambiente hospitalar/institucional. 
 

Contra-indicações 

A terapia por pressão positiva das vias aéreas poderá ser contra-indicada em certos pacientes que 
sofram das seguintes patologias pré-existentes: 

• doença bolhosa do pulmão grave 

• pneumotórax ou pneumomediastino 

• tensão arterial patologicamente baixa, particularmente se associada a diminuição do volume 
intravascular 

• desidratação 

• fuga de líquido cefalorraquidiano, cirurgia craniana recente ou traumatismo. 
 
 

Efeitos adversos 

Os pacientes deverão informar o seu médico assistente no caso de sentirem uma dor invulgar no 
peito, cefaleia intensa ou um agravamento da falta de ar. No caso de haver uma infecção aguda no 
aparelho respiratório superior, poderá ser necessário interromper o tratamento temporariamente. 
 

Os seguintes efeitos secundários poderão ocorrer durante o tratamento com o dispositivo: 

• secura do nariz, boca ou garganta 

• hemorragia nasal 

• sensação de inchaço 

• mal-estar no ouvido ou seio perinasal 

• irritação nos olhos 

• erupções cutâneas. 
 
 

Breve descrição 
O Lumis inclui: 

• Dispositivo 

• Humificador HumidAir™ (se fornecido) 

• Tubagem de ar 

• Fonte de alimentação 
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• Bolsa de transporte 

• Cartão SD (já inserido). 
 

Contacte o seu prestador de cuidados para saber a gama de acessórios disponíveis para utilização 
com o dispositivo, incluindo: 
 

• Tubagem de ar (aquecida e não aquecida): ClimateLineAir™, ClimateLineAir Oxy, SlimLine™, 
standard 

• Humidificador HumidAir 

• Tampa lateral para utilização sem o humidificador 

• Filtro: Filtro hipoalergénico, filtro standard 

• Conversor CC/CC Air10™ (12 V/24 V) 

• Leitor de cartões SD 

• Adaptador de oxímetro Air10 

• Adaptador USB Air10 

• Power Station II 

• Adaptador de tubagem Air10 
 

Nota: Certifique-se de que todas as peças e acessórios utilizados com o dispositivo são compatíveis. 
Para informações sobre compatibilidade, consulte www.resmed.com. 
 

Sobre o seu dispositivo 

 
 

1 Saída de ar 6 Humidificador HumidAir 

2 Tampa do filtro de ar 7 Ecrã 

3 Clipe de retenção  8 Tampa do adaptador 

4 Entrada de alimentação 9 Tampa do cartão SD 

5 Número de série e número do dispositivo 10 Indicador LED de alarme 
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Acerca do painel de controlo 

 
Botão iniciar/parar 

Prima para iniciar/parar a terapia. 
Prima e mantenha premido durante três segundos para 
entrar no modo de poupança de energia. 

 

Botão rotativo 

Rode para navegar no menu e prima para seleccionar uma 
opção. 
Rode para ajustar uma opção seleccionada e prima para 
guardar a sua alteração. 

 
Botão Início Prima para regressar ao ecrã Início. 

 

 

Poderão ser apresentados ícones diferentes no ecrã em diferentes alturas, que incluem: 
 

 
Tempo de rampa 

 
Intensidade do sinal sem fios (verde) 

 
Humidade 

 
Transferência sem fios não activada (cinzento) 

 
Humidificador a aquecer 

 
Nenhuma ligação sem fios 

 
Humidificador a arrefecer 

 
Modo Avião 

 
Alarme silenciado   
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Informações de terapia 

Modo CPAP 
No modo CPAP, é administrada uma pressão fixa. 
 

Modos binível 
O dispositivo Lumis apoia a respiração espontânea mudando de ciclo entre duas pressões como 
resposta ao fluxo do paciente ou a uma hora fixa predefinida. 

A pressão inspiratória positiva das vias aéreas (IPAP, Inspiratory Positive Airway Pressure, ou a soma 
da EPAP e do nível de pressão de suporte) apoia a inspiração. 

A pressão positiva expiratória nas vias aéreas (EPAP) mais baixa facilita o conforto de expiração, 
fornecendo simultaneamente um apoio para manter uma via aérea superior aberta. 

A diferença entre as duas pressões — nível de Pressão de Suporte (PS) — contribui para melhorar a 
ventilação do paciente. 

 
 

Modo S (Espontâneo) 

No modo S, pode definir duas pressões de tratamento — uma para inspiração (IPAP) e outra para 
expiração (EPAP). O dispositivo detecta quando o paciente está a inspirar e expirar e fornece as 
pressões em conformidade. A diferença entre os níveis de IPAP e EPAP ajuda a determinar o volume 
corrente. 
 

Modo ST (Espontâneo/Temporizado) 

No modo ST, o dispositivo aumenta qualquer respiração iniciada pelo paciente, mas também irá 
fornecer respirações adicionais se a frequência respiratória do paciente descer para um valor inferior à 
frequência de apoio definida. 
 

Modo T (Temporizado) 

No modo T, fornecem-se uma frequência respiratória fixa e um tempo de inspiração/expiração fixo, 
independentemente do esforço do paciente. 
 

Modo PAC (Pressão assistida controlada) 

O tempo de inspiração é predefinido no modo PAC. Não existe mudança de ciclo espontânea/de 
fluxo. A inspiração pode ser activada pelo paciente quando a frequência respiratória se encontra acima 
do valor predefinido, ou a respiração activada pelo tempo será administrada com a frequência de 
apoio definida. 
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Modo iVAPS (Pressão de suporte com volume garantido inteligente) 

O iVAPS é concebido para manter uma ventilação por minuto alveolar alvo predefinida por 
monitorização da ventilação administrada, ajustando a pressão de suporte e proporcionando de forma 
automática uma respiração de apoio inteligente. O modo de terapia iVAPS está indicado para 
pacientes com peso igual ou superior a 30 kg. 

O diagrama seguinte ilustra estes modos de funcionamento. 
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Mostram-se abaixo os parâmetros ajustáveis comuns para diferentes modos no dispositivo Lumis. 
 

Parâmetro Modo 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 

Pressão Def       

IPAP       

EPAP       

PS Mín       

PS Máx       

EPAP Mín*       

EPAP Máx*       

Freq Resp       

Freq Apoio       

Freq. Resp. Alvo  **     

Va Alvo       

Ti       

Ti Máx       

Ti Mín       

Tempo Sub       

Trigger       

Ciclo       

Altura       

 
 

*Apenas disponível quando o AutoEPAP está activo. 

**Apenas disponível quando o iBR está activo no modo ST. 
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Mais informação sobre iVAPS 
Pode preferir uma certa tranquilidade no sentido de as necessidades ventilatórias do paciente serem 
protegidas em caso de alteração do seu estado. Existe uma variedade de programas de “modo 
duplo” que têm como finalidade combinar as vantagens da pressão alvo e do volume alvo, a maioria 
dos quais podem ser genericamente categorizados como modos de pressão de suporte com volume 
garantido (VAPS, Volume-Assured Pressure Support). 

Com os dispositivos VAPS em geral, a assistência ventilatória (pressão de suporte) tem como 
finalidade ajustar-se automaticamente às alterações no estado do paciente ao longo do tempo, 
normalmente para manter um volume corrente alvo. 

 

 

O iVAPS fornece o conforto e a sincronização da pressão de suporte, mas com a garantia oferecida 
por um volume-alvo. O iVAPS tem as seguintes vantagens em relação aos esquemas de VAPS 
convencionais: 

• O iVAPS é uma combinação única de um ventilador servocontrolado em que o iVAPS tem o 
objectivo de regular a ventilação alveolar para um alvo prescrito. 

• O iVAPS tem uma frequência de apoio inteligente (iBR) que se destina a “manter-se fora de 
acção” enquanto o paciente respira, mas que mimetiza a frequência respiratória própria do 
paciente em situações de apneia mantida. Isto contribui para a capacidade do iVAPS em manter a 
sua ventilação-alvo e, assim, estabilizar os gases sanguíneos mesmo durante o sono. 

• O iVAPS tem o algoritmo de compensação de fuga da ResMed (Vsync). Este algoritmo promove a 
sincronização e o conforto mesmo na presença de uma fuga significativa. 
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Ventilação alveolar alvo 

O alvo do iVAPS é a ventilação alveolar. A ventilação alveolar foi escolhida porque a troca gasosa 
ocorre ao nível dos alvéolos. A ventilação total inclui a ventilação dedicada às vias aéreas condutoras, 
ao passo que a ventilação alveolar representa melhor a porção útil de ventilação que atinge os 
alvéolos. 

A ventilação alveolar não pode ser medida directamente, por isso o iVAPS calcula-a utilizando um 
valor aproximado do espaço morto anatómico baseado na altura, conforme demonstrado no gráfico 
abaixo. O espaço morto anatómico é a quantidade de respiração que permanece nas vias aéreas 
condutoras, que não chega aos alvéolos e não contribui para a troca gasosa. A sua contribuição é 
proporcional à frequência respiratória. Ao utilizar a ventilação alveolar como uma servo-ventilação alvo, 
por oposição ao volume corrente ou à ventilação por minuto, o efeito da alteração da frequência 
respiratória na ventilação efectiva é eliminado. 
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frequência de apoio inteligente (iBR) 
Apenas nos modos ST e iVAPS 

Em vez de impor uma frequência de apoio fixa, a frequência de apoio inteligente (iBR) muda 
automaticamente entre dois limites. 

Durante a apneia prolongada, a iBR adoptará uma frequência respiratória alvo pré-configurada. Esta 
frequência respiratória alvo define o limite superior para a iBR. Deve definir a frequência respiratória 
alvo para corresponder à frequência espontânea média do paciente (ao contrário da frequência de 
apoio tradicional). 

Durante a ventilação espontânea, a iBR ajusta-se para se manter num plano de fundo, a dois terços da 
frequência respiratória alvo. Esta frequência de apoio de “fundo” é mais baixa do que a tradicional 
frequência S/T e, como tal, oferece ao paciente a oportunidade máxima para uma activação 
espontânea. 

Quando a activação espontânea termina (por ex., no início de uma apneia/hipopneia), a iBR ajusta-se a 
partir da sua frequência de fundo para a frequência respiratória alvo no modo iVAPS e ajusta-se o mais 
rapidamente possível (dentro de 4 a 5 respirações) quando a ventilação está abaixo da ventilação alvo. 
No modo ST, a iBR ajusta-se à frequência respiratória alvo a 5 respirações fixas. 

Um único movimento respiratório de activação espontânea reinicializa a iBR para a sua frequência de 
fundo (dois terços da frequência respiratória alvo). 
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Auto EPAP 
Apenas no modo iVAPS 
 

A Auto EPAP destina-se a manter a desobstrução das vias aéreas superiores. A Auto EPAP ajusta 
automaticamente a pressão em resposta a limitação de fluxo ou obstrução das vias aéreas 
superiores. A EPAP é ajustada entre as definições EPAP Mín e EPAP Máx sendo que a resposta 
depende do nível da obstrução da via aérea superior. 

A pressão de suporte é ajustada para além da Auto EPAP. A pressão máxima administrada, EPAP 
mais pressão de suporte, é limitada à pressão máxima do dispositivo. Se a soma da Auto EPAP e da 
pressão de suporte exceder o limite de pressão máxima, a pressão de suporte é sacrificada para 
manter a desobstrução das vias aéreas (isto é, a EPAP). Contudo, a pressão de suporte nunca será 
inferior à pressão mínima definida (PS Mín). 

 

 

(a) Em caso de limitação de fluxo, a EPAP aumentará com uma frequência máxima de 0,5 cm H2O 
(0,5 hPa) por respiração. 

(b) Em caso de apneia obstrutiva, a EPAP aumentará com uma frequência de 1 cm H2O (1 hPa) por 
segundo após o fim da apneia.  

(c) A EPAP começará a diminuir a partir da primeira respiração posterior à resolução da obstrução das 
vias aéreas superiores e continuará a diminuir lentamente até que ocorra outra limitação de 
fluxo/obstrução das vias aéreas superiores ou até que a EPAP Mín seja atingida. 
 

O algoritmo da Auto EPAP não considera nenhum outro alvo de titulação, como recrutamento alveolar 
para melhorar a oxigenação ou compensação da PEEP intrínseca. Deve definir EPAP Mín para tratar 
condições das vias respiratórias inferiores. 
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Accionamento e mudança de ciclo 
Apenas para os modos S, ST e iVAPS 
 

O dispositivo tem uma sensibilidade de "trigger"/ciclo ajustável, para optimizar o nível de detecção de 
acordo com as condições do paciente. 

Em condições normais, o dispositivo acciona (inicia IPAP) e muda de ciclo (termina IPAP e transita 
para EPAP) à medida que detecta a alteração no fluxo do paciente. A detecção da respiração do 
paciente é melhorada pela gestão de fugas automática VSync da ResMed. 

 

 

Nota: No modo PAC, só está disponível o trigger. 
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TiControl – Controlo de tempo inspiratório 
Apenas para os modos S, ST e iVAPS 
 

Sendo uma funcionalidade exclusiva dos dispositivos binível da ResMed, a TiControl™ permite que o 
médico defina limites mínimos e máximos para o tempo que o dispositivo ocupa em IPAP. Os limites 
de tempo mínimo e máximo são definidos nas fronteiras do tempo ideal de inspiração espontânea do 
paciente, fornecendo um "momento oportuno" para o paciente mudar espontaneamente de ciclo para 
EPAP. 

O limite de tempo mínimo é definido através do parâmetro Ti Mín e o limite de tempo máximo é 
definido através do parâmetro Ti Máx. 

Os parâmetros Ti Máx e Ti Mín da funcionalidade TiControl desempenham um papel importante na 
maximização da sincronização, intervindo eficazmente para limitar ou prolongar o tempo inspiratório 
quando necessário. Isto assegura a sincronização mesmo na presença de uma fuga significativa pela 
boca e/ou máscara. 

 

 

A tabela seguinte é um guia para seleccionar os valores de Ti Máx e Ti Mín que melhor correspondem 
à frequência respiratória e à razão de inspiração e expiração do paciente, dependendo das condições 
respiratórias. 
 

Respiração do 
paciente 

(CPM) 

Ttot = 60/CPM 
(segundos) 

I:E = 1:2 
(Referência) 

Tempo de inspiração suficiente 
I:E = 1:1 

Tempo de 
expiração 

seguro 
I:E = 1:3 

Ti Mín Ti Máx Ti Máx 

10 6 2 1,0 2,0 1,5 

15 4 1,3 1,0 2,0 1,3 

20 3 1,0 0,8 1,5 1,0 

25 2,4 0,8 0,7 1,2 0,8 

30 2 0,7 0,6 1,0 0,7 
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Respiração do 

paciente 
(CPM) 

Ttot = 60/CPM 
(segundos) 

I:E = 1:2 
(Referência) 

Tempo de inspiração suficiente 
I:E = 1:1 

Tempo de 
expiração 

seguro 
I:E = 1:3 

Ti Mín Ti Máx Ti Máx 

35 1,7 0,6 0,5 0,8 0,7 

40 1,5 0,5 0,5 0,7 0,7 
 

Ajuste do tempo de subida 
Modos S, ST, T, PAC e iVAPS 
 

Tempo Sub define o tempo ocupado pelo dispositivo para atingir a IPAP. Quanto maior o valor do 
tempo de subida, mais tempo demora o aumento de pressão de EPAP até IPAP. 

Pacientes com uma necessidade ventilatória alta poderão preferir um tempo de subida mais curto, 
enquanto pacientes que respirem lentamente poderão preferir um tempo de subida mais longo. 

Nota: Um tempo de subida prolongado inibe uma pressurização rápida e, portanto, o tempo de subida 
não deve ser definido como mais longo do que Ti Mín ou o tempo inspiratório normal do paciente. 
 

Gestão de fugas com VSync 
Utilizando o algoritmo VSync da Resmed, o dispositivo Lumis monitoriza e compensa fugas ajustando 
continuamente e automaticamente o fluxo de linha basal. Isto permite uma administração fiável da 
pressão de terapia, mantendo em simultâneo a sincronia paciente-dispositivo. 
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Funcionalidades para conforto 

Rampa 
Concebida para tornar o início do tratamento mais confortável, a rampa está disponível em todos os 
modos. 
 

Nos modos S, ST, T, PAC e iVAPS, a EPAP aumenta gradualmente a partir da EPAP Inicial até à 
pressão de tratamento prescrita. Ao longo da rampa, a Pressão de Suporte é mantida ao mesmo nível 
que foi definido para o tratamento. 
 

No modo iVAPS, a pressão de suporte é mantida na pressão de suporte mínima (PS Mín). 
 

No modo CPAP, a pressão aumenta a partir de uma pressão baixa (Pressão Inicial) até à pressão de 
tratamento prescrita. 

 
 

Ramp Down 
Modos S, ST, T, PAC e iVAPS 
 

Ao parar a terapia, a função Ramp Down permite que os pacientes optem por reduzir gradualmente a 
pressão de suporte e a EPAP, proporcionando uma transição mais confortável para respiração 
espontânea. A Ramp Down diminui gradualmente a pressão actual durante um período fixo de 15 
minutos, até que a EPAP Inicial seja atingida. O dispositivo mantém-se no modo CPAP com a EPAP 
Inicial até que o botão Iniciar/Parar seja premido para desligar a terapia. 

O acesso do paciente à função Ramp Down é activado através do Acesso Total. 
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Climate Control 
O Climate Control é um sistema inteligente que controla o humidificador e o tubo de ar aquecido 
ClimateLineAir, administrando níveis de temperatura e humidade constantes e confortáveis durante a 
terapia.  

Desenvolvido para prevenir a secura do nariz e da boca, mantém a temperatura e a humidade relativa 
definidas durante o sono. O sistema Climate Control pode ser definido como Auto ou Manual e só 
está disponível quando o ClimateLineAir e o humidificador HumidAir estão encaixados. 
 

Climate Control Auto 

Climate Control Auto é a predefinição recomendada. A opção Climate Control Auto foi concebida para 
facilitar a terapia tanto quanto possível, não sendo necessário alterar as configurações de temperatura 
ou humidade. 

O sistema Climate Control ajusta o rendimento do humidificador para manter uma humidade relativa 
constante e confortável de 85%, protegendo simultaneamente contra condensação (gotículas de 
água na tubagem de ar e na máscara). 
 

Temperatura do Tubo 

Na opção Climate Control Auto não há necessidade de efectuar quaisquer ajustes, mas se o ar na 
máscara estiver demasiado quente ou frio para o paciente, é possível regular a temperatura do tubo. 
Pode definir a Temperatura do Tubo como qualquer valor entre 16 °C e 30 °C, ou desligá-lo 
completamente. 
 

O sensor de temperatura situado na extremidade de máscara do tubo de ar aquecido ClimateLineAir 
permite que o sistema controle automaticamente a temperatura do ar administrado ao paciente. Isto 
assegura que a temperatura do ar administrado ao paciente não desce para um valor inferior ao da 
temperatura mínima definida, maximizando assim o conforto na respiração para o paciente. 
 

Climate Control Manual 

Concebida para oferecer mais flexibilidade e controlo nas configurações, a opção Climate Control 
Manual permite que o paciente ajuste a temperatura e humidade para a configuração pessoalmente 
mais confortável. 

Em Climate Control Manual, a Temp. do Tubo e a Humidade podem ser definidas de forma 
independente; contudo, não se garante protecção contra condensação. Se ocorrer condensação, 
tente primeiro aumentar a temperatura do tubo. Se a temperatura do ar se tornar demasiado quente e 
a condensação continuar, tente diminuir a humidade. 
 

Humidade 

O humidificador humedece o ar e foi concebido para tornar a terapia mais confortável. Se o paciente 
estiver a ficar com o nariz ou a boca secos, aumente a humidade. Se a máscara do paciente estiver a 
ficar com humidade, reduza a humidade. 
 

A Humidade pode ser definida como Desl ou entre 1 e 8, sendo 1 a configuração de humidade mais 
baixa e 8 a configuração de humidade mais alta. 
 

Para cada configuração do humidificador, o sistema Climate Control administra uma quantidade 
constante de vapor de água, ou Humidade Absoluta (HA), à via aérea superior do paciente. 
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Ajuste automático 
O humidificador e o tubo de ar aquecido ClimateLineAir são controlados pelo algoritmo do sistema 
Climate Control, administrando níveis de humidade e temperatura constantes. O sistema ajusta-se 
automaticamente quando há alterações: 

• nos valores da temperatura e humidade ambiente; 

• no fluxo, devido a alterações de pressão; 

• no fluxo, devido a fuga na máscara ou boca. 
 

Montagem 

  

  

  
 
 

 PRECAUÇÃO 
Não encha excessivamente o humidificador, pois pode entrar água no dispositivo e na 
tubagem de ar. 
 

1. Com o dispositivo numa superfície plana e estável, agarre no grampo de retenção situado na parte 
traseira do dispositivo e puxe-o para cima para abrir. Nota: O grampo de retenção é mostrado na 
posição aberta. 
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2. (a) Ligue o conector de alimentação à entrada de alimentação do dispositivo e depois (b) empurre o 

grampo de retenção para baixo, para o fixar na devida posição. Ligue uma extremidade do cabo de 
alimentação à fonte de alimentação e a outra extremidade à tomada da rede eléctrica. 

3. Ligue a tubagem de ar firmemente à saída de ar situada na traseira do dispositivo. 

4. Abra o humidificador e encha-o com água até à marca do nível máximo de água. 
Não encha o humidificador com água quente. 

5. Feche o humidificador e insira-o na parte lateral do dispositivo. 

6. Ligue a extremidade livre da tubagem de ar com firmeza à máscara montada. 
Consulte o manual do utilizador da máscara para obter informações detalhadas. 

As máscaras recomendadas estão disponíveis em www.resmed.com. 
 

Nota: Certifique-se de que o dispositivo está colocado de modo que o indicador LED de alarme esteja 
bem visível. 
 

Tipo de água recomendado (apenas para França) 

Recomendam-se os seguintes tipos de água para utilização no humidificador: 

• Água canalizada fervida, arrefecida até à temperatura ambiente 

• Água destilada 

• Água engarrafada (com conteúdo de minerais baixo). 

Nota: Não utilize água desmineralizada não esterilizada para utilização doméstica. 
 

Oxigénio suplementar 
O dispositivo foi concebido para ser compatível com oxigénio suplementar de até 4 l/min no modo 
iVAPS ou 15 l/min em todos os outros modos. 
 

Com uma frequência fixa de fluxo de oxigénio suplementar, a concentração de oxigénio inspirado irá 
variar consoante as configurações de pressão, o padrão respiratório do paciente, a selecção de 
máscara e a frequência de fuga. 
 

Para ligar oxigénio suplementar ao dispositivo, pode ligar um ClimateLineAir Oxy ou um conector de 
oxigénio. Para obter mais informações sobre como configurar o dispositivo com oxigénio 
suplementar, consulte o manual do utilizador fornecido com o acessório. 
 

Notas: 
 

• A adição de oxigénio pode afectar a pressão administrada e a exactidão dos valores apresentados 
e reportados (p. ex. da fuga, da ventilação por minuto e do IAH). 

 

• Antes de adicionar oxigénio, familiarize-se e familiarize o seu paciente com as advertências 
específicas relacionadas com a utilização de oxigénio suplementar. Pode encontrá-las no fim deste 
guia. 

 

Filtros antibacterianos 
Os filtros antibacterianos aumentam a resistência no circuito de ar e podem afectar a exactidão da 
pressão apresentada e administrada, particularmente com fluxos altos.  

A ResMed recomenda a utilização de um tubo antibacteriano com baixa impedância [p. ex., 2 cm H2O 
(2 hPa) a 60 l/min], tal como o PALL (BB50T), Filtro  GVS sem Porta Luer (4222/702) ou Filtro GVS 
com Porta Lateral 24966 (4222/701). Se utilizar o Filtro GVS com Porta Lateral, será necessária uma 
Porta para Conector de Oxigénio. 
 

Nota: Ao utilizar a tubagem de ar SlimLine acima de 20 cm H2O (20 hPa), o desempenho óptimo do 
dispositivo pode não ser atingido se for utilizado com um filtro antibacteriano. O desempenho do 
dispositivo tem de ser verificado antes da prescrição da tubagem de ar SlimLine para utilização com 
um filtro antibacteriano. 
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Acesso a e saída do Menu Clínico 
Pode aceder a, ver e definir parâmetros relacionados com a terapia e configuração do dispositivo de 
um paciente no Menu Clínico. 
 

Para aceder ao Menu Clínico: 

 
 

• Prima e mantenha premido o botão rotativo e o botão Início durante três segundos. 
É apresentado o ecrã Início com um ícone destravado  no canto superior direito do ecrã. 

 

Para sair do Menu Clínico: 
• Prima e mantenha premido o botão rotativo e o botão Início durante três segundos. 

• Seleccione Sair do Menu Clínico no ecrã Início. 

O dispositivo sairá automaticamente do Menu Clínico após 20 minutos de inactividade. 
 

Ajustar as configurações clínicas 

   
 
 

1. Aceda ao Menu Clínico, realce Configs e prima o botão rotativo. 
É apresentado o menu Configs.  

2. Rode o botão rotativo para realçar a configuração que pretende ajustar e depois prima o botão 
rotativo. 

3. Rode o botão rotativo para ajustar a configuração e prima o botão rotativo para guardar a alteração. 
 

As configurações podem ser alteradas de diferentes formas, dependendo do tipo de ecrã: 
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Rode o botão rotativo para 
editar o menu em tempo 
real. 

Rode o botão rotativo para 
alterar a configuração. 

Seleccione a partir de uma 
lista de opções. 

 
 

Definir a data e a hora 

Antes de configurar um novo paciente e iniciar a terapia pela primeira vez, certifique-se de que define 
a data e a hora locais correctas no dispositivo. Se definir a data e a hora depois de iniciar a terapia, 
pode perder dados do paciente. 
 

   
 

 

1. No menu Configs, seleccione Data e altere a configuração para a data correcta. 

2. Seleccione Hora e altere-a para a hora local correcta. 

3. Certifique-se de que foram aplicadas a hora e data locais correctas. 
 

As definições da <platforma> devem ser configuradas para cada paciente individual. As definições 
devem ser reavaliadas periodicamente para se garantir uma terapia óptima. 
 

QuickNav 
A QuickNav é uma função que permite uma navegação rápida entre os ecrãs de Monitorização e o 
menu Configurações. As configurações do paciente podem ser alteradas enquanto o paciente está a 
receber tratamento. 
 

Para utilizar a QuickNav: 
• No Menu Clínico, prima o botão Início duas vezes para alternar entre os ecrãs de Monitorização e 

o menu Configurações. 
 

Menu Configs 
Define todos os parâmetros relacionados com a terapia e configuração do dispositivo de um paciente 
no menu Configurações. 
 

Nota: Nem todos os parâmetros estão disponíveis em todas as regiões. Os valores predefinidos e de 



20 

 

 
intervalo podem diferir entre modos e regiões. 
 

O intervalo dos parâmetros no menu Configs é expresso em cm H2O, sendo 1cm H2O equivalente a 
0,98 hPa. As unidades podem ser alteradas em Configuração. 
 

Terapia 

Parâmetro Descrição Modo Intervalo 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

Modo Define o modo de terapia 
disponível no dispositivo. 

       

Pressão Def Define a pressão de 
tratamento pré-
configurada. 

      4 cm H2O–20 cm H2O (4 hPa–
20 hPa), incrementos de 0,2 cm 
H2O (0,2 hPa) 

IPAP Define a pressão a ser 
administrada ao paciente 
quando o dispositivo é 
activado para inspiração. 

      4–30 cm H2O (4–30 hPa), 
incrementos de 0,2 cm H2O 
(0,2 hPa) 

EPAP Define a pressão a ser 
administrada ao paciente 
quando o dispositivo 
muda de ciclo para 
expiração. 

      2–[IPAP] cm H2O (2–
[IPAP] hPa), incrementos de 
0,2 cm H2O (0,2 hPa) 

PS Mín Define a pressão de 
suporte mínima 
administrada pelo 
dispositivo. 

      0 cm H2O–20 cm H2O (0 hPa–
20 hPa), incrementos de 
0,2 cm H2O (0,2 hPa) 

PS Máx Define a pressão de 
suporte máxima no modo 
iVAPS. 

      0–28 cm H2O (0–28 hPa), 
incrementos de 0,2 cm H2O 
(0,2 hPa) 

8-28 cm H2O (8–28 hPa) 
quando AutoEPAP está activo. 

EPAP Mín Define a EPAP mínima 
(pressão expiratória 
mínima) administrada 
pelo dispositivo. 

Disponível quando a Auto 
EPAP está activada. 

      2 cm H2O–25 cm H2O (2 hPa–
25 hPa), incrementos de 
0,2 cm H2O (0,2 hPa) 

EPAP Máx Define a EPAP máxima 
administrada pelo 
dispositivo.  
Depende da EPAP Mín. 

Disponível quando a Auto 
EPAP está activada. 

      2 cm H2O–25 cm H2O (2 hPa–
25 hPa), incrementos de 
0,2 cm H2O (0,2 hPa) 

Auto EPAP Activa/desactiva a Auto 
EPAP.       Desl / Lig 
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Parâmetro Descrição Modo Intervalo 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

iBR Activa/desactiva a 
frequência de apoio 
inteligente (intelligent 
Backup Rate, iBR). 

      Desl / Lig (modo ST) 
Sempre activada (modo iVAPS) 

Freq Resp Define as respirações por 
minuto (CPM). 

      5-50 CPM 

Freq Apoio Define uma frequência de 
apoio fixa. 

      5-50 CPM 

Freq. Resp. 
Alvo 

Define o valor de entrada 
da frequência para a iBR. 
Este deve ser programado 
com a frequência 
respiratória efectiva do 
paciente. 

      8–50 BPM (ST mode) 
8–30 CPM (modo iVAPS) 

Va Alvo Utilizado para determinar 
a quantidade de pressão 
de suporte necessária 
para o algoritmo iVAPS. 

      1 l/min–30 l/min, incrementos 
de 0,1 l/min 

Ti Define a duração da 
inspiração na respiração 
temporizada. 

      0,3–4,0 seg., incrementos de 
0,1 seg. 

Depende da frequência 
respiratória. 

Ti Máx Define o limite máximo 
para o tempo que o 
dispositivo ocupa em 
IPAP. 

      0,3–4,0 seg., incrementos de 
0,1 seg. 

Dependente da Freq Apoio. 

Ti Mín Define o limite mínimo 
para o tempo que o 
dispositivo ocupa em 
IPAP. 

      0,1–[Ti Máx] segundos, 
incrementos de 0,1 segundos 

Depende de Ti Máx. 

Tempo Sub Define o tempo ocupado 
no aumento de pressão 
de EPAP até IPAP. 

A escala do Temp Sub 
pode ser 
aproximadamente lida 
como "milissegundos" 
(por ex., 200 corresponde 
aproximadamente a 200 
ms). 

      Mín / 150–900 ms, 
incrementos de 50 ms 

Dependente de Ti ou Ti Máx. 

Trigger Define o nível de fluxo 
inspiratório acima do qual 
o dispositivo transita de 
EPAP para IPAP. 

      Mto Baixo / Baixo / Méd / 
Alto / Mto Alto 
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Parâmetro Descrição Modo Intervalo 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

Ciclo Define o nível de fluxo 
inspiratório abaixo do 
qual o dispositivo transita 
de IPAP para EPAP. 

      Mto Baixo / Baixo / Méd / 
Alto / Mto Alto 

Altura Define a altura do corpo 
necessária para o cálculo 
do espaço morto. 

      110 cm–250 cm, incrementos 
de 5 cm 

Máscara Seleccione o tipo de 
máscara utilizado pelo 
paciente. Consulte a lista 
de compatibilidade de 
dispositivos de máscara 
em www.resmed.com. 

      Facial / Nasal / Almofadas / 
Pediátrica 

 
 

Conforto 

Parâmetro Descrição Modo Intervalo 
 

S ST T PAC iVAPS CPAP 
 

Tempo rampa Define o tempo de 
rampa. 

      Desl / 5–45 minutos 

Ramp Down Activa/desactiva a 
função Ramp Down. 

     
 

Desl / Lig 

Pressão 
Inicial 

Define a pressão no 
início da rampa, até à 
pressão de tratamento. 

      4–Pressão Def, incrementos de 
0,2 cm H2O (0,2 hPa) 

EPAP Inicial Define a pressão no 
início da rampa, até à 
pressão de tratamento 
mínima. 

      2–EPAP (ou 2–EPAP Mín, se 
Auto EPAP estiver activada), 
incrementos de 0,2 cm H2O 
(0,2 hPa)  

Climate Ctrl Disponível quando é 
utilizado o humidificador 
HumidAir e quando é 
ligado o tubo de ar 
aquecido ClimateLineAir. 

      Manual / Auto 

Temp. do 
Tubo 

Define a temperatura 
mínima do ar 
administrado pelo tubo 
de ar aquecido, como o 
ClimateLineAir. 

      Desl / 16 °C–30 °C / 
incrementos de 1°  

Humidade Define o ajuste da 
humidade. 

      Desl / 1–8 
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Acessórios 

Parâmetro Descrição Intervalo 

Tubo Seleccione o tipo de tubagem de ar utilizado pelo paciente. A tubagem de 
ar ClimateLineAir é automaticamente detectada quando é ligada ao 
dispositivo. 

SlimLine / Standard / 3m 

Filtro AB Seleccione "Sim" se ligar um filtro antibacteriano. Não / Sim 

Humid. 
Externo 

Seleccione "Sim" se ligar um humidificador externo. Não / Sim 

Ver Oxímetro Visualizado sempre que é ligado um oxímetro. 18–300 CPM 
0-100% SpO2 

 
 

Alarmes 

Alarme Descrição Intervalo 

Fuga Alta* Activa/desactivar o alarme de Fuga Alta 

Activado quando ocorre uma fuga de >40 l/min (0,7 l/seg) durante >10–30 
segundos. 

Lig / Desl 

Máscara Não 
Ventilada 

Activar/desactivar o alarme de Máscara Não Ventilada.  

Activado no período de 20–40 segundos depois de ser colocada uma 
máscara não ventilada durante a terapia. 

Nota: A utilização de oxigénio suplementar com uma máscara ventilada 
pode resultar no accionamento errado do alarme de Máscara Não 
Ventilada. 

Lig / Desl 

VM Baixo* Define o alarme de Ventilação por Minuto Baixo.  

Activado no período de 20–40 segundos depois de o nível medido 
permanecer abaixo do limite definido. 

Nota: O alarme pode não ser accionado de forma fiável se utilizar uma 
máscara P10. 

Desligado / 1–10 l/min, 
incrementos de 1 l/min 

SpO2 Baixa Define o alarme de SpO2 Baixa.  

Activado quando o valor de SpO2 é inferior ao valor definido durante 20–40 
segundos. Funciona apenas se existir um oxímetro ligado. 

Quando é definido o alarme de SpO2 Baixa, são também activados os 
alarmes de Sensor do oxímetro desligado e Falha do sensor do oxímetro. 

Desligado / 70–95%, 
incrementos de 1 % 

Apneia Define o Alarme Apneia 

Activado quando não é detectado um accionamento inspiratório (do 
paciente ou da máquina) da inspiração anterior para o intervalo definido. 
Duas inspirações consecutivas (accionadas pelo paciente ou pela máquina) 
repõem o Alarme Apneia. 

Desligado / 10–60 seg., 
incrementos de 1 seg. 

Volume do 
alarme 

Define o volume do alarme. Baixo / Médio / Alto 

 

*Se activado, o SmartStart é automaticamente desactivado. 
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Opções 

Parâmetro Descrição Intervalo 

Acesso Define o nível de acesso disponível para o paciente. Lig / Total 

Alerta Fuga Activar/desactivar a funcionalidade de Alerta Fuga. Quando activada, 
fugas de >40 l/min (0,7 l/s) para >20 segundos provocam um alerta sonoro 
e é apresentada uma mensagem de fuga alta. 

Desl / Lig 

Conf Paragem Activa/desactiva a função de confirmar paragem. Quando activada, se 
premir Iniciar/Parar durante a terapia, aparece o ecrã Conf Paragem. Se 
seleccionar SIM, a terapia é interrompida. Se seleccionar NÃO, a terapia 
continuará. 

Desl / Lig 

SmartStart™ Activar/desactivar a funcionalidade SmartStart. Se activar a 
funcionalidade SmartStart, o dispositivo é activado automaticamente 
quando o paciente respirar para a máscara e depois pára automaticamente 
quando o paciente retirar a máscara. 

Desl / Lig 

LED Terapia Activa/desactiva o LED Terapia. Quando activado, o botão Início 
permanecerá iluminado quando o tratamento estiver em curso. 

Desl / Lig 

Lembretes 

Máscara Define um lembrete recorrente para o paciente substituir a máscara. Desl / 1–24 meses, em 
incrementos de um mês 

Humidifica Define um lembrete recorrente para o paciente substituir o humidificador. Desl / 1–24 meses, em 
incrementos de um mês 

Tubo Define um lembrete recorrente para o paciente substituir a tubagem de ar. Desl / 1–24 meses, em 
incrementos de um mês 

Filtro Define um lembrete recorrente para o paciente substituir o filtro de ar. Desl / 1–24 meses, em 
incrementos de um mês 

 
 

Configuração 

Parâmetro Descrição Selecção 

Idioma Define o idioma da interface. 

(Nem todos os idiomas estão disponíveis em todas as regiões.) 

English / Français / Español / 
Português / Deutsch / Italiano / 
Nederlands / Svenska / Norsk / 
Dansk / Suomi / Polski / 
Türkçe / Русский / 

简体中文 / 繁體中文/ 
日本語 

Data Define a data actual. 

Se definir uma nova data que já passou, então é apresentada uma 
mensagem de erro. Antes de poder ser efectuada esta alteração, tem de 
apagar os dados de adesão disponíveis no menu Configuração. 

DD Mmm YYYY 
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Hora Define a hora actual. 

Se definir uma nova hora que já passou, então é apresentada uma 
mensagem de erro. Antes de poder ser efectuada esta alteração, tem de 
apagar os dados de adesão disponíveis no menu Configuração. 

24 horas 

Unid Pressão Define a unidade de pressão para apresentação da pressão. cm H2O / hPa 

Regra de 
Dessat. 

Define o limiar de dessaturação de oxigénio em conformidade com os 
critérios da AASM (American Academy of Sleep Medicine; Academia 
Americana para Medicina do Sono). 

3% / 4% 

Unid Temper Define as unidades de temperatura. °C 

Rest Predef Restaurar as predefinições (excepto o idioma, a data e a hora). Sim / Não 

Eliminar 
Dados 

Elimina todos os dados armazenados no dispositivo e no cartão SD. As 
configurações, a data, a hora e as horas de funcionamento do dispositivo 
não são afectadas. 

Sim / Não 

Acerca Ver Hrs Funcion, NS, VS, Fornec., Tipo, Manutenção e Intensidade sinal do 
dispositivo, Número CX, Humidificador e Modem Interno. 

 

 
 

Configurar o iVAPS 
Existem duas maneiras para configurar o modo iVAPS: 

• utilizar Reconh Alvos—reconhece o padrão de respiração do paciente e calcula automaticamente 
os valores alvo, ou 

• inserir os valores alvo manualmente. 
 

Utilizar Reconhecimento de Alvos 

O modo Reconhecimento de Alvos monitoriza a ventilação em descanso do paciente, com o objectivo 
de reconhecer o Ventilação Alveolar Alvo do paciente (Va Alvo) e a frequência respiratória alvo (Freq. 
Resp. Alvo) do paciente durante a preparação para o modo iVAPS. 

Depois de conseguir a configuração do circuito final (inclui altura do paciente, EPAP, definições 
adequadas da máscara ou do tubo e qualquer oxigénio suplementar adicionado), siga o procedimento 
abaixo. O dispositivo deve estar em standby para iniciar o ciclo de Reconhecimento de Alvos. 
 

Durante o Reconhecimento de Alvos, o volume corrente e a frequência respiratória são registados 
para cada respiração. A Va Alvo e a Freq. Resp. Alvo são então calculadas ao fim de 20 minutos. 
Certifique-se de que o paciente permanece confortável, de que a respiração está estável e de que as 
fugas são minimizadas, principalmente nos últimos cinco minutos. 
 

Nota: Só após a aceitação dos valores do reconhecimento de alvos é que o iVAPS e a AutoEPAP se 
iniciarão. 
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Utilizar Reconhecimento de Alvos: 

   
 
 

1. No menu Configurações, seleccione o modo iVAPS e realize quaisquer alterações aos 
parâmetros necessárias. 

2. Seleccione Reconh Alvos. Será iniciado o ciclo Reconhecimento de Alvos. 

3. Se os valores alvo forem aceitáveis, seleccione Aceitar e a terapia será iniciada no modo iVAPS. 
Se os valores alvo não forem aceitáveis, seleccione Cancelar e a terapia terminará. 

 
 

Enquanto Reconhecimento de Alvos estiver a calcular, é possível navegar para o ecrãs Monitorização 
e regressar a Reconh Alvos. Também pode sair do Menu Clínico e regressar mais tarde para ver os 
resultados de Reconhecimento de Alvos. 
 

Durante Reconhecimento de Alvos, o dispositivo disponibiliza duas pressões, EPAP e Pressão de 
Suporte sem respiração de apoio (como o modo S). A EPAP será conforme a configuração EPAP Mín 
se a AutoEPAP estiver Activa e a Pressão de Suporte será conforme a configuração PS Mín. 
 

Inserir os valores alvo manualmente 

A Va Alvo também pode ser determinada para adoptar uma Freq. Resp. Alvo utilizando um parâmetro 
de Va Alvo que possa ser configurado e a altura do paciente. A Freq. Resp. Alvo deve basear-se na 
frequência de respiração normal do paciente. 
 

Para inserir valores alvo: 
1. No menu Configurações, no modo iVAPS, seleccione Va Alvo. 

2. Rode o botão rotativo para definir a Va Alvo e prima o botão rotativo para confirmar. 
O VM equivalente, Vt e Vt/kg são calculados automaticamente e visualizados, e a Va alvo 
seleccionada será aplicada às configurações de terapia iVAPS. 

 
 

Trabalhar com alarmes 
O dispositivo está equipado com uma funcionalidade de alarmes que monitoriza a terapia do paciente 
e o alerta sobre mudanças que podem afectar o tratamento. 
 

Se o dispositivo for configurado incorrectamente, pode ser activado um alarme. Verifique se o cabo 
de alimentação, a tubagem de ar e a máscara estão todos bem conectados. 
 

Os alarmes ajustáveis são definidos através do menu Configurações. 
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Quando um alarme é activado, o indicador LED amarelo de alarme pisca, soa 
um alarme e é apresentada uma mensagem no ecrã. 

Se forem activados vários alarmes ao mesmo tempo, a mensagem de alarme 
mais recente será apresentada no ecrã e quaisquer outros alarmes activados 
serão apresentados na lista Alarmes. 

 
 

Silenciar alarmes activados 

 

Para silenciar o alarme: 
1. Prima o botão rotativo. É apresentada uma lista dos alarmes activados e o 

ícone de silenciamento de alarme intermitente  será apresentado no canto 
superior direito do ecrã. 
O alarme será silenciado durante 2 minutos  

2. Para voltar ao ecrã anterior, seleccione OK e prima o botão rotativo. 
 

 
 

Quando a condição que activou o alarme for corrigida, o som do alarme e o ícone intermitente 
pararão. 
 

Se a condição que activou o alarme se mantiver passados 2 minutos, o alarme voltará a ocorrer.  
 

Consulte a secção Resolução de problemas relacionados com alarmes para obter ajuda e gerir as 
condições de alarme mais comuns. 
 

Ver os alarmes 

 

Para ver a lista de alarmes: 
1. A partir do ecrã Monitorização rode o botão rotativo para a direita ate ser 

apresentado o último ecrã de Monitorização. 

2. Para ver os detalhes do alarme, seleccione o alarme e prima o botão 
rotativo. 

 

 
 

Registo de alarmes 
Quando um alarme é activado, este é registado no cartão SD. Certifique-se de que o cartão SD está 
correctamente introduzido no dispositivo. 
 

O registo de alarmes e as definições de alarme são mantidos quando desliga o dispositivo ou em 
caso de falha de energia. A hora a que dispositivo é desligado ou a que ocorre a falha de energia não 
é registada. 
 

Quando um registo de alarmes no dispositivo atinge a sua capacidade, os novos alarmes continuarão 
a ser registados, no entanto, cada novo alarme irá substituir o alarme mais antigo no registo. 
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Tipos de alarmes 
Todos os alarmes no dispositivo são classificados com prioridade média. 
 

Alarmes fixos Alarmes ajustáveis 

Os alarmes predefinidos do dispositivo são: 

• Falha de energia 

• Tubo bloqueado* 

• Tubo desligado 

• Falha do sistema (erro do sistema). 

Os alarmes que podem ser definidos são: 

• Fuga Alta 

• Máscara Não Ventilada 

• Ventilação por minuto baixa 

• Apneia 

• SpO2 baixa (quando o oxímetro está ligado). 
 
 

*Apenas accionado de modo fiável para pressões acima de 10 cm H20. 
 

Os alarmes na tabela acima também podem ser categorizados como: 

• Alarmes clínicos — Ventilação por minuto baixa, Apneia, SpO2 Baixa 

• Alarmes de circuito do paciente — tubo bloqueado, Tubo desligado, Fuga Alta, Máscara Não 
Ventilada 

• Alarmes do sistema — Falha de energia, Falha do sistema. 
 

Testar os alarmes 
O indicador LED de alarme irá piscar e será emitido um som de alarme quando for ligada a 
alimentação do dispositivo. 
 

Os alarmes devem ser testados semanalmente para garantir que estão a funcionar correctamente. 
Siga os procedimentos nesta secção para testar os alarmes. Quando terminar, prima Iniciar/Parar e 
reponha as definições do dispositivo adequadas ao paciente. 
 

Configuração para testar os alarmes: 
• Desligue todos os alarmes ajustáveis. 

• Prepare o dispositivo com a tubagem de ar colocada, mas sem máscara. 

• Defina Rampa e SmartStart para Desligado. 
 
 

Para testar ao alarme de Falha de energia: 
1. Prima o botão Iniciar/parar. 

2. Levante o clipe de retenção e desligue o conector de alimentação na parte posterior do dispositivo. 
O alarme é activado de imediato. 

3. Volte a ligar o conector de alimentação ao dispositivo e prima o clipe de retenção. O alarme pára. 
 
 

Para testar o alarme de Tubo bloqueado: 
1. Defina a pressão para um valor superior a 12 cm H2O no modo CPAP. 

Nota: O alarme de Tubo bloqueado só é activado acima de 10 cm H2O. 

2. Prima o botão Iniciar/parar. 

3. Bloqueie a tubagem de ar com a mão. O alarme é activado quando a tubagem estiver bloqueada 
durante 120–150 segundos. 

 
 

Para testar o alarme de Tudo desligado: 
1. Desligue a tubagem de ar na saída de ar. 



 Português 29 
 

 
2. Prima o botão Iniciar/parar.  

O alarme é activado passados 5–10 segundos. 
 
 

Para testar o alarme de Fuga Alta: 
1. Defina o alarme de Fuga Alta para Ligado. 

2. Deixe a extremidade aberta da tubagem de ar desbloqueada. 

3. Prima o botão Iniciar/parar.  
O alarme é activado passados 10–30 segundos. 

 
 

Para testar o alarme de Máscara Não Ventilada: 
1. Prenda a máscara à tubagem de ar. 

2. Defina o alarme de Máscara Não Ventilada para Ligado. 

3. Bloqueie os orifícios de ventilação da máscara com a mão. 

4. Prima o botão iniciar/parar.  
O alarme é activado após 20–40 segundos. 

 
 

Para testar o alarme de Ventilação por minuto baixa: 
1. Defina o alarme VM Baixa para 10 l/min 

2. Prima o botão iniciar/parar. 

3. Bloqueie parcialmente a extremidade aberta da tubagem de ar com a mão, mantendo a VM abaixo 
de 10 l/min.  
O alarme é activado após 20–40 segundos. 

 
 

Para testar o Alarme Apneia: 
1. Coloque o dispositivo no modo CPAP. 

2. Defina o Alarme Apneia para 10 segundos. 

3. Prima o botão iniciar/parar. 

4. Bloqueie parcialmente a extremidade aberta da tubagem de ar com a mão.  
O alarme é activado após 10–20 segundos. 

 
 

  AVISO 
Num ambiente onde são utilizados vários dispositivos, estes podem ter diferentes definições de 
alarme. 
 

Iniciar a terapia 
1. Instrua o paciente a colocar a máscara. 

2. Instrua o paciente a premir o botão iniciar/parar ou, caso a opção SmartStart esteja activada, 
instrua-o a respirar na máscara. 
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Saberá que a terapia está ligada quando o ecrã Monitorização for apresentado. 
 

 

A barra de pressão mostra as pressões inspiratória e expiratória a verde. A 
barra verde irá expandir-se e contrair-se à medida que o paciente inspira e 
expira. 

 

 

O ecrã ficará automaticamente preto após um curto período de tempo. Poderá premir Início ou o 
botão rotativo para voltar a ligá-lo. Se a corrente for interrompida durante a terapia, o dispositivo 
reiniciará automaticamente a terapia quando a energia for reposta. 
 

O dispositivo Lumis tem um sensor de luz que ajusta o brilho do ecrã com base na iluminação da 
divisão. 
 

Parar a terapia 
1. Instrua o paciente a retirar a máscara. 

2. Prima o botão iniciar/parar ou, caso a opção SmartStart esteja activada, a terapia parará 
automaticamente após alguns segundos. 

 

Notas: 
 

• Se Conf Paragem estiver activada, será apresentada uma mensagem a perguntar se deseja parar a 
terapia. Rode o botão rotativo para seleccionar Sim e, em seguida, prima o botão rotativo para 
parar a terapia. 

• Se Ramp Down estiver activada, premir Iniciar/Parar iniciará a função Ramp Down. 
 

O Relat. Sono fornece-lhe então um resumo da sessão de terapia. 
 

Ver o Relatório Sono 
O ecrã Relat. Sono mostra-lhe a qualidade do sono e o estado da vedação da máscara para a sessão 
de terapia mais recente. Rode o botão rotativo para ver mais dados sobre pormenores da utilização. 
Os parâmetros apresentados dependerão do modo de terapia. 
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Parâmetros do ecrã Relat. Sono 

Parâmetro Descrição 

Horas de utilização Número de horas de utilização do dispositivo durante a última sessão. 

Even. (IAH) por hora As apneias e hipopneias medidas por hora para um dia. Uma apneia corresponde a uma 
diminuição do fluxo respiratório superior a 75% durante pelo menos 10 segundos. Uma 
hipopneia corresponde a uma diminuição do fluxo respiratório para 50% durante pelo 
menos 10 segundos. O Índice de Apneia (IA) e o Índice de Apneia-Hipopneia (IAH) são 
calculados dividindo o número total de eventos que ocorreram pelo período de terapia 
com máscara total em horas. 

Vedação da máscara 
 Bom — se a fuga do 70.º percentil for inferior a 24 l/min. 

 A máscara precisa de ser ajustada. 

Humidifica. 
 O humidificador está encaixado e a funcionar. 

 Falha do humidificador; consulte a secção de detecção e resolução de problemas. 

Mais Informação 

Período Define o intervalo de tempo abrangido pelo Relat. Sono. 

As opções são: 1 Dia / 1 Semana / 1 Mês / 3 Meses / 6 Meses / 1 Ano 

Dias de Uso Número de dias de utilização do dispositivo durante o período seleccionado ou desde a 
última reposição dos dados de adesão. 

Dias 4hrs+ Número de dias de utilização do dispositivo durante mais do que 4 horas no período 
seleccionado ou desde a última reposição dos dados de adesão. 

Méd de Uso Número médio de horas por dia de utilização do dispositivo durante o período 
seleccionado. 

Hrs Uso Número de horas de utilização do dispositivo durante o período seleccionado ou desde a 
última reposição dos dados de adesão. 

Pressão Pressão inspiratória média durante o período seleccionado (95.º percentil para cada dia; 
média dos valores do 95.º percentil para períodos de >1 Dia). 

Pressão Exp Pressão expiratória média durante o período seleccionado (95.º  percentil para cada dia; 
média dos valores do 95.º  percentil para períodos de >1 Dia). 

Fuga Média dos valores do 95.º  percentil da fuga durante o período seleccionado apenas para 
dias com utilização. 

Vt Média dos valores do 50.º percentil do volume corrente durante o período seleccionado 
apenas para dias com utilização. 

FR Frequência respiratória, expressa como o número de ciclos por minuto (média móvel de 5 
ciclos). 

VM Média dos valores do 50.º percentil da ventilação por minuto durante o período 
seleccionado apenas para dias com utilização. 
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Parâmetro Descrição 

Ti Duração da inspiração (isto é, o fluxo respiratório para os pulmões), expressa em 
segundos (média móvel de 5 respirações). 

I:E I:E é a razão do período inspiratório e período expiratório. 

Espont Trig Percentagem de respirações que são espontaneamente accionadas, medida a partir das 
últimas 20 respirações. 

Espont Cic Percentagem de respirações com mudança de ciclo espontânea, medida a partir das 
últimas 20 respirações. 

IAH Índice de Apneia-Hipopneia — IAH total médio durante o período seleccionado. O IAH e 
o IA são calculados apenas para horas de fuga baixa. 

IA Total Índice de Apneia — IA total médio durante o período seleccionado. 

 
 

Limpeza e manutenção 
É importante que o dispositivo Lumis seja limpo regularmente para assegurar uma terapia óptima. As 
secções seguintes ajudam-no(a) com a desmontagem, limpeza, verificação e remontagem do 
dispositivo. 
 

 AVISO 
Limpe regularmente o conjunto de tubagem, o humidificador e a máscara para receber uma 
terapêutica ideal e evitar o crescimento de germes que podem afectar adversamente a saúde 
do paciente. 
 

Desmontagem 
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1. Segure no humidificador em cima e em baixo, pressione-o suavemente e puxe-o para fora do 

dispositivo. 

2. Abra o humidificador e elimine a água restante. 

3. Segure a peça de encaixe da tubagem de ar e puxe-a com cuidado, retirando-a do dispositivo. 
Segure no clipe de retenção e puxe-o para cima para soltar o cabo de alimentação. 

4. Segure a peça de encaixe da tubagem de ar e a peça giratória da máscara e, em seguida, separe-
as com cuidado. 

 
 

Limpeza 
Deverá limpar o dispositivo semanalmente, conforme descrito. Consulte o manual do utilizador da 
máscara para obter instruções detalhadas sobre a limpeza da máscara. 
 

1. Lave o humidificador e a tubagem de ar em água morna e detergente suave. 

2. Enxagúe bem o humidificador e a tubagem de ar e deixe secar, ao abrigo da luz solar directa e/ou 
do calor. 

3. Limpe o exterior do dispositivo com um pano seco. 
 

Notas: 
 

• O humidificador pode ser lavado numa máquina de lavar loiça no ciclo para artigos delicados ou de 
vidro (apenas no cesto superior). Não deve ser lavado a temperaturas superiores a 65 °C. 

• Não lave a tubagem de ar numa máquina de lavar loiça ou numa máquina de lavar. 
 

• Esvazie o humidificador diariamente e limpe-o bem com um pano limpo e descartável. Deixe secar 
ao abrigo da luz solar directa e/ou do calor. 

 

Verificação 
Deverá examinar regularmente o humidificador, a tubagem de ar e o filtro de ar para verificar se 
apresentam algum dano. 

1. Examine o humidificador: 

• Substitua-a se apresentar fugas ou tiver fendas, manchas ou estiver picada. 

• Substitua-a se a vedação estiver rachada ou rasgada. 

• Limpe quaisquer depósitos de pó branco utilizando uma solução com uma parte de vinagre e 
10 partes de água. 

2. Examine a tubagem de ar e substitua-a se existirem orifícios, rasgões ou fendas. 

3. Examine o filtro de ar e substitua-o pelo menos a cada seis meses. Aumente a frequência de 
substituição caso existam orifícios ou obstruções por sujidade ou pó. 

 

Para substituir o filtro de ar: 
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1. Abra a tampa do filtro de ar e retire o filtro de ar antigo. 

O filtro de ar não é lavável nem reutilizável. 

2. Coloque um novo filtro de ar sobre a tampa do filtro de ar e, em seguida, feche-o. 
Certifique-se sempre de que o filtro de ar está bem ajustado para impedir a entrada de água e 
poeiras no dispositivo. 

 

Remontagem 
Quando o humidificador e a tubagem de ar estiverem secos, poderá remontar as peças. 

1. Ligue a tubagem de ar firmemente à saída de ar situada na traseira do dispositivo. 

2. Abra o humidificador e encha-o com água à temperatura ambiente até à marca do nível máximo de 
água. 

3. Feche o humidificador e insira-o na parte lateral do dispositivo. 

4. Ligue a extremidade livre da tubagem de ar com firmeza à máscara montada. 
 

Reprocessamento 
Quando o dispositivo é utilizado em vários pacientes, por exemplo num laboratório do sono, numa 
clínica, num hospital ou num prestador de cuidados de saúde, o humidificador lavável, a saída de ar e 
a tubagem de ar devem ser reprocessadas entre cada utilização num paciente. 
 

Se o humidificador lavável ou a tubagem de ar forem utilizadas para um único utilizador no domicílio, 
consulte as instruções de limpeza neste guia ou no manual do utilizador. 
 

Descrevem-se aqui os procedimentos recomendados e validados pela ResMed para a limpeza e 
desinfecção do humidificador lavável, da saída de ar e da tubagem de ar. Contudo, os passos para 
desinfecção variam consoante a região e cada instalação de cuidados de saúde deve consultar os 
seus próprios procedimentos antes de implementar os deste guia. 
 

 AVISO 
• A ResMed não pode oferecer qualquer garantia de que divergências em relação aos 

procedimentos indicados neste guia, e o seu efeito no desempenho do produto, serão 
aceitáveis. 

• Ao utilizar detergentes, desinfectantes ou agentes de esterilização, siga sempre as 
instruções do fabricante. 

• Esteja atento ao perigo de electrocussão. Não mergulhe o dispositivo, a fonte de 
alimentação ou o cabo eléctrico em água. Em caso de derrame de líquidos para dentro ou 
sobre o dispositivo, desligue o dispositivo e deixe as peças secar. Desligue sempre o 
dispositivo antes de o limpar e certifique-se de que todas as peças estão secas antes de o 
voltar a ligar. 

 

Desinfecção da superfície 
1. Limpar o exterior do dispositivo, incluindo o mostrador, portas acessíveis externamente, cobertura 

lateralfonte de alimenta, ção de energia e acessórios com um pano descartável e detergente 
suave ou desinfectante à base de álcool (ver a lista em baixo). 

2. Eliminar qualquer desinfectante em excesso com um pano seco descartável. 
 

Agentes recomendados para a limpeza e desinfecção da superfície: 

• Água morna e um detergente suave como, por exemplo, detergente multi-função Teepol™ 

• Produto para limpeza de janelas ou outro detergente de superfície pré-misturado 

• Solução de álcool metílico 

• Solução de álcool etílico a 70% 

• Solução de isopropanol a 70-90% 
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• Solução de lixívia a 10% 

• Toalhetes embebidos em álcool isopropílico 

• CaviCide™ 

• Mikrozid® 

• Actichlor™ Plus 

• Terralin®. 
 

Nota: Os agentes poderão não estar disponíveis em todas as regiões. 
 

Reprocessamento da tubagem de ar e da tubagem angulada Air10 

Desencaixe 

  
 
 

1. Segure a peça de encaixe da tubagem de ar e puxe-a com cuidado, retirando-a do dispositivo. 

2. Segure a peça de encaixe da tubagem de ar e a peça giratória da máscara e, em seguida, separe-
as com cuidado. 

 

Descontaminação 

Antes do processo de desinfecção, cada componente tem de ser limpo e enxaguado para que não 
esteja presente contaminação visível. 
 

1. Limpe todos os componentes com uma escova de cerdas suaves durante um minuto enquanto 
estão mergulhados numa solução de detergente (consulte a tabela abaixo). Preste atenção 
particular a todas as aberturas e cavidades. 

2. Passe a solução de detergente repetidamente através da tubagem de ar até que não esteja visível 
nenhuma contaminação. 

3. Enxagúe bem cada componente de acordo com as instruções do fabricante do detergente. 
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A ResMed testou os seguintes detergentes de acordo com as instruções do fabricante: 
 

Detergente Temperatura da água SlimLine / 
Standard 

ClimateLineAir ClimateLineAir 
Oxy 

Adaptador 
de 
tubagem 
Air10 

Alconox™ (diluído a 
1%) 

Água quente (aprox. 60 °C) 
Água morna (aprox. 45 °C a 60 °C) 
Água à temperatura ambiente 
(aprox. 21 °C) 

    

Neodisher MediZyme 
(diluído a 2,0%) 

Água tépida  
(aprox. 45 °C) 

     

Gigazyme® (diluído a 
1,0%) 

Água à temperatura ambiente 
(aprox. 21 °C) 

    
 
 

Desinfecção 

Só precisa de ser efectuado um processo de desinfecção de entre os procedimentos indicados 
abaixo. 
 

Desinfecção térmica de alto nível 

Peça Número de ciclos validado 
Água quente: 75 °C durante 30 minutos OU 70 °C durante 100 minutos. 

SlimLine 100 

ClimateLineAir 26 

ClimateLineAir Oxy 26 

Standard 20 

Adaptador de tubagem Air10 26 
 

1. Submerja a tubagem de ar num banho de água.  
Assegure-se de que não há bolhas de ar retidas dentro da tubagem de ar. 

2. Aumente a temperatura do banho de água para 70 °C durante 100 minutos ou para um máximo de 
75 °C durante 30 minutos. Temperaturas mais altas podem danificar a tubagem. 

3. Deixe secar ao ar, ao abrigo da luz solar directa e/ou do calor. 
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Desinfecção química de alto nível 

Peça Número de ciclos validado  

CIDEX® OPA Ortoflataldeído a 0,55% durante 
12 minutos Gigasept FF® a 5% durante 15 minutos 

SlimLine 100 - 

ClimateLineAir 26 26 

ClimateLineAir Oxy 20 20 

Standard 100 - 

Adaptador de tubagem Air10 26 26 
 
 

1. Mergulhe a tubagem de ar/Adaptador de tubagem Air10 numa solução de esterilizante químico 
comercialmente disponível.  
Assegure-se de que não há bolhas de ar retidas dentro da tubagem de ar. 

2. Enxagúe bem a tubagem de ar/Adaptador de tubagem Air10 em água potável (cinco litros por 
conjunto), submergindo-a completamente durante no mínimo um minuto.  

3. Repita o procedimento de enxaguamento mais duas vezes, utilizando água fresca, perfazendo um 
total de três enxaguamentos. 

4. Deixe secar ao ar, ao abrigo da luz solar directa e/ou do calor 
 
 

Esterilização 

A ResMed validou as seguintes peças com Sterrad NX/100S: 
 

Peça Número de ciclos validado 
Sterrad NX 
Ciclo standard e Advanced (avançado) 

 

Sterrad 100S 
Ciclo Short (curto) 

ClimateLineAir 26 26 

ClimateLineAir Oxy 26 26 

1. Esterilize a tubagem de ar utilizando Sterrad seguindo as instruções do fabricante.  

2. Enxagúe e agite a tubagem de ar com água potável, 5 litros por componente a 15 °C - 20 °C 
durante 1 minuto. 

3. Agite a tubagem de ar para remover o excesso de água. 

4. Permita que a tubagem de ar seque ao ar afastado da luz solar directa. 
 

Inspecção 

Inspeccione visualmente os componentes. Se for aparente qualquer deterioração visível (orifícios, 
rasgões, fendas, etc.), os componentes devem ser eliminados e substituídos. Pode ocorrer uma 
ligeira descoloração, sendo tal aceitável. 
 

Voltar a ligar a tubagem de ar 

Quando a tubagem de ar estiver seca, poderá voltar a ligá-la ao dispositivo. 
 

1. Ligue a tubagem de ar firmemente à saída de ar situada na traseira do dispositivo. 

2. Ligue a extremidade livre da tubagem de ar com firmeza à máscara montada. 
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Embalagem e armazenamento 

Armazene num ambiente seco e sem pó, ao abrigo da luz solar directa.  

Temperatura de armazenamento: -20 °C a 60 °C. 
 
 

Reprocessamento do humidificador e da saída de ar 

Desmontagem 

As instruções seguintes fornecem orientações sobre a desmontagem correcta do humidificador 
lavável e da saída de ar. 
 

  

  

  
 
 

1. Remova o humidificador do dispositivo, abra-o e elimine qualquer água restante. 

2. Segure na base do humidificador e depois abra completamente a tampa do humidificador e puxe-a 
para fora, para que se desencaixe facilmente da base. 

3. Retire o vedante do humidificador da tampa do humidificador puxando para longe. 

4. Alinhe a peça giratória de modo a que a porta do conector fique do lado direito. Se a peça giratória 
não estiver nesta posição, não poderá remover a saída de ar. 

5. Localize a saída de ar no interior do dispositivo e solte-a pressionando o clipe com firmeza. 
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6. Remova a saída de ar puxando-a para fora através do orifício da saída de ar na parte traseira do 

dispositivo. 
 

Descontaminação 

Antes do processo de desinfecção, cada componente tem de ser limpo e enxaguado para que não 
esteja presente contaminação visível. 
 

1. Limpe todos os componentes com uma escova de cerdas suaves durante um minuto enquanto 
estão mergulhados numa solução de detergente (consulte a tabela abaixo). Preste atenção 
particular a todas as aberturas e cavidades. 

2. Enxagúe bem cada componente de acordo com as instruções do fabricante do detergente. 
 
 

A ResMed testou os seguintes detergentes de acordo com as instruções do fabricante: 
 

Detergente Temperatura da água Humidificador 
lavável 

Saída de ar 

Alconox (diluído a 1%) Água quente (aprox. 60 °C) 
Água morna (aprox. 45 °C a 60 °C) 
Água à temperatura ambiente (aprox. 21 °C) 

  

Gigazyme (diluído a 1,0%) Água à temperatura ambiente (aprox. 21 °C)   
Aniosyme DD1    
 
 

Desinfecção 

Só precisa de ser efectuado um processo de desinfecção de entre os procedimentos indicados 
abaixo. 
 

Desinfecção térmica de alto nível 

Peça Número de ciclos validado 

Água quente: 90 °C durante 1 minuto OU 75 °C durante 30 minutos OU 70 °C durante 
100 minutos. 

Devido a requisitos regionais específicos, os humidificadores laváveis da ResMed foram 
testadas para desinfecção (100 ciclos) a 93 °C durante 10 minutos 

Humidificador lavável 130 

Saída de ar 130 

 
 

1. Mergulhe os componentes desmontados num banho de água quente à temperatura de 
pasteurização.  
Assegure-se de que não há bolhas de ar retidas nos componentes. 

2. Deixe secar ao ar, ao abrigo da luz solar directa e/ou do calor. 
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Desinfecção química de alto nível 

Peça Número de ciclos validado 

CIDEX OPA Ortoflataldeído a 0,55% durante 12 minutos 
Gigasept FF a 5% durante 15 minutos 

Anioxide 

Humidificador lavável 130 130 

Saída de ar 130 - 
 
 

1. Mergulhe os componentes desmontados numa solução de esterilizante químico comercialmente 
disponível.  
Assegure-se de que não há bolhas de ar retidas nos componentes. 

2. Enxagúe bem o humidificador lavável em água potável (cinco litros por conjunto), submergindo-a 
completamente durante no mínimo um minuto.  

3. Repita o procedimento de enxaguamento mais duas vezes, utilizando água fresca, perfazendo um 
total de três enxaguamentos. 

4. Deixe secar ao ar, ao abrigo da luz solar directa e/ou do calor 
 
 

Esterilização 

A ResMed validou as seguintes peças com Sterrad NX/100S: 
 

Peça Número de ciclos validado 

Sterrad NX 
Ciclo standard e avançado 

 

Sterrad 100S 
Ciclo curto 

Saída de ar 130 130 

Humidificador 130 - 

 

1. Esterilize a saída de ar e o humidificador utilizando Sterrad seguindo as instruções do fabricante.  

2. Enxagúe e agite a saída de ar e humidificador com água potável, 5 litros por componente a 15 °C - 
20 °C durante 1 minuto. 

3. Agite a saída de ar e o humidificador para remover o excesso de água. 

4. Permita que a saída de ar e humidificador sequem ao ar afastados da luz solar directa. 
 

Inspecção 

Inspeccione visualmente todos os componentes. Se for aparente qualquer deterioração visível 
(fendas, fissuras, rasgões, etc.), o humidificador deve ser eliminado e substituído. Pode ocorrer uma 
ligeira descoloração dos componentes de silicone, sendo tal aceitável. 
 
 

Remontagem 

As instruções seguintes fornecem orientações sobre a remontagem correcta da saída de ar e do 
humidificador. 
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Para remontar a saída de ar 

   

  
 
 

1. Segure na saída de ar com a vedação apontada para a esquerda e o grampo apontado para a 
frente. 

2. Certifique-se de que a saída de ar está correctamente alinhada e insira a saída de ar no orifício. 
Encaixará na devida posição com um estalido. 

3. Verifique se a saída de ar está correctamente inserida, conforme mostrado. 
 
 

Para inserir a vedação do humidificador: 

  
 
 

1. Coloque a vedação na tampa. 

2. Pressione para baixo, ao longo de todos os bordos da vedação, até que esteja firmemente 
colocada. 
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Para remontar a tampa do humidificador: 

  
 
 

1. Insira um lado da tampa no orifício pivô da base. 

2. Faça deslizar o outro lado para baixo, ao longo da aresta até que encaixe no devido lugar com um 
estalido. 

 
 

Embalagem e armazenamento 

Armazene num ambiente seco e sem pó, ao abrigo da luz solar directa.  

Temperatura de armazenamento: -20 °C a 60 °C. 
 
 

Gestão de dados e adesão à terapia 
Para fins de gestão terapêutica, o dispositivo Lumis armazena os dados terapêuticos do paciente no 
dispositivo e tem capacidade para os transferir remotamente para o prestador de cuidados caso 
esteja disponível uma ligação sem fios. O acesso aos dados pode ser efectuado através da solução 
de gestão terapêutica AirView™ da ResMed. 

O dispositivo Lumis também armazena dados no cartão SD. Estes dados podem ser transferidos 
através de um leitor de cartões SD para o sistema de gestão terapêutica ResScan™ da ResMed. 
 

Para obter mais informações sobre a gestão terapêutica através dos sistemas AirView ou ResScan, 
consulte os manuais fornecidos com o software. 
 

Monitorização remota 
Caso exista uma rede sem fios disponível, a capacidade de comunicação sem fios do dispositivo 
Lumis pode ser utilizada para transmitir de forma automática e regular os dados de sumário e do perfil 
nocturno. Também lhe permite alterar as configurações remotamente. 

O ícone de intensidade do sinal sem fios  apresentado no canto superior direito do ecrã indica a 
intensidade do sinal. Aconselhe o paciente a verificar a intensidade do sinal no respectivo dispositivo. 
 

Notas: 

• Os dados da terapia poderão não ser transmitidos se utilizar o dispositivo fora do país ou região de 
compra. 

• A comunicação sem fios depende da disponibilidade de rede. 

• Podem não existir dispositivos com comunicação sem fios disponíveis em todas as regiões. 
 

Cartão SD 
Cada dispositivo Lumis vem com um cartão SD já inserido e pronto a ser utilizado. Assim que os 
dados forem carregados no ResScan ou AirView através do leitor de cartões SD, pode rever e analisar 
os dados, bem como actualizar as configurações da terapia e transferi-las para o dispositivo do 
paciente através do cartão SD. 
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Para remover o cartão SD: 

  
 
 

1. Abra a tampa do cartão SD. 

2. Empurre o cartão SD para o libertar. Retire o cartão SD do dispositivo. 
 
 

Não remova o cartão SD do dispositivo quando a luz do SD estiver a piscar, pois estão a ser gravados 
dados no cartão. 
 

Para inserir o cartão SD: 
1. Abra a tampa do cartão SD. 

2. Empurre o cartão SD para o interior do dispositivo até encaixar. 
A seguinte mensagem surge por alguns instantes: A preparar cartão SD; não desligue nem 
retire cartão. 

 

Armazenamento de dados 
O dispositivo Lumis armazena dados de sumário, tais como IAH, Total de Horas de Uso e Fuga. Os 
dados detalhados, tais como a frequência respiratória e o volume corrente, são armazenados no 
cartão SD e podem ser visualizados com o AirView e o ResScan. Os dados de fluxo e de pressão de 
alta resolução são armazenados no cartão SD. 

Os dados podem ser transmitidos remotamente para o software de gestão terapêutica, através de 
comunicação sem fios, ou através do cartão SD. As diferentes formas de transmissão de dados são 
indicadas em pormenor na tabela abaixo. 
 

Para obter mais informações sobre a gestão terapêutica através dos sistemas AirView ou ResScan, 
consulte os manuais fornecidos com o software. 
 

Tipo de dados Método de transmissão Sessões armazenadas 
 Comunicação 

sem fios para 
o AirView 

De cartão SD 
para o 

ResScan 

Cartão SD 
para o 

AirView 
(de cartão 

para a nuvem) 

 

Dados de sumário (dados de adesão)    365 

Dados detalhados    
Limitadas pela utilização 
e pela capacidade de 
armazenamento do 
cartão SD 

Dados de fluxo e pressão de alta resolução 
(25 Hz - a cada 40 ms) 

   

Registo de alarmes    
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Os dados detalhados são armazenados no cartão SD e podem ser visualizados no ResScan ou 
AirView. Apresentam-se abaixo exemplos dos dados detalhados disponíveis. 
 
 

Dados detalhados 
 
 

Parâmetro Frequência de amostragem 

 ResScan AirView 

Eventos de apneia, hipopneia ou dessaturação aperiódico aperiódico 

Pressão inspiratória e expiratória (cm H2O/hPa) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Fuga (l/s) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Frequência respiratória (CPM) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Volume corrente (ml) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Ventilação por minuto (l/min) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Trigger espontâneo e ciclo - 1 min 

Saturação de oxigénio (SpO2) — se estiver encaixado um adaptador de 
oxímetro 

1 Hz (1 s) 1 min 

 

Upgrade do software 
O dispositivo integra a função de upgrade do software. Quando estiver em curso um upgrade de 
software, o ecrã fica intermitente durante cerca de 10 minutos. 
 

Gestão de prestação de cuidados ao paciente 
Fornece-se a secção seguinte para o(a) ajudar a gerir a prestação de cuidados ao seu paciente. 
 

Menu do paciente 
Há dois tipos de níveis de acesso no menu do paciente, Acesso e Acesso Total. 

A opção Acesso foi concebida para tornar a interacção com o dispositivo e a navegação pelos menus 
mais fácil para os pacientes. É uma escolha simples para pacientes que não se queiram preocupar 
com configurações ou navegação por menus. Fornece acesso às funções de conforto mais 
importantes, como Tempo rampa, Humidade (se estiver disponível um humidificador) e Ajuste de 
máscara. 

Contudo, ao activar Acesso Total, pode permitir a pacientes altamente motivados o acesso a funções 
adicionais para maior controlo sobre mais configurações da terapia, incluindo mudar o respectivo tipo 
de máscara, Ramp Down, SmartStart e Iniciar Aquecimento (se estiver disponível um humidificador). 

O Acesso Total pode ser activado através do menu Configurações. Para obter mais informações 
sobre o menu do paciente, consulte o manual do utilizador. 
 

Dados da terapia 
Se desejar utilizar comunicação sem fios, aconselhe os pacientes a verificarem o ícone de intensidade 
do sinal sem fios  depois de configurarem o dispositivo no domicílio. O ícone indicará a intensidade 
do sinal através do número de barras mostrado – quanto maior o número de barras, mais forte é o 
sinal. 
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Viagens 
Os pacientes podem levar o seu dispositivo Lumis para qualquer lugar. Advirta os pacientes para os 
seguintes aspectos: 
 

• Utilize a bolsa de transporte fornecida para evitar danos no dispositivo. 
 

• Esvazie o humidificador e embale-o separadamente na bolsa de transporte. 
 

• Certifique-se de que o paciente tem o cabo de alimentação adequado para a região de destino da 
viagem. Para obter informações sobre aquisição, contacte o seu representante da ResMed. 

 

• Se estiver a utilizar uma bateria externa, desligue o humidificador de forma a maximizar a vida útil 
da bateria. Faça-o colocando Humidade em Desl. 

 

Viajar de avião 

O dispositivo Lumis pode ser levado a bordo como bagagem de mão. Os dispositivos médicos não 
são considerados no limite de bagagem de mão. 
 

Poderá utilizar o seu dispositivo Lumis num avião, uma vez que cumpre os requisitos da Autoridade 
Federal da Aviação Civil nos EUA (FAA, Federal Aviation Administration). As cartas de adesão em 
matéria de viagens aéreas podem ser transferidas e impressas a partir de www.resmed.com. 
 

Quando utilizar o dispositivo num avião: 

• Certifique-se de que o humidificador está totalmente vazio e inserido no dispositivo. O dispositivo 
não funcionará sem o humidificador inserido. 

• Ligue o Modo Avião (para obter instruções, consulte o manual do utilizador). 
 
 

 PRECAUÇÃO 
Não utilize o dispositivo com água no humidificador num avião devido ao risco de inalação de 
água durante turbulência. 
 

Detecção e resolução de problemas 
Se ocorrer um problema, tente as sugestões seguintes. Se não conseguir resolver o problema, 
contacte o seu agente ou escritório local da ResMed. Não abra o dispositivo. 
 

Detecção e resolução de problemas gerais 
Problema/Causa possível Solução 

Fuga de ar em volta da máscara 

A máscara poderá estar incorrectamente ajustada. Certifique-se de que a máscara está correctamente ajustada. 
Consulte o manual do utilizador da máscara para obter 
instruções sobre o ajuste ou utilize a função Ajuste Másc 
para verificar o ajuste da máscara e a vedação. 

O paciente está a ficar com o nariz seco ou obstruído 

A humidade poderá estar muito baixa. Ajuste da humidade. 

Se tiver um tubo de ar aquecido ClimateLineAir, consulte o 
manual do utilizador do ClimateLineAir. 
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Problema/Causa possível Solução 

Há gotículas de água na máscara e na tubagem de ar 

A humidade poderá estar definida para um valor muito 
elevado. 

Ajuste da humidade. 

Se tiver um tubo de ar aquecido ClimateLineAir, consulte o 
manual do utilizador do ClimateLineAir. 

O paciente está a ficar com a boca muito seca 

Pode haver uma fuga de ar pela boca do paciente. Aumente a Humidade. 

O paciente poderá necessitar de uma faixa para o queixo para 
manter a boca fechada ou de uma máscara facial. 

O paciente sente que está a ser administrado demasiado ar pelo dispositivo 

A função Rampa poderá estar desligada. Utilize a opção Tempo rampa. 

O paciente sente que não está a ser administrado ar suficiente pelo dispositivo 

A função Rampa poderá estar em curso . 
Aguarde pelo aumento da pressão de ar ou desligue o Tempo 
rampa. 

A função Ramp Down poderá estar em curso . 
Prima Iniciar/Parar para parar a terapia e, em seguida, prima 
Iniciar/Parar para reiniciar e continuar a terapia. 

Foi utilizada uma máscara não ventilada. Utilize apenas uma máscara ventilada. 

A ventilação da máscara pode estar bloqueada Certifique-se de que existe ventilação suficiente. Desbloqueie 
a ventilação da máscara, se necessário. 

Uma EPAP baixa em conjunto com oxigénio suplementar 
pode resultar no incorrecto accionamento deste alarme 
numa máscara ventilada. 

Aumente a EPAP. 

Visor em branco 

A luz de fundo no ecrã poderá ter-se desligado. A luz 
desliga-se automaticamente após um curto período de 
tempo. 

Prima Início ou o botão rotativo para voltar a ligá-la. 

A alimentação poderá não estar ligada. Ligue a fonte de alimentação e certifique-se de que a ficha 
está totalmente inserida. 

Nota: O clipe de retenção deve estar na posição aberta ao 
inserir a ficha. Consulte as instruções na secção 
Configuração. 

A terapia parou, mas o dispositivo continua a expelir ar 

O dispositivo está a arrefecer. O dispositivo expele uma pequena quantidade de ar de modo 
a evitar a condensação na tubagem de ar. Parará 
automaticamente após 30 minutos. 

O humidificador tem uma fuga 

O humidificador pode não estar correctamente montado. Verifique se apresenta danos e volte a montar correctamente 
o humidificador. 
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Problema/Causa possível Solução 

O humidificador pode ter danos ou fendas. Substitua o humidificador. 

O relatório de sono do humidificador indica . 

Falha do humidificador Contacte o seu agente ou escritório local da ResMed. 

Os dados da terapia do paciente não foram transmitidos 

O sinal sem fios pode ser fraco. Aconselhe o paciente a colocar o dispositivo onde haja sinal 
(isto é, na respectiva mesa-de-cabeceira e não numa gaveta 
ou no chão).  
O ícone de intensidade do sinal sem fios  indica um bom 
sinal quando forem mostradas todas as barras e um sinal 
fraco quando forem mostradas menos barras. 

O ícone de inexistência de ligação sem fios  é 
apresentado no canto superior direito do ecrã. Não está 
disponível nenhuma rede sem fios. 

Indique ao paciente que os dados da terapia podem ser 
enviados utilizando o cartão SD. 
 

O dispositivo pode estar no Modo Avião. Para desligar o Modo Avião, consulte Viajar de avião. 

A opção SmartStart está activada, mas o dispositivo não se inicia automaticamente quando o paciente respira na 
máscara 

A respiração não é suficientemente profunda para accionar a 
opção SmartStart. 

Para iniciar a terapia, inspire e expire profundamente através 
da máscara antes de respirar normalmente. 

 Prima Iniciar. 

Há uma fuga excessiva. Ajuste a máscara e os equipamentos para a cabeça. 

 A tubagem de ar pode não estar devidamente ligada. Ligue 
com firmeza em ambas as extremidades. 

A opção SmartStart está activada, mas o dispositivo não pára automaticamente quando o paciente retira a 
máscara 

Utilização de máscara incompatível. Utilize apenas equipamento recomendado pela ResMed. 

Para mais informações, contacte a ResMed ou visite 
www.resmed.com. 

 Se o paciente estiver a utilizar uma máscara de almofadas 
nasal com pressão definida inferior a 7 cm H2O (7 hPa), a 
opção SmartStart não funcionará e deve ser desactivada. 

É utilizada uma máscara pediátrica com uma pressão 
definida inferior a 8 cm H2O (8 hPa). 

Desactivar SmartStart. 

Mensagem no visor: Cartão apenas de leitura. Remova, destrave e reinsira o cartão SD 

O interruptor do cartão SD poderá estar na posição 
bloqueada (apenas de leitura). 

Desloque o interruptor do cartão SD da posição 
bloqueada  para a posição destravada  e, em seguida, 
reinsira o cartão. 
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Problema/Causa possível Solução 

Mensagem no visor: Não é possível definir uma data e hora já passadas 

A data e a hora não foram definidas antes do registo dos 
dados. 

Seleccione Eliminar Dados em Configurações. Assim que os 
dados tenham sido eliminados, defina a data e hora locais 
correctas. 

 
 

Resolução de problemas relacionados com alarmes 
A informação abaixo baseia-se num sistema com as definições de alarme adequadas para a terapia do 
paciente. Quando um alarme ajustável for activado, volte a confirmar as definições do alarme. 
 

Problema/Causa possível Solução 

O visor desaparece e é activado um alarme 

Falha de energia. Retire a máscara do paciente e desligue o oxigénio 
suplementar (se aplicável) até a energia ser reposta. 

O cabo de alimentação está desligado ou a corrente foi 
desligada durante a terapia. 

Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado e que 
o interruptor de corrente (se disponível) está na posição de 
ligado. 

Mensagem no visor: Fuga alta detectada; verif. cuba de água, vedação da cuba ou cobertura lat. 

O humidificador pode não estar correctamente inserido. Certifique-se de que o humidificador está correctamente 
inserido. 

A vedação do humidificador poderá não ter sido 
correctamente inserida. 

Abra o humidificador e certifique-se de que a vedação foi 
correctamente inserida. 

Mensagem no visor: Fuga alta detectada; ligue a tubagem 

A tubagem de ar pode não estar devidamente ligada. Certifique-se de que a tubagem de ar está ligada com firmeza 
em ambas as extremidades. 

A máscara poderá estar incorrectamente ajustada. Certifique-se de que a máscara está correctamente ajustada. 
Consulte o manual do utilizador da máscara para obter 
instruções sobre o ajuste ou utilize a função Ajuste Másc 
para verificar o ajuste da máscara e a vedação. 

Mensagem no visor: Tubagem obstruída; verifique a tubagem 

A tubagem de ar poderá estar obstruída. Examine a tubagem de ar e retire eventuais obstruções. Prima 
o botão rotativo para limpar a mensagem e depois prima o 
botão iniciar/parar para reiniciar o dispositivo. 

Mensagem no visor: Fuga detectada; verifique a montagem do sistema e todas as ligações 

A máscara poderá estar incorrectamente ajustada. Certifique-se de que a máscara está correctamente ajustada. 
Consulte o manual do utilizador da máscara para obter 
instruções sobre o ajuste ou utilize a função Ajuste Másc 
para verificar o ajuste da máscara e a vedação. 
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Problema/Causa possível Solução 

Mensagem no visor: Sem dados SpO2; verifique ligação de sensor oxi ao módulo/dedo 

O sensor do oxímetro não está correctamente colocado. Certifique-se de que o sensor do oxímetro está correctamente 
ligado ao módulo e ao dedo do paciente. 

O sensor do oxímetro pode estar avariado. Se a mensagem for apresentada repetidamente, o sensor do 
oxímetro pode estar avariado. Substitua o oxímetro. 

Mensagem no visor: Másc. não vent, detectada; use másc. ventilada ou desobstrua a ventilação 

Foi utilizada uma máscara não ventilada. Utilize apenas uma máscara ventilada. 

A ventilação da máscara pode estar bloqueada Certifique-se de que existe ventilação suficiente. Desbloqueie 
a ventilação da máscara, se necessário. 

Uma EPAP baixa em conjunto com oxigénio suplementar 
pode resultar no incorrecto accionamento deste alarme 
numa máscara ventilada. 

Aumente a EPAP. 

Mensagem no visor: Falha do sistema, consulte o manual do utilizador, Erro 004 

O dispositivo foi deixado num ambiente quente. Deixe arrefecer antes de voltar a utilizar. Desligue o cabo 
eléctrico e volte a ligá-lo para reiniciar o dispositivo. 

O filtro de ar poderá estar obstruído. Examine o filtro de ar e substitua-o se existir alguma 
obstrução. Desligue o cabo eléctrico e volte a ligá-lo para 
reiniciar o dispositivo. 

A tubagem de ar poderá estar obstruída. Examine a tubagem de ar e retire eventuais obstruções. Prima 
o botão rotativo para limpar a mensagem e depois prima o 
botão iniciar/parar para reiniciar o dispositivo. 

Poderá existir água na tubagem de ar. Esvazie a água da tubagem de ar. Desligue o cabo eléctrico e 
volte a ligá-lo para reiniciar o dispositivo. 
 

Mensagem no visor: Falha do sistema, consulte o manual do utilizador, Erro 022 

O cabo de alimentação pode ter sido incorrectamente 
introduzido no dispositivo. 

Retire o cabo de alimentação do dispositivo e volte a inseri-
lo. Certifique-se de que o cabo de alimentação está 
totalmente inserido no dispositivo. 

Nota: O clipe de retenção deve estar na posição aberta ao 
inserir a ficha. Consulte as instruções na secção 
Configuração. 

Se o problema persistir, contacte o seu agente ou escritório 
local da ResMed. Não abra o dispositivo. 

Todas as outras mensagens de erro como, por exemplo: Falha do sistema, consulte o manual do utilizador, Erro 
0XX 

Ocorreu um erro irrecuperável no dispositivo. Contacte o seu agente ou escritório local da ResMed. Não 
abra o dispositivo. 
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Avisos e precauções gerais 

 AVISO 
• Certifique-se de que dispõe a tubagem de ar de modo a que não se enrole em torno da 

cabeça ou pescoço. 
• Certifique-se de que o cabo eléctrico e a ficha estão em bom estado e que o equipamento 

não está danificado. 
• Mantenha o cabo elétrico afastado de superfícies quentes. 
• Se detectar alterações inexplicáveis no desempenho do dispositivo, se este fizer sons 

invulgares, se o dispositivo ou a fonte de alimentação caírem ou forem mal manuseados ou 
se o dispositivo se partir, interrompa a sua utilização e contacte o Centro de Assistência 
Técnica da ResMed. 

• Não abra nem modifique o dispositivo. Não existem peças dentro do mesmo que possam 
ser reparadas pelo utilizador. As reparações e operações de manutenção só deverão ser 
efectuadas por um agente de assistência autorizado da ResMed. 

• Esteja atento ao perigo de electrocussão. Não mergulhe o dispositivo, a fonte de 
alimentação ou o cabo eléctrico em água. Em caso de derrame de líquidos para dentro ou 
sobre o dispositivo, desligue o dispositivo e deixe as peças secar. Desligue sempre o 
dispositivo antes de o limpar e certifique-se de que todas as peças estão secas antes de o 
voltar a ligar. 

• O oxigénio suplementar não deve ser utilizado enquanto estiver a fumar ou na presença de 
uma chama. 

• Certifique-se sempre de que o dispositivo está ligado e que é gerado fluxo de ar antes de 
ligar a fonte de oxigénio. Desligue sempre a fonte de oxigénio antes de desligar o 
dispositivo, para impedir a acumulação de oxigénio não usado dentro do invólucro do 
dispositivo e a criação de risco de incêndio. 

• Não realize quaisquer tarefas de manutenção enquanto o dispositivo estiver a funcionar. 
• O dispositivo não deve ser utilizado em cima, por baixo ou na proximidade de outro 

equipamento. Se for necessário utilizar o dispositivo em cima, por baixo ou na proximidade 
de outro equipamento, deve verificar-se o correcto funcionamento do mesmo com o tipo de 
configuração a ser usada. 

• Não se recomenda a utilização de outros acessórios além daqueles especificados para o 
dispositivo. Estes poderão resultar num aumento de emissões ou na diminuição da 
imunidade do dispositivo. 

• Inspecione regularmente o filtro antibacteriano quanto a sinais de humidade ou de outros 
contaminantes, particularmente durante a nebulização ou humidificação. Caso não o faça, 
pode ocorrer aumento da resistência do sistema à respiração. 

• O dispositivo não foi testado nem está certificado para utilização próximo de aparelhos de 
raios X, TC ou IRM. Não coloque o dispositivo a menos de 4 m  do equipamento de raios X 
ou TC. Nunca leve o dispositivo para um ambiente de RM. 

• As definições de terapêutica não devem ser alteradas remotamente para pacientes em 
ambiente hospitalar. As alterações remotas em ambiente hospitalar podem não ser 
adequadas para determinados pacientes, uma vez que estas alterações da definição podem 
não ser comunicadas a todo o pessoal hospital que trata o paciente. A equipa hospitalar 
deve contactar o prestador de cuidados habitual do paciente para que o resultado da 
terapêutica desejado seja alcançado. 

 PRECAUÇÃO 
• Utilize apenas peças ou acessórios ResMed com o dispositivo Peças não pertencentes à 

ResMed podem reduzir a eficácia do tratamento e/ou danificar o dispositivo. 
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• Utilize apenas máscaras ventiladas recomendadas pela ResMed ou pelo médico que 

prescreveu este dispositivo. A colocação da máscara sem o dispositivo estar a expelir ar 
poderá resultar na reinalação de ar exalado. Certifique-se de que os orifícios de ventilação 
da máscara são mantidos desobstruídos e não bloqueados para manter o fluxo de ar fresco 
para a máscara. 

• Coloque o dispositivo de maneira a que não seja possível derrubá-lo acidentalmente e 
assegure-se de que o cabo eléctrico não é colocado de maneira a que faça alguém tropeçar. 

• A obstrução da tubagem de ar e/ou da entrada de ar do dispositivo durante o funcionamento 
poderá causar o sobreaquecimento do dispositivo. 

• Certifique-se de que a área em torno do dispositivo está seca e limpa e livre de quaisquer 
objectos (ex., roupas ou roupa de cama) que possam bloquear a entrada de ar ou cobrir a 
fonte de alimentação. 

• Não ponha o dispositivo de lado, uma vez que a água poderá entrar dentro do dispositivo. 
• A configuração incorrecta do sistema pode resultar numa leitura de pressão da máscara 

incorrecta. Certifique-se de que o sistema está correctamente configurado. 
• Não utilize lixívia, soluções à base de cloro, álcool ou aromáticas, nem sabões hidratantes 

ou antibacterianos ou óleos perfumados na limpeza do dispositivo, do humidificador ou da 
tubagem de ar. Estas soluções podem causar danos ou afectar o desempenho do 
humidificador e reduzir a vida útil dos produtos. 

• Se utilizar o humidificador, coloque sempre o dispositivo numa superfície nivelada em 
posição inferior à cabeça do paciente para impedir que a máscara e a tubagem de ar se 
encham de água. 

• Não encha excessivamente o humidificador, pois pode entrar água no dispositivo e na 
tubagem de ar. 

• Deixe o humidificador arrefecer durante dez minutos antes de o manusear, para permitir que 
a água arrefeça e para garantir que o humidificador não está demasiado quente ao toque. 

• Verifique se o humidificador está vazio antes de transportar o dispositivo. 
 
 

Especificações técnicas 
As unidades são expressas em cm H2O e hPa. 1 cm H2O é equivalente a 0,98 hPa. 
 

Fonte de alimentação de 90 W 
Intervalo de entrada de CA: 100–240 V, 50–60 Hz 1,0–1,5 A, Classe II 

115 V, 400 Hz, 1,5 A, Classe II (nominal para utilização em 
avião) 

Saída de CC: 24 V  3,75 A 
Consumo de energia típico: 53 W (57 VA) 
Consumo de energia de pico: 104 W (108 VA) 
 
 

Condições ambientais  
Temperatura de funcionamento: +5 °C a +35 °C 
 Nota: A temperatura do fluxo de ar para respiração 

produzido por este dispositivo terapêutico pode ser superior à 
temperatura ambiente. O dispositivo permanece seguro em 
situações de temperatura ambiente extremas (40 °C). 

Humidade de funcionamento: Humidade relativa de 10% a 95%, sem condensação 
Altitude de funcionamento: Nível do mar a 2,591 m; intervalo da pressão atmosférica 

1013 hPa a 738 hPa 
Temperatura de armazenamento e transporte: -20 °C a +60 °C 
Humidade de armazenamento e transporte: Humidade relativa de 5% a 95%, sem condensação 
 
 



52 

 

 
 
Compatibilidade electromagnética 
O Lumis encontra-se em conformidade com todos os requisitos de compatibilidade electromagnética (EMC) aplicáveis de 
acordo com a norma IEC 60601-1-2:2014 para áreas residenciais, comerciais e de indústria leve. Recomenda-se que os 
dispositivos de comunicação móvel sejam mantidos a uma distância mínima de 1 m do dispositivo. 
 
 

Classificação: EN 60601-1:2006/A1:2013  
Classe II (isolamento duplo), Tipo BF, proteção contra entrada IP22. 
 
 

Sensores 
Sensores de pressão: Localizado internamente na saída do dispositivo, tipo de 

medição de pressão analógica, -5 cm H2O a +45 cm H2O (-5 
hPa a +45 hPa) 

Sensor de fluxo: Localizado internamente na entrada do dispositivo, tipo de 
fluxo de massa digital, -70 l/min a +180 l/min 

 
 

Pressão máxima de estado estável com falha única 
O dispositivo encerrará na presença de uma falha única se a pressão do estado estável exceder: 
30 cm H2O (30 hPa) durante mais de 6 segundos ou 40 cm H2O (40 hPa) durante mais de 1 segundo. 
 
 

Som 
Nível de pressão medido de acordo com a norma ISO 80601-2-70:2015 (modo CPAP): 
SlimLine: 25 dBA com incerteza de 2 dBA 
Standard: 25 dBA com incerteza de 2 dBA 
SlimLine ou Standard e humidificação: 27 dBA com incerteza de 2 dBA 
Nível de potência medido de acordo com a norma ISO 80601-2-70:2015 (modo CPAP): 
SlimLine: 33 dBA com incerteza de 2 dBA 

Standard: 33 dBA com incerteza de 2 dBA 
SlimLine ou Standard e humidificação: 35 dBA com incerteza de 2 dBA 
Valores declarados de emissão sonora expressos por um número de dois dígitos em conformidade com a ISO 4871:1996. 
 
 

Definições de volume do alarme 
Baixo (nominal 54 dBA), Médio (nominal 60 dBA), Alto (nominal 73 dBA) 
 
 

Físicas – dispositivo e humidificador 
Dimensões (A x L x P): 116 mm x 255 mm x 150 mm  
Saída de ar (encontra-se em conformidade com a norma ISO 
5356-1:2004): 

22 mm 

Peso (dispositivo e humidificador lavável): 1336 g 
Construção da caixa: Termoplástico de engenharia retardador de chama 
Capacidade de água: Até à linha de enchimento máximo, 380 ml 
Humidificador lavável – material: Plástico moldado por injecção, aço inoxidável e vedação de 

silicone 
 
 

Temperatura 
Placa de aquecimento máximo: 68 °C 
Cut-out: 74 °C 
Temperatura máxima do gás: ≤ 41 °C 
 
 

Filtro de ar 
Standard: Material: Fibra não tecida de poliéster 

Retenção média: >75% para pó com ~7 mícrones 
Hipoalergénico: Material: Fibras de acrílico e polipropileno num suporte de 

polipropileno 
Eficiência: >98% para pó com ~7-8 mícrones; >80% para pó 
com ~0,5 mícrones 
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Utilização num avião 
A ResMed confirma que o dispositivo cumpre com os requisitos da autoridade federal da aviação civil dos EUA (Federal 
Aviation Administration — FAA) (RTCA/DO-160, secção 21, categoria M) em relação a todas as fases da viagem aérea. 
 
 

Módulo sem fios 
Tecnologia utilizada: 2G GSM, 3G, 4G (LTE) 
Recomenda-se que o dispositivo esteja a uma distância mínima de 2 cm do corpo durante o funcionamento. Não aplicável a 
máscaras, tubos ou acessórios. A tecnologia poderá não estar disponível em todas as regiões. 
 
 

Declaração de conformidade (DdC com a Diretiva relativa a equipamento de rádio)  

A ResMed declara que o dispositivo Lumis (modelos 283xx) está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições 
relevantes da Diretiva 2014/53/UE (RED). Pode encontrar uma cópia da Declaração de conformidade (DdC) em 
Resmed.com/productsupport 
Este equipamento de rádio opera com as seguintes bandas de frequência e energia de radiofrequência máxima: 
GSM 850/900: 35 dBm 
GSM 1800/1900: 32 dBm 
 

Todos os dispositivos ResMed são classificados como dispositivos médicos ao abrigo da Diretiva relativa a dispositivos 

médicos. Qualquer documentação do produto e material impresso, que apresente 0123, relaciona-se com a Diretiva do 
conselho 93/42/CEE, incluindo a alteração à Diretiva relativa a dispositivos médicos (2007/47/CE). 
 
 

Intervalo da pressão de funcionamento 
S, ST, T, PAC, iVAPS: 2 a 30 cm H2O (2 a 30 hPa) 
CPAP 4 cm H2O a 20 cm H2O (4 hPa a 20 hPa) 
 
 

Oxigénio suplementar 
Fluxo máximo: 15 l/min (S, ST, T, PAC, CPAP), 4 l/min (iVAPS) 
 
 

Circuito do fluxo de ar 

 

1. Sensor de fluxo 
2. Ventilador 
3. Sensor de pressão 
4. Máscara 
5. Tubagem de ar 
6. Humidificador 
7. Dispositivo 
8. Filtro de entrada 

 
 

Vida útil 
Dispositivo, fonte de alimentação: 5 anos 
Humidificador lavável: 2,5 anos 
Tubagem de ar: 6 meses 
 
 

Posição do operador 
O dispositivo foi desenvolvido para ser utilizado a uma distância que o permita alcançar esticando o braço. Um operador deve 
posicionar-se de modo a que a sua linha de visão fique a um ângulo de 30 graus em relação a um plano perpendicular ao 
ecrã. 
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Desempenho do humidificador 

Pressão da máscara 
cm H2O (hPa) 

% saída HR nominal Saída nominal do sistema HA1, BTPS2 
Configuração 4 Configuração 8 Configuração 4 Configuração 8 

3 85 100 6 >10 
4 85 100 6 >10 
10 85 100 6 >10 
20 85 90 6 >10 
25 85 90 6 >10 
30 85 90 6 >10 
1HA — Humidade Absoluta em mg/l 
2 BTPS — temperatura corporal pressão saturada 
 

Tubagem de ar 

Tubagem de ar Material Comprimento Diâmetro interno 
ClimateLineAir Plástico flexível e componentes eléctricos 2 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Plástico flexível e componentes eléctricos 1,9 m 19 mm 
SlimLine Plástico flexível 1,8 m 15 mm 
Standard Plástico flexível 2 m 19 mm 
3 m Plástico flexível 3 m 19 mm 
Temperatura de interrupção do tubo de ar aquecido: ≤ 41 °C  
 
 

Notas:  
• O fabricante reserva-se o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio. 
• A extremidade do conector eléctrico do tubo de ar aquecido é apenas compatível com a saída de ar da extremidade do 

dispositivo e não deve ser adaptada à máscara. 
• Não utilize tubagens de ar electricamente condutoras ou anti-estáticas. 
• As configurações de temperatura e humidade relativa apresentadas não representam valores medidos. 
 

Valores apresentados 

Valor Intervalo Resolução do ecrã 
Sensor de pressão existente na saída de ar: 
Pressão da máscara 2–30 cm H2O (2–30 hPa) 0,1 cm H2O (0,1 hPa) 
Valores derivados do fluxo: 
Fuga 0–120 l/min 1 l/min 
Volume corrente 0–4000 ml 1 ml 
Frequência respiratória 0–50 CPM 1 CPM 
Ventilação por minuto 0–30 l/min 0,1 l/min 
Ti 0,1–4,0 s. 0,1 s 
Razão I:E 1:100–2:1 0,1 
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Valor Exactidão1 
Medição da pressão1: 
Pressão da máscara2 ±[0,5 cm H2O (0,5 hPa) + 4% do valor medido] 
Valores do fluxo e derivados do fluxo1: 
Fluxo ±6 l/min ou 10% da leitura, o valor que for superior, a um fluxo positivo de 0 l/min 

a 150 l/min 
Fuga2 ±12 l/min ou 20% da leitura, o valor que for superior, de 0 l/min a 60 l/min 
Volume corrente2,3 ±20% 
Frequência respiratória2,3 ±1,0 CPM 
Ventilação por minuto2,3 ±20% 
1 Os resultados são expressos em STPD (Standard Temperature and Pressure, Dry; Temperatura e pressão padrão, seca). 101,3 kPa a uma 
temperatura de funcionamento de 20 ºC, seca. 
2 A exactidão poderá ser reduzida pela presença de fugas, oxigénio suplementar, volumes correntes de <100 ml ou ventilação por minuto de <3 
l/min. 
3 Exactidão da medição verificada de acordo com a norma EN ISO 10651-6:2009 relativa a Dispositivos de Suporte Ventilatório Domiciliar 
(Home Care Ventilatory Support Devices; figura 101 e tabela 101), utilizando fluxos de ventilação nominais da máscara ResMed. 
 

Incertezas do sistema de medição 

De acordo com a ISO 80601-2-70:2015 a incerteza de medição do equipamento de teste de um fabricante é: 
Para medição de fluxo ± 1,5 l/min ou ± 2,7% da leitura (o que for superior) 
Para medição de volume (< 100 ml) ± 5 ml ou 6% da leitura (o que for superior) 
Para medição de volume (≥ 100 ml) ± 20 ml ou 3% da leitura (o que for superior) 
Para medição de pressão ± 0,15 cm H2O (0,15 hPa) 
Para medição de tempo ± 10 ms 
 
 

Precisão da pressão – CPAP 

Variação máxima da pressão estática a 10 cm H2O (10 hPa) em conformidade com a ISO 80601-2-70:2015 
 

Tubagem de ar standard Tubagem de ar SlimLine 
Sem humidificação ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) 
Com humidificação ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) 

Variação máxima da pressão dinâmica em conformidade com a ISO  80601-2-70:2015 

Dispositivo sem humidificação e tubagem de ar standard /Dispositivo com humidificação e tubagem de ar standard 
Pressão [cm H2O (hPa)] 10 CPM 15 CPM 20 CPM 
4 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
8 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
12 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
16 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
20 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
Dispositivo sem humidificação e tubagem de ar SlimLine/Dispositivo com humidificação e tubagem de ar SlimLine 
Pressão [cm H2O (hPa)] 10 CPM 15 CPM 20 CPM 
4 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
8 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
12 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
16 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
20 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
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Precisão da pressão – binível 

Variação máxima da pressão dinâmica em conformidade com a ISO 80601-2-70:2015. 
Dispositivo sem humidificação e tubagem de ar standard / Dispositivo com humidificação e tubagem de ar standard 
Taxa de 
respirações 

Pressão de inspiração (cm H2O [hPa]) (Médias; desvios padrões) 
6 10 16 21 25 30 

10 CPM -0,09; 0,01 /  
-0,22; 0,01 

-0,01; 0,07 /  
-0,22; 0,01 

0,07; 0,05 /  
-0,24; 0,01 

-0,03; 0,09 /  
-0,29; 0,03 

0,12; 0,01 /  
-0,26; 0,02 

0,12; 0,01 /  
-0,14; 0,02 

15 CPM 0,02; 0,08 /  
-0,22; 0,01 

0,12; 0,01 /  
-0,22; 0,01 

0,15; 0,01 /  
-0,26; 0,01 

0,15; 0,01 /  
-0,31; 0,02 

0,16; 0,12 /  
-0,30; 0,02 

0,20; 0,05 /  
-0,22; 0,02 

20 CPM 0,17; 0,01 /  
-0,23; 0,01 

0,21; 0,01 /  
-0,28; 0,01 

0,25; 0,01 /  
-0,34; 0,01 

0,21; 0,17 /  
-0,38; 0,02 

0,32; 0,02 /  
-0,40; 0,03 

0,34; 0,02 /  
-0,34; 0,03 

Taxa de 
respirações 

Pressão de expiração (cm H2O [hPa]) (Médias; desvios padrões) 
2 6 12 17 21 25 

10 CPM -0,14; 0,01 /  
-0,27; 0,01 

-0,16; 0,01 /  
-0,29; 0,02 

-0,11; 0,10 /  
-0,34; 0,02 

-0,16; 0,05 /  
-0,33; 0,01 

-0,17; 0,05 /  
-0,33; 0,02 

0,04; 0,17 /  
-0,21; 0,01 

15 CPM -0,16; 0,01 /  
-0,25; 0,01 

-0,20; 0,01 /  
-0,33; 0,02 

-0,20; 0,05 /  
-0,35; 0,01 

-0,21; 0,05 /  
-0,38; 0,02 

-0,23; 0,08 /  
-0,38; 0,02 

0,04; 0,21 /  
-0,25; 0,01 

20 CPM -0,27; 0,01 /  
-0,37; 0,01 

-0,26; 0,02 /  
-0,34; 0,01 

-0,25; 0,01 /  
-0,38; 0,01 

-0,29; 0,01 /  
-0,43; 0,02 

-0,31; 0,01 /  
-0,45; 0,03 

-0,13; 0,23 /  
-0,31; 0,01 

Dispositivo sem humidificação e tubagem de ar SlimLine/ Dispositivo com humidificação e tubagem de ar SlimLine 
Taxa de 
respirações 

Pressão de inspiração (cm H2O [hPa]) (Médias; desvios padrões) 
6 10 16 21 25 30 

10 CPM -0,26; 0,01 /  
-0,52; 0,01 

-0,25; 0,02 /  
-0,53; 0,02 

-0,24; 0,02 /  
-0,53; 0,01 

-0,25; 0,02 /  
-0,54; 0,02 

-0,20; 0,02 /  
-0,51; 0,02 

-0,07; 0,09 /  
-0,18; 0,02 

15 CPM -0,26; 0,01 /  
-0,51; 0,01 

-0,25; 0,01 /  
-0,54; 0,01 

-0,26; 0,01 / 
-0,56; 0,01 

-0,31; 0,03 /  
-0,58; 0,02 

-0,30; 0,05 /  
-0,60; 0,03 

0,18; 0,08 /  
-0,25; 0,02 

20 CPM -0,25; 0,02 /  
-0,52; 0,01 

-0,29; 0,02 /  
-0,58; 0,01 

-0,34; 0,02 /  
-0,62; 0,01 

-0,36; 0,02 /  
-0,67; 0,02 

-0,36; 0,03 /  
-0,69; 0,02 

0,36; 0,02 /  
-0,40; 0,02 

 
 

Taxa de 
respirações 

Pressão de expiração (cm H2O [hPa]) (Médias; desvios padrões) 
2 6 12 17 21 25 

10 CPM -0,28; 0,01 /  
-0,43; 0,01 

-0,30; 0,03 /  
-0,50; 0,01 

-0,30; 0,01 /  
-0,54; 0,01 

-0,33; 0,01 /  
-0,58; 0,01 

-0,34; 0,01 /  
-0,60; 0,02 

-0,27; 0,01 /  
-0,30; 0,01 

15 CPM -0,24; 0,02 /  
-0,37; 0,01 

-0,29; 0,02 /  
-0,47; 0,01 

-0,35; 0,01 /  
-0,55; 0,01 

-0,38; 0,01 /  
-0,62; 0,02 

-0,42; 0,02 /  
-0,66; 0,01 

-0,33; 0,01 /  
-0,36; 0,01 

20 CPM 0,05; 0,21 /  
-0,38; 0,01 

-0,31; 0,02 /  
-0,50; 0,02 

-0,37; 0,02 /  
-0,57; 0,02 

-0,43; 0,02 /  
-0,65; 0,02 

-0,48; 0,02 /  
-0,68; 0,02 

-0,43; 0,02 /  
-0,45; 0,01 

 
 

Nota: a tabela acima baseia-se em dados que cobrem entre 60,1% e 88,8% das durações da fase inspiratória e 66,1% e 93,4%  da fase 
expiratória. Estes intervalos de tempos de dados começam imediatamente após os períodos transitórios iniciais de 
subregulação/sobrerregulação e terminam no ponto em que o fluxo diminui para um valor absoluto equivalente ao respetivo ponto inicial, em 
direcção ao fim das fases respiratórias (isto corresponde aos intervalos de % dos valores fornecidos imediatamente acima). 
 

 



 Português 57 
 

 
Fluxo (máximo) às pressões definidas 

Os seguintes aspectos são medidos de acordo com a norma ISO 80601-2-70:2015 na extremidade da tubagem de ar 
especificada: 
Pressão 
cm H2O (hPa) 

Lumis e Standard 
l/min 

Lumis, humidificação 
e Standard 
l/min 

Lumis e SlimLine 
l/min 

Lumis, humidificação 
e ClimateLineAir 
l/min 

4 180 143 162 151 
8 168 135 151 142 
12 157 136 140 135 
16 144 134 128 121 
20 131 123 117 109 
25 120 115 96 84 
 
 

Orientações e declaração do fabricante sobre emissões e imunidade 
electromagnética 
O equipamento eléctrico médico necessita de precauções especiais relativamente à EMC e tem de 
ser instalado e posto a funcionar de acordo com as informações de EMC fornecidas neste 
documento. 
 

O dispositivo Lumis foi concebido para cumprir as normas de EMC. Porém, caso se suspeite que o 
desempenho do dispositivo (ex., pressão ou fluxo) seja afectado por outro equipamento, afaste o 
dispositivo da possível causa de interferência. 
 

Orientações e declaração do fabricante — emissões e imunidade electromagnética 

O dispositivo destina-se a ser utilizado no ambiente electromagnético especificado abaixo. O cliente 
ou o utilizador do dispositivo devem assegurar que o dispositivo é utilizado num ambiente com tais 
características. 

Ensaio de emissões Conformidade Ambiente electromagnético — orientações 
Emissões de RF CISPR 11 Grupo 1 O dispositivo utiliza energia de RF apenas para o seu 

funcionamento interno. Por conseguinte, as suas 
emissões de RF são muito baixas e não é provável que 
causem qualquer interferência em equipamento 
electrónico vizinho. 

Emissões de RF CISPR 11 Classe B O dispositivo é adequado para utilização em todos os 
estabelecimentos, incluindo estabelecimentos 
domésticos e aqueles ligados directamente à rede 
eléctrica pública de baixa tensão que abastece 
edifícios usados para fins domésticos. 

Emissões harmónicas  
IEC 61000-3-2 

Classe A  

Flutuações de tensão/tremulações 
IEC 61000-3-3 

Em 
conformidade 
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Orientações e declaração do fabricante — imunidade electromagnética 

O dispositivo destina-se a ser utilizado no ambiente electromagnético especificado abaixo. O cliente 
ou o utilizador do dispositivo devem assegurar que o dispositivo é utilizado num ambiente com tais 
características. 

Ensaio de 
imunidade 

Nível de ensaio 
IEC60601-1-2 

Nível de 
conformidade 

Ambiente electromagnético — orientações 

Descarga 
electroestática 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV por contacto 
±8 kV por ar 

±8 kV por contacto 
±15 kV por ar 

O pavimento deve ser de madeira, betão ou mosaicos 
cerâmicos. Se o chão estiver coberto de material 
sintético, a humidade relativa deve ser de pelo menos 
30%. 

Corrente 
eléctrica 
transitória 
rápida/ 
rajada 
IEC 61000-4-4 

±2 kV para linhas de 
abastecimento de 
energia 
 
±1 kV para linhas de 
entrada/saída 

±2 kV 
 
 
 
±1 kV para linhas de 
entrada/saída 

A qualidade da rede eléctrica deve ser a de um 
ambiente comercial ou hospitalar normal. 

Sobretensão  
 
IEC 61000-4-5 

±1 kV em modo 
diferencial 
±2 kV em modo comum 

±1 kV em modo 
diferencial 
±2 kV em modo 
comum 

A qualidade da rede eléctrica deve ser a de um 
ambiente comercial ou hospitalar normal. 

Quedas de 
tensão, breves 
interrupções e 
variações da 
tensão em 
linhas de 
entrada de 
abastecimento 
de energia 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>queda de 
95% na Ut) durante 
0,5 ciclo 
40% de  Ut (queda de 
60% na Ut) durante 
5 ciclos 
70% de  Ut (queda de 
30% na Ut) durante 
25 ciclos 
<5% Ut (>queda de 
95% na Ut) durante 5 s 

100 V 
 
240 V 

A qualidade da rede eléctrica deve ser a de um 
ambiente comercial ou hospitalar normal. 
Se o utilizador do dispositivo necessitar de utilização 
contínua durante interrupções da energia eléctrica, 
recomenda-se que o dispositivo seja alimentado por 
uma fonte de alimentação ininterrupta. 

Campo 
magnético da 
frequência de 
energia 
(50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m Os campos magnéticos da frequência de energia devem 
situar-se em níveis característicos de uma localização 
típica num ambiente comercial ou hospitalar normal. 

RF conduzida 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz a 80 MHz 

3 Vrms 
150 kHz a 80 MHz 

O equipamento de RF portátil e móvel não deve ser 
utilizado a uma distância de qualquer parte do 
dispositivo, incluindo os cabos, inferior à distância de 
separação recomendada calculada a partir da equação 
aplicável à frequência do transmissor. 
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Ensaio de 
imunidade 

Nível de ensaio 
IEC60601-1-2 

Nível de 
conformidade 

Ambiente electromagnético — orientações 

RF irradiada 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz a 2,5 GHz 

10 V/m 
80 MHz a 2,5 GHz 

Distância de separação recomendada 
d = 0,35√P 
d = 0,35 √P 80  MHz a 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz a 2,5 GHz 
Em que (P) é a potência de saída máxima nominal do 
transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante 
do transmissor e “d” é a distância de separação 
recomendada em metros (m). As intensidades dos 
campos de transmissores de RF fixos, conforme 
determinado por um estudo electromagnético do locala, 
deve ser inferior ao nível de conformidade em cada 
intervalo de frequência. b Poderá ocorrer interferência 
na proximidade de equipamento marcado com o 
seguinte símbolo:  

a Em teoria, não é possível prever com exactidão as intensidades do campo de transmissores fixos, como estações base de 
rádio, telefones (telemóveis/sem fios) e rádio móvel terrestres, radio-amador, transmissão de rádio AM e FM e de televisão. 
Para avaliar o ambiente electromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve considerar-se um estudo 
electromagnético do local. Se a intensidade do campo medida no local onde o dispositivo vai ser utilizado exceder o nível de 
conformidade da RF aplicável, o dispositivo deverá ser observado para se verificar se está a funcionar normalmente. Em caso 
de desempenho anormal, poderão ser necessárias medidas adicionais, como a reorientação ou a mudança de local do 
dispositivo. 
b No intervalo de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades do campo devem ser inferiores a 3 V/m. 
Notas: 

• Ut é a tensão da corrente eléctrica CA antes da aplicação do nível de ensaio. 

• Em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequência mais elevado. 

• Estas orientações podem não se aplicar a todas as situações. A propagação electromagnética é 
afectada pela absorção por, e reflexão a partir de, estruturas, objectos e pessoas. 

 

Distâncias de separação recomendadas entre o equipamento de comunicações de RF portátil e 
móvel e o dispositivo 

O dispositivo destina-se a ser utilizado num ambiente em que as perturbações por RF irradiada 
estejam controladas. O cliente ou o utilizador do dispositivo podem ajudar a prevenir a interferência 
electromagnética mantendo uma distância mínima entre equipamento de comunicações de RF 
portátil e móvel (transmissores) e o dispositivo, conforme se recomenda abaixo, de acordo com a 
potência de saída máxima do equipamento de comunicações. 

 
Potência de saída 
nominal máxima do 
transmissor (W) 

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m) 

150 kHz a 80 MHz 
d = 0,35√P 

80 MHz a 800 MHz 
d = 0,35√P 

800 MHz a 2,5 GHz 
d = 0,7 √P 

0,01 0,035 0,035 0,070 
0,1 0,11 0,11 0,22 

1 0,35 0,35 0,70 
10 1,1 1,1 2,2 
100 3,5 3,5 7,0 
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Para transmissores com uma potência de saída nominal máxima não indicada anteriormente, a 
distância de separação recomendada “d” em metros (m) pode ser determinada utilizando a equação 
aplicável à frequência do transmissor em que “P” é a potência de saída nominal máxima do 
transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor. 

Notas: 

• Em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para o intervalo de frequência mais 
elevado. 

• Estas orientações podem não se aplicar a todas as situações. A propagação electromagnética é 
afectada pela absorção por, e reflexão a partir de, estruturas, objectos e pessoas. 

 

Símbolos 

Os símbolos que se seguem poderão constar no produto ou na embalagem. 
 

 Leia as instruções antes de utilizar.  Indica um aviso ou precaução.  Siga as instruções 

antes de utilizar.  Fabricante.  Representante autorizado na Europa.  Código de lote. 

 Referência.  Número de série.  Número do dispositivo.  Lig / Desl.  Peso do 

dispositivo.  Protegido contra objectos do tamanho de um dedo e contra o gotejamento de água 

quando inclinado até 15 ° desde a orientação especificada.  Corrente contínua.  Peça de 

aplicação tipo BF.  Equipamento de Classe II.   Limites de humidade.   Limites de 

temperatura.  Radiação não ionizante.  Logótipo 1 de controlo de poluição na China. 

 Logótipo 2  de controlo de poluição na China.  Sujeito a receita médica (nos EUA, a lei 

federal limita a venda destes dispositivos a médicos ou por ordem destes.)  Nível de 

água máximo.  Utilizar apenas água destilada.  Altitude de funcionamento.  Limitação de 

pressão atmosférica.  Em conformidade com RTCA DO-160 secção 21, categoria M..  Não 

seguro para RM (não utilizar próximo a um dispositivo de IRM).  

 Informações ambientais 

Este dispositivo deve ser eliminado separadamente e não como resíduo urbano indiferenciado. Para 
eliminar o dispositivo, use os sistemas adequados de recolha, reutilização e reciclagem disponíveis na 
sua área. O uso destes sistemas de recolha, reutilização e reciclagem tem o propósito de poupar os 
recursos naturais e evitar danos ao ambiente causados por substâncias perigosas. 

Se necessitar de informações sobre estes sistemas de gestão de resíduos, entre em contacto com o 
centro de recolha de resíduos da sua localidade. O símbolo que indica o uso destes sistemas de 
gestão de resíduos é constituído por um contentor de lixo barrado com uma cruz. Se necessitar de 
mais informações sobre a recolha e a eliminação do dispositivo ResMed, entre em contacto com os 
escritórios da ResMed ou o distribuidor da sua área, ou visite www.resmed.com/environment. 
 

Manutenção 
O dispositivo Lumis destina-se a proporcionar um funcionamento seguro e fiável quando utilizado em 
conformidade com as instruções fornecidas pela ResMed. A ResMed recomenda que o dispositivo 
Lumis seja submetido a inspecções e operações de manutenção por um Centro de Assistência 
Técnica autorizado da ResMed caso exista algum sinal de desgaste ou preocupação com o 
funcionamento do dispositivo. Caso contrário, não devem ser necessárias, em geral, operações de 
inspecção e manutenção dos produtos durante a respectiva vida útil. 
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Garantia Limitada 
A ResMed Ltd (doravante 'ResMed') garante que o produto ResMed está isento de defeitos de 
material e fabrico durante o período de tempo abaixo especificado, a partir da data de compra. 

Produto Período da garantia 

• Sistemas de máscara (incluindo armação da máscara, almofada, arnês e tubagem) 
— excepto dispositivos de utilização única 

• Acessórios — excepto dispositivos de utilização única 

• Sensores de pulso para dedo de tipo flexível 

• Câmaras de água de humidificadores 

90 Dias 

• Baterias para utilização em sistemas de alimentação com bateria ResMed internos 
e externos 

6 meses 

• Sensores de pulso para dedo de tipo clipe 

• Módulos de dados de dispositivos CPAP e de Binivel 

• Oxímetros e adaptadores para oxímetros de dispositivos CPAP e Binivel 

• Humidificadores e respectivas câmaras de água laváveis 

• Dispositivos de controlo de titulação 

1 Ano 

• Dispositivos CPAP, Binivel e de ventilação (incluindo fontes de alimentação 
externas) 

• Acessórios da bateria 

• Dispositivos portáteis de diagnóstico/rastreio 

2 anos 

Esta garantia só se aplica ao consumidor inicial. Não é transferível. 

Se o produto avariar nas condições normais de utilização, a ResMed procederá, ao seu critério, à 
reparação ou substituição do produto defeituoso ou de qualquer um dos seus componentes.  

Esta garantia limitada não cobre: a) qualquer dano resultante de utilização inadequada, abuso, 
modificação ou alteração do produto; b) reparações efectuadas por qualquer entidade de assistência 
técnica que não tenha sido expressamente autorizada pela ResMed para efectuar esse tipo de 
reparação; c) qualquer dano ou contaminação causado por fumo de cigarros, cachimbos, charutos ou 
outros e d) qualquer dano provocado pelo derramamento de água sobre ou para dentro de um 
dispositivo electrónico. 

A garantia deixa de ser válida se o produto for vendido, ou revendido, fora da região da compra 
original. 

Os pedidos de reparação ou substituição de um produto defeituoso no âmbito da garantia devem ser 
feitos pelo consumidor original no local de compra. 

Esta garantia substitui todas as outras, explícitas ou implícitas, incluindo qualquer garantia implícita de 
comerciabilidade ou de adequabilidade para um determinado fim. Algumas regiões ou estados não 
permitem limitações de tempo sobre a duração de uma garantia implícita, pelo que a limitação acima 
pode não se aplicar ao seu caso. 

A ResMed não será responsabilizada por quaisquer danos incidentais ou consequentes reivindicados 
como decorrentes da venda, instalação ou uso de qualquer produto ResMed. Algumas regiões ou 
estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequentes, pelo que a 
limitação acima pode não se aplicar ao seu caso.  

Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos e pode ter outros direitos que variam de região 
para região. Para mais informações sobre seus direitos de garantia, entre em contacto com o 
revendedor local da ResMed ou os escritórios da ResMed. 



ResMed.com

ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Austrália 

Consulte ResMed.com para conhecer outras localizações da ResMed a nível mundial. Air10, Lumis, ClimateLine, SlimLine, HumidAir, SmartStart, 
ResScan, AirView e VPAP são marcas comerciais e/ou marcas registadas do grupo de empresas ResMed. Para informações de patentes e outras 
informações relativas a propriedade intelectual, consulte ResMed.com/ip. Actichlor é uma marca comercial de Ecolab US Inc. Alconox é uma marca 
comercial de Alconox Inc. Cavicide é uma marca comercial de Metrex Research, LLC. CIDEX é uma marca comercial de Advanced Sterilization Products, 
Divisçao de Ethicon US, LLC. Mikrozid e Terralin são marcas comerciais da Schülke & Mayr GmbH. Neodisher MediZym é uma marca comercial da 
Chemische Fabrik Dr Weigert GmbH & Co. KG. Gigasept é uma marca comercial da Schülke & Mayr. Sterrad é uma marca comercial da Johnson & 
Johnson. O logotipo SD é uma marca comercial da SD-3C, LLC.  © 2017 ResMed Ltd.  288224/2 2017-08
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