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1 Port / Anschluss / Port / Presa / Puerto / Porta/ Poort

2 Valve (AcuCare F1-1 and AcuCare F1-4 only) /  
Ventil (nur AcuCare F1-1 und AcuCare F1-4) /  
Valve (AcuCare F1-1 et AcuCare F1-4 uniquement) /  
Valvola (solo AcuCare F1-1 e AcuCare F1-4) /  
Válvula (solo AcuCare  F1-1 e AcuCare F1-4) /  
Válvula (só AcuCare F1-1 e AcuCare F1-4) / Klep (alleen AcuCare F1-1 e AcuCare F1-4)

3 Quick release clip / Schnell zu öffnender Clip / Clip de retrait rapide /  
Fermaglioa sgancio rapido / Broche de liberación rápida / Clipe de libertação rápida /
Snelklem

4 Vent (AcuCare F1-4 only)  / Luftauslassöffnung (nur AcuCare F1-4) /  
Orifice de ventilation (AcuCare F1-4 uniquement) /  
Foro per l’esalazione (sólo AcuCare F1-4) /  
Ventilación  sólo AcuCare F1-4) / Respiradouro (só AcuCare F1-4)  /  
Ventilatieopening (alleen AcuCare F1-4) 

5 Connector 22M - 22M (AcuCare F1-4 only) /  
Adapter 22 AD - 22 AD (nur AcuCare F1-4) /  
Raccord 22M - 22M (AcuCare F1-4 uniquement) /  
Raccordo 22M - 22M (sólo AcuCare F1-4) /  
Connector recto 22M - 22M sólo AcuCare F1-4) /  
Connector 22M - 22M (só AcuCare F1-4) / Connector 22M - 22M (alleen AcuCare F1-4)

S: Small / Small / Petit / Small / Pequeña / Pequena / mall  

M: Medium / Medium / médium / medium / mediana / média / medium 

L: Large / Large / Grand / Large / Grande / Grande / Large 
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PORTUGUÊS 

 
Máscaras Faciais para Uso Hospitalar 

Obrigado por escolher a gama AcuCare. 
Este manual cobre as seguintes variantes, que são apresentadas na parte 
da frente do manual: 

• Máscara facial completa não ventilada AcuCare F1-0 (cotovelo azul 
para indicar que a máscara não inclui o mecanismo de ventilação 
passiva ou um AAV).  

• Máscara facial completa não ventilada AcuCare F1-1 com AAV 
(cotovelo claro com um ponto azul "NV" para indicar que a máscara não 
incorpora o mecanismo de ventilação passiva). 

• Máscara facial completa ventilada AcuCare F1-4 (cotovelo claro para 
indicar que a máscara incorpora um mecanismo de ventilação passiva 
e um AAV). 

 

Utilizar este manual 
Leia este manual na íntegra antes de usar. Quando seguir instruções, 
consulte as imagens na parte da frente do manual. 
 

Utilização prevista 
Utilização prevista para a AcuCare F1-0 
A máscara AcuCare F1-0 é um acessório não invasivo utilizado para 
canalizar fluxo de ar para um paciente a partir de um sistema de 
ventilação com válvula de exaustão activa. 
A máscara é: 

• para ser utilizada em pacientes com um peso superior a 30 kg, a quem 
tenha sido prescrita terapia por pressão positiva nas vias aéreas; 

• um dispositivo descartável, destinado a tratamento de curto prazo (até 
7 dias) de um único paciente, apenas em ambiente hospitalar. 

• destinada a ser utilizada com circuitos de respiração ou dispositivos de 
ventilação de pressão positiva (VPP) que fornecem o seu próprio 
método de ventilação de gases expirados ou gases suplementares. 
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Utilização prevista para a AcuCare F1-1 

A máscara AcuCare F1-1 é um acessório não invasivo utilizado para 
canalizar o fluxo do ar para um paciente a partir de um dispositivo de 
pressão positiva nas vias aéreas (PPVA). 
A máscara é: 

• para ser utilizada em pacientes com um peso superior a 30 kg, a quem 
tenha sido prescrita terapia por pressão positiva nas vias aéreas; 

• um dispositivo descartável, destinado a tratamento de curto prazo (até 
7 dias) de um único paciente, apenas em ambiente hospitalar; 

• destinada a ser utilizada com circuitos de respiração ou dispositivos de 
ventilação de pressão positiva (VPP) que fornecem o seu próprio 
método de ventilação de gases expirados ou gases suplementares. 

 

Utilização prevista para a AcuCare F1-4 
A máscara AcuCare F1-4 é um acessório não invasivo utilizado para 
canalizar o fluxo do ar para um paciente a partir de um dispositivo de 
pressão positiva nas vias aéreas (PPVA). 
A máscara é: 

• para ser utilizada em pacientes com um peso superior a 30 kg, a quem 
tenha sido prescrita terapia por pressão positiva nas vias aéreas; 

• um dispositivo descartável, destinado a tratamento de curto prazo (até 
7 dias) de um único paciente, apenas em ambiente hospitalar. 

 

 AVISOS GERAIS 
• Tal como com todas as máscaras, poder-se-á dar a ocorrência de 

uma certa respiração de ar exalado a baixas pressões. 
• No caso de pacientes que não sejam capazes de remover a 

máscara por si próprios, esta não pode ser usada sem supervisão 
qualificada. 

• Esta máscara não deve ser usada em pacientes com reflexos 
laríngeos incapacitados ou outras condições que predispõem a 
aspiração no caso de regurgitação ou vómito. 

• A máscara só deve ser usada quando o sistema de ventilação 
estiver ligado e a funcionar correctamente. 

• Tome todas as precauções ao usar oxigénio suplementar. 
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• O oxigénio favorece a combustão. O oxigénio não deve ser 
utilizado enquanto estiver a fumar ou na presença de uma chama. 
Utilize o oxigénio apenas em locais bem ventilados. 

• Se for usado oxigénio com o ventilador, é necessário desligar o 
fluxo de oxigénio quando o ventilador não está a funcionar para 
que o oxigénio não usado não se acumule dentro do dispositivo e 
não crie risco de incêndio. 

• Aquando da existência de um caudal fixo do fluxo suplementar de 
oxigénio (se for usado), a concentração de oxigénio inalado varia 
consoante os parâmetros de pressão, o padrão de respiração do 
paciente, a selecção do tamanho da máscara e a taxa de fuga. 

• As especificações técnicas da máscara são fornecidas para que 
possa verificar se são compatíveis com o ventilador. Se não for 
utilizada de acordo com as especificações ou se for utilizada com 
dispositivos incompatíveis, é possível que a vedação e o conforto 
da máscara não sejam eficazes, que não se obtenha uma terapia 
óptima e que fugas ou variações na taxa de fuga possam afectar o 
funcionamento do ventilador. 

• Pare de utilizar esta máscara se o paciente tiver QUALQUER 
reacção adversa durante a utilização da máscara. 

• A utilização de uma máscara pode causar sensibilidade ao nível 
dos dentes, das gengivas ou da maxila ou agravar um problema 
dentário existente. Em caso de sintomas, deve consultar um 
dentista. 

• Consulte o manual do seu ventilador para obter informações 
sobre os respectivos parâmetros e funcionamento. 

• Não exponha a máscara directamente à luz solar. 
• Remova a totalidade da embalagem antes de utilizar a máscara. 
• (Apenas AcuCare F1-1 e AcuCare F1-4) O conjunto de cotovelo e 

válvula dispõe de funções de segurança específicas. A máscara 
não deve ser colocada se a válvula estiver danificada porque não 
poderá cumprir a sua função de segurança. A máscara deve ser 
substituída se a válvula estiver danificada, deformada ou 
rompida. 

• (Apenas AcuCare F1-4) Os respiradouros devem ser mantidos 
desimpedidos. 
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Utilização da máscara 
As máscaras deste guia incorporam:  

• um conector cónico fêmea padrão de 22 mm para uma ligação externa 
ao ventilador; 

• uma porta luer padrão para obter amostras de pressão ou fornecer 
oxigénio suplementar, se necessário. 

 

Colocação 
Notas: 

• As embalagens das máscaras estão identificadas com um diagrama 
de tamanhos para o ajudar a identificar o tamanho de máscara 
correcto. 

• Inspeccione a máscara antes de usar e substitua-a se existirem peças 
danificadas. 

• Não aperte as correias em demasia, já que o ar enche a almofada de 
dupla face e fornece uma vedação confortável. 

• Para uma melhor vedação, as correias laterais devem estar mais 
apertadas do que a correia superior. 

 

1. Posicione a almofada da máscara por cima do nariz e da boca do 
paciente e puxe o arnês sobre a cabeça do paciente. 

2. Enquanto encosta a máscara junto ao rosto do paciente, puxe cada 
uma das correias laterais pelo lado do rosto do paciente. As correias 
devem passar por baixo das orelhas do paciente. As mangas laterais 
da máscara devem dobrar conforme aperta as correias. 

3. Ajuste suavemente a correia superior. 
4. Inicie a ventilação de acordo com as instruções de funcionamento do 

sistema de ventilação e ligue a máscara ao sistema de ventilação. 
5. Se sair ar em torno da almofada, torne a posicionar a máscara no rosto 

do paciente para obter uma melhor vedação. Pode também necessitar 
de reajustar as correias do arnês. 

 

Remoção 

1. Desaperte o arnês da máscara utilizando o clip de libertação rápida.  
2. Puxe a máscara e o arnês para cima da cabeça do paciente. 
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Limpeza 

 AVISO 
Siga sempre as instruções de limpeza. Alguns produtos de limpeza 
podem danificar a máscara, as suas peças e a sua função, ou deixar 
vapores residuais perigosos. 

 PRECAUÇÃO 
• Não exponha qualquer peça do sistema ou tubagem directamente 

à luz solar, pois pode deteriorar. 
• Se for observada a deterioração visível de qualquer um dos 

componentes do sistema (quebra, descoloração, desgaste, etc.), o 
sistema deve ser descartado e substituído. 

• Descarte a máscara (e o arnês) se estiver muito suja, 
principalmente se os respiradouros estiverem bloqueados. 

A máscara (com o arnês) é descartável e deve ser descartada se estiver 
muito suja. Se o interior da máscara estiver ligeiramente sujo, poderá ser 
limpo com um pano limpo e água. Não desmonte a máscara. 
 

Detecção e resolução de problemas 
Problema/causa possível Solução 

A máscara é desconfortável 
As correias do arnês estão muito 
apertadas. 

A membrana da almofada foi concebida 
para inflar contra o rosto do paciente para 
oferecer uma vedação confortável com uma 
baixa tensão do arnês. Ajuste as correias 
uniformemente. Certifique-se que as 
correias do arnês não estão muito apertadas 
e que a almofada não está esmagada ou 
dobrada. 

A máscara pode ter o tamanho errado. Verifique o tamanho do paciente e 
compare-o com o diagrama de dimensões 
localizado na embalagem da máscara. 
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Problema/causa possível Solução 

A máscara apresenta fugas junto ao 
rosto 
A membrana da almofada está esmagada 
ou dobrada. 

Reajuste a máscara de acordo com as 
instruções. Certifique-se de que posiciona 
correctamente a almofada no rosto do 
paciente antes de passar o arnês sobre a 
cabeça. Não faça deslizar a máscara pelo 
rosto do paciente abaixo ao ajustar pois 
poderá dobrar ou enrolar a almofada. 

A máscara pode ter o tamanho errado. Verifique o tamanho do paciente e 
compare-o com o diagrama de dimensões 
localizado na embalagem da máscara. 

 
 

Especificações técnicas 
Aplicam-se as seguintes especificações gerais a todas as máscaras deste 
guia. 
 

Especificações gerais 

Condições 
ambientais 

Temperatura de funcionamento: +5°C a +40°C 
Humidade de funcionamento: 15% a 95% sem condensação 
Temperatura de armazenamento e transporte: -20°C a +60°C 
Humidade de armazenamento e transporte: até 95% sem 
condensação 

Dimensões 
gerais totais  
Não incluindo o 
arnês 

Pequena: 
148 mm (A) x 221 mm (L) x 102 mm (P) 
Média: 
158 mm (A) x 230 mm (L) x 105 mm (P) 
Grande: 
165 mm (A) x 234 mm (L) x 107 mm (P) 

Compatibilidade Para obter uma lista completa de dispositivos compatíveis com esta 
máscara, consulte a Lista de Compatibilidades entre 
Máscaras/Dispositivos em www.resmed.com, na página relativa aos 
Produtos na área de Serviço e assistência. Se não tiver acesso à 
Internet, contacte o representante da ResMed. 
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Especificações técnicas: AcuCare F1-0 

Pressão (cm H20) 
0 a 20 
20 a 40 

Fluxo (l/min) 
< 6 
< 12 

Pressão de terapia 0 a 40 cm H20 

Informação acerca 
do espaço morto 

O espaço morto físico (máscara e cotovelo) utilizando a almofada 
grande é de 342 ml. 

Resistência Medição da queda de pressão 
(nominal) 

 
a 50 l/min: 0,4 cm H2O 

 a 100 l/min: 1,2 cm H2O 

 
 

Especificações técnicas: AcuCare F1-1 

Pressão (cm H20) 
3 a 20 
20 a 40 

Fluxo (l/min) 
<6 
<12 

Pressão de terapia 3 a 40 cm H20 

Informação acerca 
do espaço morto 

O espaço morto físico (máscara e cotovelo) utilizando a almofada 
grande é de 366 ml. 

Resistência com 
Válvula Anti-Asfixia 
(AAV) fechada para 
a atmosfera 

Medição da queda de pressão 
(nominal) 

 
a 50 l/min: 0,5 cm H2O 

 a 100 l/min: 1,1 cm H2O 

Resistência 
inspiratória e 
expiratória com 
Válvula Anti-Asfixia 
(AAV) aberta para a 
atmosfera 

Inspiração a 50 l/min 1,0 cm H2O 
Expiração a 50 l/min 1,5 cm H2O 

Pressão com a 
válvula anti-asfixia 
(VAA) aberta para a 
atmosfera 

< 2 cm H2O 

Português  7 
 



Pressão com a 
válvula anti-asfixia 
(VAA) fechada para 
a atmosfera 

< 2 cm H2O 

 
 

Especificações técnicas: AcuCare F1-4 

Curva de 
Pressão/Fluxo 

A máscara possui ventilação passiva para impedir a reinalação. Em 
resultado de variações ocorridas no fabrico, o caudal do 
respiradouro pode variar. 

 

Pressão 
(cm H2O) 

Fluxo 
(l/min) 

3 19 
10 37 
20 54 

30 69 
40 82 

Pressão de terapia 3 a 40 cm H20 

Informação acerca 
do espaço morto 

O espaço morto físico (máscara e cotovelo) utilizando a almofada 
grande é de 364 ml. 

Resistência com 
Válvula Anti-Asfixia 
(AAV) fechada para 
a atmosfera 

Medição da queda de pressão 
(nominal) 

 
a 50 l/min: 0,5 cm H2O 

 a 100 l/min: 1,2 cm H2O 

Resistência 
inspiratória e 
expiratória com 
Válvula Anti-Asfixia 
(AAV) aberta para a 
atmosfera 

Inspiração a 50 l/min 0,6 cm H2O 
Expiração a 50 l/min 0,8 cm H2O 

Pressão com a 
válvula anti-asfixia 
(VAA) aberta para a 
atmosfera 

<2 cm H2O 
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Pressão com a 
válvula anti-asfixia 
(VAA) fechada para 
a atmosfera 

<2 cm H2O 

 
 

Armazenamento 
Assegure-se de que a máscara está bem limpa e seca antes de a guardar 
por qualquer período de tempo. Guarde a máscara num local seco, ao 
abrigo da luz solar directa. 
 

Eliminação 
Esta máscara não contém quaisquer substâncias perigosas e pode ser 
descartada de acordo com as regulamentações ambientais locais. 
 

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

 
Número de catálogo 

 
Código de lote 

 
Limite de humidade 

 
Limite de temperatura 

 
Frágil, manusear com cuidado 

 
Não é feito com látex de 
borracha natural 

 
Fabricante  

Representante autorizado na 
Europa 

 
Manter abrigado da chuva 

 
Este lado para cima 

 
máscara não ventilada 

 
Válvula anti-asfixia 
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Máscara ventilada 

 

Representa um Aviso ou uma Precaução e alerta-o/a para a possibilidade de 
ferimentos ou explica cuidados especiais a ter para o uso seguro e eficaz do 
dispositivo 

 
Precaução, consulte os documentos anexos 
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