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Utilização prevista
O humidificador aquecido é um acessório dos dispositivos de terapia Respironics REMstar e BiPAP que fornece humidade ao 
circuito do paciente. Destina-se a ser utilizado em pacientes que respirem espontaneamente e que pesem mais de 30 kg, em 
ambiente domiciliário ou hospitalar/institucional, tratados com terapia de ventilação de pressão positiva nas vias respiratórias 
através de máscara.

Advertências
Uma advertência indica a possibilidade de lesões no utilizador ou no operador.

Utilize o humidificador somente para a utilização prevista descrita neste manual. Utilize apenas acessórios recomendados pela Respironics.•	
Inspeccione periodicamente o humidificador em relação a sinais de danos ou desgaste. Nunca utilize o humidificador se houver •	
alguma peça danificada, se não estiver a funcionar adequadamente ou se tiver caído ou sido incorrectamente manuseado. Não utilize 
o humidificador se existirem fugas na câmara de água ou se esta estiver de algum modo danificada. As peças danificadas deverão ser 
substituídas antes de continuar a utilizar o dispositivo.
Inspeccione periodicamente o cabo de alimentação do humidificador em relação a sinais de danos ou desgaste. Se ficar gasto ou •	
danificado, contacte a Respironics ou o seu fornecedor de cuidados domiciliários para substituir o cabo.
Deixe a placa de aquecimento do humidificador e a água arrefecerem durante aproximadamente 15 minutos antes de remover a •	
câmara de água. Poderá queimar-se se: tocar na placa de aquecimento, contactar com a água aquecida ou tocar na panela da câmara.
Este equipamento não é adequado para ser utilizado na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, com oxigénio ou com •	
óxido nitroso.
Quando instalar a câmara de água, não entorne água para dentro do humidificador ou do dispositivo de terapia.•	
Se notar qualquer mudança inexplicável no desempenho deste dispositivo, se tiver sons invulgares ou ruidosos, se tiver sido deixado •	
cair ou tiver sido manuseado de forma indevida, se houver água derramada na caixa ou se a caixa estiver partida, desligue o cabo de 
alimentação do dispositivo de terapia e interrompa a utilização. Contacte o seu fornecedor de cuidados domiciliários.
Antes de limpar o humidificador, retire-o sempre do dispositivo de terapia.•	
Esvazie e limpe a câmara de água diariamente para prevenir o crescimento de fungos e bactérias. Limpe totalmente o vedante.•	
Nota: Consulte a secção “Garantia limitada” deste manual para obter informações sobre a cobertura da garantia.

Precauções
Uma precaução assinala a possibilidade de danos no dispositivo.

Não ponha o humidificador directamente sobre alcatifa, tecido ou outros materiais inflamáveis.•	
Não ponha o dispositivo dentro de, ou sobre, qualquer outro recipiente que possa servir para recolher ou guardar água. Tome •	
precauções para proteger o mobiliário de danos provocados pela água.
Não encha a câmara de água acima da linha de enchimento máximo. Poderão ocorrer danos no humidificador ou no dispositivo de •	
terapia. Se a câmara de água tiver demasiada água, poderão ocorrer fugas na entrada da câmara (situada na traseira) ao instalar a 
tampa.
Utilize apenas água destilada à temperatura ambiente na câmara. Não ponha químicos nem aditivos na água. Tal acção poderia irritar as •	
vias respiratórias ou danificar a câmara de água.
Retire a câmara de água, esvazie-a e volte a colocar a câmara vazia antes de transportar a base do humidificador.•	
Não tente encher a câmara de água enquanto ainda estiver dentro do humidificador.•	
Para evitar derrames, não desligue o humidificador do dispositivo de terapia com água na câmara. Retire a câmara de água do •	
humidificador antes de desligar o dispositivo de terapia.
Ligue o humidificador somente depois de a câmara de água estar instalada. A definição numérica do humidificador tem de permanecer •	
em 0 se não houver água na câmara de água.
A porta do humidificador tem de estar na posição aberta antes de retirar a câmara de água. Não retire a câmara de água sem se •	
certificar de que a porta do humidificador está bloqueada na posição aberta.
Não mova o humidificador enquanto a câmara de água tiver água. •	
Somente os procedimentos de limpeza hospitalares e institucionais descritos neste manual são recomendados pela Respironics. A •	
utilização de outros processos de limpeza e desinfecção, não especificados pela Respironics, pode afectar o desempenho do produto.

Legenda dos símbolos
Estes símbolos poderão aparecer no dispositivo:

Símbolo Definição Símbolo Definição

Linha de enchimento máximo Equipamento à prova de gotas

Água quente, superfície quente Peça aplicada de tipo BF

Siga as instruções de utilização
Eliminação separada de equipamento eléctrico 
e electrónico de acordo com a directiva EC 
2002/96/EC.
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Funcionalidades e conteúdo do sistema
IMPORTANTE: Leia na íntegra o manual do seu dispositivo de terapia e compreenda as informações fornecidas antes de tentar 
usar este humidificador.

Porta do humidificador

Orifício de entrada de ar

Orifício de saída de ar

Humidificador
(liga-se ao dispositivo de terapia)

Placa de aquecimento

Câmara de água

Linhas de enchimento máximo

Esta figura ilustra muitas das funcionalidades e conteúdo do dispositivo, descritos na tabela seguinte.

Artigo DeScrição

Humidificador Ligue o seu dispositivo de terapia aqui.

Orifício de entrada de ar Liga-se ao orifício de saída do dispositivo de terapia.

Orifício de saída de ar 
(cónico, 22 mm)

Ligue o circuito do paciente aqui.

Placa de aquecimento Aquece a água na câmara de água.

Porta do humidificador Abra a porta para aceder à câmara de água.

Alavanca da porta do 
humidificador

Levante a alavanca para abrir a porta do humidificador.

Câmara de água A câmara de água amovível contém a água para humificação. 

Linhas de enchimento 
máximo

As linhas de enchimento (nas partes laterais e frontal da câmara) indicam o nível de água máximo para um 
funcionamento seguro.

Nota: Leia todas as instruções antes de usar o humidificador.
Nota: Este humidificador está especificado para ser utilizado somente com os dispositivos Respironics REMstar e BiPAP.
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Ligação ao dispositivo de terapia
Quando utiliza um humidificador, o circuito do paciente liga-se ao orifício de saída de ar do humidificador. 1. 
Para ligar o dispositivo de terapia ao humidificador, tem de primeiro remover a tampa lateral do dispositivo de terapia. 2. 
Pressione a patilha da tampa lateral e puxe a tampa, afastando-a da unidade.

Dispositivo de terapia

Tampa lateral

Patilha

Em seguida, alinhe os componentes lado a lado. Certifique-se de que as guias do humidificador encaixam nas ranhuras 3. 
do dispositivo de terapia e que o orifício de saída de ar do dispositivo de terapia se adapta ao orifício de entrada de ar do 
humidificador.

Dispositivo de terapia Humidificador

Orifício de entrada de ar

Orifício de saída de ar

Ranhuras

Guias

Pressione simplesmente as duas unidades até encaixarem. Certifique-se de que o dispositivo de terapia e o humidificador estão 4. 
totalmente encaixados um no outro.
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Desligar o dispositivo de terapia
PRECAUÇÃO: Para evitar derrames, não desligue o humidificador do dispositivo de terapia com água na câmara. Retire a 
câmara de água do humidificador antes de desligar o dispositivo de terapia.

Segure no fecho de desengate existente na base do humidificador.1. 
Enquanto segura o dispositivo de terapia e o humidificador, puxe o fecho e separe as duas unidades. 2. 

Fecho de desengate

Humidificador
(vista inferior)

Fecho de 
desengate

Se estiver a utilizar o dispositivo de terapia sem o humidificador, volte a colocar a tampa lateral no dispositivo de terapia.3. 

Utilização diária
Ponha o dispositivo de terapia ligado com humidificador numa superfície plana e firme mais baixa do que a posição em que 1. 
dorme.
PRECAUÇÃO: Não ponha o humidificador directamente sobre alcatifa, tecido ou outros materiais inflamáveis.
PRECAUÇÃO: Não ponha o dispositivo dentro de, ou sobre, qualquer outro recipiente que possa servir para recolher ou 
guardar água. Tome precauções para proteger o mobiliário de danos provocados pela água.
PRECAUÇÃO: Ligue o humidificador somente depois de a câmara de água estar instalada. A definição numérica do 
humidificador tem de permanecer em 0 se não houver água na câmara de água.
PRECAUÇÃO: Não tente encher a câmara enquanto ainda estiver dentro do humidificador.
ADVERTÊNCIA: Deixe a placa de aquecimento do humidificador e a água arrefecerem durante aproximadamente 15 minutos 
antes de remover a câmara de água. Poderá queimar-se se: tocar na placa de aquecimento, contactar com a água aquecida ou 
tocar na panela da câmara.

Levante a alavanca de desengate para abrir a porta do humidificador até que fique bloqueada na posição aberta. Ouvirá um 2. 
estalido quando a porta tiver aberto o suficiente para se manter na posição aberta. Retire a câmara de água, segurando na 
parte frontal e fazendo-a deslizar para fora da base do humidificador.
PRECAUÇÃO: A porta do humidificador tem de estar na posição aberta antes de retirar a câmara de água. Não retire a câmara 
de água sem se certificar de que a porta do humidificador está bloqueada na posição aberta.

Alavanca para soltar a tampa

Segurar na parte de cima e
 de baixo da câmara de água
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Pressione a patilha no orifício existente no topo da câmara na direcção da frente da câmara. Separe suavemente a tampa da 3. 
câmara da respectiva base e ponha-a de lado. Esvazie a água restante da base da câmara.

Vedante central

Dobradiças

Patilha

Base da câmara

Tampa da câmara

Enxagúe a câmara com água. Com a câmara de água numa superfície plana, encha-a com água destilada (aproximadamente 4. 
325 ml) até à linha de enchimento máximo existente nas partes laterais e frontal da câmara. 

Base da câmara
Tampa da câmara

Linhas de enchimento máximo com água

PRECAUÇÃO: Utilize apenas água destilada à temperatura ambiente na câmara. Não ponha químicos nem aditivos na água. Tal 
acção poderia irritar as vias respiratórias ou danificar a câmara de água.
PRECAUÇÃO: Não encha a câmara de água acima da linha de enchimento máximo. Poderão ocorrer danos no humidificador 
ou no dispositivo de terapia. Se a câmara de água tiver demasiada água, poderão ocorrer fugas na entrada da câmara (situada 
na traseira) ao instalar a tampa.
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Volte a montar a câmara, pondo as dobradiças da tampa da câmara sobre as 2 patilhas na traseira da base da câmara. Feche a 5. 
tampa até a patilha encaixar por baixo do rebordo da base da câmara. Inspeccione a câmara. Quando estiver correctamente 
fechada, a tampa deve ficar completamente encaixada no vedante central e repousar bem ajustada na base da câmara para 
que a patilha possa facilmente voltar a encaixar na devida posição.

Vedante central

Dobradiças Patilha

Base da câmara

Tampa da câmara

Nota: Se a tampa não fechar facilmente sobre a base, separe as duas partes, volte a montar a câmara e inspeccione-a 
novamente.
PRECAUÇÃO: Não encha a câmara de água acima da linha de enchimento máximo. Poderão ocorrer danos no humidificador 
ou no dispositivo de terapia. Se a câmara de água tiver demasiada água, poderão ocorrer fugas na entrada da câmara (situada 
na traseira) ao instalar a tampa.

Faça deslizar a câmara de água novamente para dentro do humidificador.6. 
ADVERTÊNCIA: Quando instalar a câmara, não entorne água para dentro do humidificador ou do dispositivo de terapia.
PRECAUÇÃO: Não mova o humidificador enquanto a câmara de água tiver água.

Ligue o cabo de alimentação à traseira do dispositivo de terapia.7. 

Ligue o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação fornecida com o dispositivo de terapia e depois ligue o cabo de 8. 
alimentação CA a uma tomada eléctrica não controlada por interruptor.

Ligue a tubagem flexível do circuito do paciente ao orifício de saída de ar do humidificador.9. 
IMPORTANTE: Antes de cada utilização, examine a tubagem flexível e verifique se tem alguma dobra, danos ou detritos. Se 
necessário, limpe a tubagem para remover os detritos. Substitua a tubagem danificada.

Aparece o ecrã Home (Inicial) (mostrado a seguir) no dispositivo de terapia.10. 

   

Therapy

Info

Flex

Setup
 

Ecrã Home (Inicial) — modo de ícones   Ecrã Home (Inicial) — modo de texto

Nota: “Flex” mostrado acima (somente no modo de texto) é apresentado como a definição Flex actual escolhida pelo 
fornecedor.

Ponha a sua máscara.11. 
Nota: Se estiver a ter dificuldades com a sua máscara, consulte as instruções fornecidas com a máscara.

Rode o botão rotativo para alternar entre as quatro opções. Realce “Therapy” (Terapia) ou o ícone 12. . Carregue no botão 
rotativo para ligar o fluxo de ar e iniciar a terapia. Aparece o ecrã Therapy (Terapia) que mostrará a actual definição de pressão a 
ser administrada.
Nota: Para obter informações sobre as definições do seu dispositivo de terapia, consulte o manual fornecido com o dispositivo.
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O ícone do humidificador e a actual definição numérica acendem-se no dispositivo.13. 

Ecrã do visor

Botão Rampa

Botão rotativo de controlo/
botão de pressão

Ícone do humidificador e
 definições numéricas

Rode o botão rotativo para ajustar o número do humidificador para a definição da placa de aquecimento desejada. As 14. 
definições são 0 (que desliga a placa de aquecimento), 1, 2, 3, 4 e 5. A humidade relativa (HR) fornecida aumenta com o 
aumento das definições.
PRECAUÇÃO: Ligue o humidificador somente depois de a câmara de água estar instalada. A definição numérica do 
humidificador tem de permanecer em 0 se não houver água na câmara de água.
IMPORTANTE: O LED do humidificador permanece aceso, mas apagar-se-á quando o humidificador for ligado. O número pode 
desligar-se dependendo das definições da  luz de fundo LED.
IMPORTANTE: A definição de humidade ideal depende da temperatura ambiente e da humidade. Inicialmente, recomenda-se 
uma definição de 2. Poderá ajustar esta definição em qualquer altura. Rode o botão rotativo para alterar a definição.
Nota: Pode também ajustar a definição do humidificador enquanto a terapia está desligada no ecrã Setup (Configuração) do 
menu principal.

Carregue novamente no botão rotativo para desligar a terapia e regressar ao ecrã Home (Inicial).15. 
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Limpeza domiciliária: câmara de água
ADVERTÊNCIA: Antes de limpar o humidificador, retire-o sempre do dispositivo de terapia.

Coloque a definição do humidificador em 0, desligue o dispositivo de terapia e deixe a placa de aquecimento e água 1. 
arrefecerem.

ADVERTÊNCIA: Deixe a placa de aquecimento do humidificador e a água arrefecerem durante aproximadamente 15 minutos 
antes de remover a câmara de água. Poderá queimar-se se: tocar na placa de aquecimento, contactar com a água aquecida ou 
tocar na panela da câmara.

Abra a porta do humidificador com a alavanca de desengate e faça deslizar a câmara de água para fora da base do 2. 
humidificador.

Pressione a patilha no orifício existente no topo da câmara na direcção da frente da câmara. Separe suavemente a tampa da 3. 
câmara da respectiva base. Esvazie a água restante da base da câmara.

Lave as peças da câmara com uma solução de água tépida e um detergente líquido suave de lavagem da loiça. Lave 4. 
suavemente o vedante central. Enxagúe as peças com água limpa. Limpe totalmente as peças no topo e na base. Deixe-se secar 
completamente ao ar.

ADVERTÊNCIA: Esvazie e limpe a câmara de água diariamente para prevenir o crescimento de fungos e bactérias. Limpe 
totalmente o vedante.

Inspeccione a câmara e o vedante para verificar se estão danificados.5. 

Nota: Nunca utilize a câmara de água se a respectiva tampa não encaixar confortavelmente na base.

Antes de utilizar a câmara, encha-a com água destilada (segundo as instruções da secção “Utilização diária”) até à linha de 6. 
enchimento máximo existente nas partes laterais e frontal da câmara.

Volte a montar a câmara, pondo as dobradiças da tampa da câmara sobre as 2 patilhas na traseira da base da câmara. Feche a 7. 
tampa até a patilha encaixar por baixo do rebordo da base da câmara. Inspeccione a câmara. Quando estiver correctamente 
fechada, a tampa deve ficar completamente encaixada no vedante central e repousar bem ajustada na base da câmara para 
que a patilha possa facilmente voltar a encaixar na devida posição. Inspeccione a câmara de água e verifique se existem fugas 
ou danos. Se a câmara de água mostrar sinais de desgaste ou danos, contacte o seu fornecedor de cuidados domiciliários para 
substituí-la.

Nota: Se a tampa não fechar facilmente sobre a base, separe as duas partes, volte a montar a câmara e inspeccione-a 
novamente.

Limpeza domiciliária: base do humidificador

Limpe a base do humidificador e a placa de aquecimento com um pano húmido. Deixe a plataforma secar ao ar antes de voltar 1. 
a ligá-la ao dispositivo de terapia.

Inspeccione a base do humidificador para ver se tem algum dano e substitua-a se necessário.2. 

Limpe o orifício da tomada do humidificador com um escovilhão ou um pano húmidos. Insira o escovilhão ou o pano cerca de  3. 
7 cm na abertura da tomada enquanto limpa.
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Limpeza hospitalar e institucional
PRECAUÇÃO: Somente os procedimentos de limpeza hospitalares e institucionais descritos neste manual são recomendados 
pela Respironics. A utilização de outros processos de limpeza e desinfecção, não especificados pela Respironics, pode afectar o 
desempenho do produto.

Limpeza antes da desinfecção

Limpe a base do humidificador e a tomada conforme descrito na secção anterior “Limpeza domiciliária”.
Limpe e desinfecte a câmara de água do humidificador usando os procedimentos abaixo indicados.

Desmonte a câmara, separando a tampa da base.1. 

Enquanto submerge as peças da câmara em detergente líquido suave de lavagem da loiça, limpe as peças com uma escova de 2. 
cerdas suaves. Preste especial atenção aos cantos e fendas. 

Enxagúe cada peça duas vezes com água. Não se esqueça de agitar vigorosamente em água durante o enxaguamento e deixe 3. 
secar ao ar, mas não sob luz solar directa.

Desinfecção

Podem ser usados os processos seguintes para desinfectar a câmara de água durante um máximo de 60 ciclos:
•	Desinfecção	térmica:	imersão	num	banho-maria	(água	canalizada)	a	75	ºC ± 2 ºC durante 30 minutos
•	Control	III
•	Cidex
•	Cidex	OPA
Após a desinfecção, inspeccione visualmente cada componente. Elimine e substitua as peças que estejam danificadas.

Assistência técnica
O humidificador não necessita de assistência de rotina. Se alguma peça do humidificador estiver gasta ou danificada, contacte 
a Respironics ou o seu fornecedor de cuidados domiciliários. Consulte a secção “Resolução de problemas”, mais à frente neste 
manual, para obter mais informações.

Viajar com o sistema

Embalagem do sistema

Retire a câmara de água e esvazie-a na totalidade.1. 

Volte a colocar a câmara de água vazia no dispositivo.2. 

Ponha o humidificador na sua bagagem de mão. 3. 

PRECAUÇÃO: Não mova o humidificador enquanto a câmara de água tiver água.
Quando viajar, a mala de transporte opcional do seu dispositivo de terapia só pode ser usada como bagagem de mão. A mala de 
transporte não protegerá o humidificador se for colocada na bagagem transportada no porão. 

Para sua comodidade na passagem por postos de segurança de aeroportos, há uma nota na base do humidificador que indica que 
se trata de equipamento médico. Poderá ser útil levar este manual consigo para ajudar os funcionários da segurança a perceber o 
que é o dispositivo.

Se viajar para um país com uma tensão diferente daquela que utiliza presentemente com o seu dispositivo de terapia, poderá 
ser necessário um cabo de alimentação diferente ou um adaptador de ficha internacional para tornar o seu cabo de alimentação 
compatível com as tomadas do país que vai visitar. Contacte o seu fornecedor de cuidados domiciliários para mais informações.
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Resolução de problemas
A tabela abaixo mostra uma lista de alguns dos problemas que pode ter com o humidificador e possíveis soluções.

ProblemA Porque é que Aconteceu? o que fAzer?

Não acontece nada quando 
liga a alimentação do 
humidificador.

Perda de corrente CA/CC 
ou o dispositivo não está 
ligado à corrente.

Verifique se o humidificador e o dispositivo de terapia estão devidamente 
ligados à corrente. Certifique-se de que o cabo de alimentação CA está 
correctamente ligado à fonte de alimentação e à tomada eléctrica. 

Se o problema continuar a ocorrer, contacte o seu fornecedor de cuidados 
domiciliários. Devolva o humidificador, o dispositivo de terapia e a fonte 
de alimentação ao fornecedor para que possa determinar se existe algum 
problema com o dispositivo de terapia, o humidificador ou a fonte de 
alimentação.

Fuga grande A tubagem não 
está correctamente 
ligada e não veda 
adequadamente. 

Retire a máscara e a tubagem e verifique se estão dobradas ou rasgadas. 
Se for o caso, contacte o seu fornecedor de cuidados domiciliários ou a 
Respironics e peça-lhe para substituir a tubagem e/ou a máscara.

Se a tubagem não estiver danificada, volte a ligá-la, ligue o fluxo de ar e 
confirme que não sente ar a sair da área do orifício.

O dispositivo de terapia 
não está correctamente 
encaixado no 
humidificador.

Retire o dispositivo de terapia do humidificador e volte a ligá-lo. Certifique-
se de que o orifício de entrada de ar do humidificador está ligado de forma 
segura ao orifício de saída de ar do dispositivo.

Se a fuga grande persistir, tal situação pode ser causada por um vedante 
mal-alinhado ou danificado. As vedações são componentes não passíveis de 
serem substituídos pelo utilizador. Contacte o seu fornecedor de cuidados 
domiciliários ou a Respironics.

A câmara do 
humidificador não está 
correctamente encaixada 
no humidificador.

Retire a câmara de água da base do humidificador e faça deslizar a câmara 
novamente para o humidificador, certificando-se de que é empurrada o 
máximo possível.

Se a fuga grande persistir, tal situação pode ser causada por um vedante 
mal-alinhado ou danificado. As vedações são componentes não passíveis de 
serem substituídos pelo utilizador. Contacte o seu fornecedor de cuidados 
domiciliários ou a Respironics.

O LED do ícone do 
humidificador no dispositivo 
de terapia está a piscar.

Não há comunicação 
entre o dispositivo de 
terapia e o humidificador.

Seguindo a secção “Utilização diária” neste manual, examine a tomada 
eléctrica e verifique se o humidificador e o dispositivo de terapia estão 
devidamente ligados à corrente. Certifique-se de que o cabo de alimentação 
CA está correctamente ligado à fonte de alimentação do dispositivo de 
terapia. Certifique-se de que o cabo de alimentação CA está correctamente 
ligado à corrente. 

Se o problema continuar a ocorrer, contacte o seu fornecedor de cuidados 
domiciliários. Devolva o humidificador, o dispositivo de terapia e a fonte 
de alimentação ao fornecedor para que possa determinar se existe algum 
problema com o dispositivo de terapia, o humidificador ou a fonte de 
alimentação.

O dispositivo de terapia 
não está devidamente 
encaixado no 
humidificador.

Retire o dispositivo de terapia do humidificador e volte a ligá-lo. Certifique-
se de que o orifício de entrada de ar na face lateral do humidificador 
está ligado de forma segura ao orifício de saída de ar na face lateral do 
dispositivo.

A placa de aquecimento 
não está a aquecer.

Verifique as ligações de alimentação ao humidificador. Se o problema 
continuar, contacte o seu fornecedor de cuidados domiciliários ou a 
Respironics. 

Nota: Se a água não estiver a aquecer, pode usar temporariamente o 
humidificador como um humidificador de ambiente não aquecido. 

O humidificador está 
rachado ou danificado.

O humidificador foi 
deixado cair ou foi 
incorrectamente 
manuseado.

Se o humidificador não funcionar correctamente após queda ou 
manuseamento incorrecto, contacte o seu fornecedor de cuidados 
domiciliários ou a Respironics.
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ProblemA Porque é que Aconteceu? o que fAzer?

O dispositivo de terapia está 
a funcionar, mas o fluxo de 
ar do humidificador é baixo 
ou parou.

O humidificador tem 
uma obstrução do fluxo 
de ar.

Contacte o seu fornecedor de cuidados domiciliários. Devolva o 
humidificador e a fonte de alimentação ao seu fornecedor para que 
determine o problema. 

O vedante central da câmara 
está danificado.

O vedante pode ficar 
danificado durante a 
utilização.

Verifique se existem rasgões ou outros danos no vedante. Se estiver 
danificado, contacte o seu fornecedor de cuidados domiciliários. 

Condensação excessiva na 
tubagem.

A definição da 
temperatura da placa 
de aquecimento está 
demasiado alta.

Reduza a definição de controlo do aquecedor.

O humidificador está 
incorrectamente 
posicionado.

Verifique se o humidificador e o dispositivo de terapia estão afastados de 
aparelhos de ar condicionado.

A porta do humidificador foi 
acidentalmente removida 
do humidificador.

A porta do humidificador 
foi levantada para além 
da posição em que fica 
bloqueada na posição 
aberta.

A porta do humidificador pode ser facilmente recolocada. 

Com a câmara de água tirada, alinhe o lado da porta com dobradiças com a 
parte de trás do humidificador numa posição totalmente aberta (ver figura 
abaixo). Certifique-se de que as dobradiças estão alinhadas com os sulcos 
do humidificador. Rode a porta para fechá-la. Tem de aplicar pressão até a 
porta encaixar além da posição em que fica bloqueada na posição aberta. 
Verifique se a porta está a funcionar correctamente.

Se for necessária mais assistência, contacte o seu fornecedor de cuidados 
domiciliários.

O humidificador caiu da 
mesa ou da mesa-de-
cabeceira.

O humidificador 
pode não ter estado 
devidamente colocado 
na mesa-de-cabeceira 
ou o posicionamento da 
tubagem pode ter feito 
com que o dispositivo 
tenha caído. 

Assegure-se sempre de que o humidificador é colocado numa superfície 
plana e dura, para que os pés de borracha na base do humidificador possam 
aderir à superfície (certifique-se de que não há nenhum tecido sob a base). 
O humidificador tem de estar nivelado para funcionar correctamente.

Da mesma forma, afaste o humidificador da beira da mesa-de-cabeceira, 
para que não seja acidentalmente derrubado.

Se o humidificador cair e entrar água no dispositivo de terapia, deixe 
escorrer toda a água do dispositivo de terapia. Deixe secar ao ar para se 
certificar de que está totalmente seco antes de voltar a ligá-lo.

Se a colocação da tubagem fizer com que o humidificador caia, certifique-
se de que orienta devidamente o tubo ao preparar o dispositivo. Oriente a 
tubagem por detrás da cabeceira da cama.

Se o humidificador não funcionar correctamente após a queda, contacte o 
seu fornecedor de cuidados domiciliários ou a Respironics. 

Nota: Para obter informações sobre a resolução de problemas no seu dispositivo de terapia, consulte o manual fornecido com 
o dispositivo.



13

Especificações

Ambientais

Temperatura de funcionamento: 5 ºC a 35 ºC

Temperatura de armazenamento: -20 ºC a 60 ºC

Humidade relativa (funcionamento e armazenamento): 15% a 95%, sem condensação

Pressão atmosférica: 77 a 101 kPa (0-2286 m)

Físicas

Dimensões: 18 cm x 14 cm x 10 cm (C x L x A)

Peso: aproximadamente 0,89 kg

Capacidade de água

325 ml no nível de água recomendado

Conformidade com normas Este dispositivo foi concebido para estar em conformidade com as seguintes normas:

IEC 60601-1 Requisitos gerais de segurança para equipamento médico eléctrico

EN ISO 8185:2007 Requisitos gerais para sistemas de humidificação

Eléctricas (Quando o humidificador aquecido for utilizado com um dispositivo de terapia da Respironics.)

Consumo da alimentação CA: 100-240 VCA, 50/60 Hz, 2,1 A

Consumo de corrente contínua (CC): 12 VCC, 5,0 A

Tipo de protecção contra choque eléctrico: Equipamento de Classe II

Grau de protecção contra choque eléctrico: Peça aplicada de tipo BF

Grau de protecção contra a entrada de água: À prova de gotas, IPX1

Modo de funcionamento: contínuo

Compatibilidade electromagnética: o dispositivo cumpre os requisitos da norma EN 60601-1-2, 2.ª edição.

Placa de aquecimento

Temperatura máx.: 70 ºC

Queda de pressão com humidificador

Máx.: 0,3 cm de H2O em fluxo de 60 l/min

Humidade

Saída de humidademin: 10 mg H2O/l
Medida em fluxo máx., 35 ºC, 15% HR.
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Eliminação
Eliminação separada de equipamento eléctrico e electrónico de acordo com a directiva EC 2002/96/EC. Elimine este dispositivo de 
acordo com os regulamentos locais.

Como contactar a Respironics
Para que o seu dispositivo seja reparado, contacte o seu fornecedor de cuidados domiciliários. Se precisar de contactar a 
Respironics directamente, contacte o departamento de Apoio ao Cliente da Respironics através do telefone +1-724-387-4000 ou 
+49 8152 93060. Poderá também fazê-lo para as seguintes moradas:

Respironics, Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668, EUA

Respironics Deutschland
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Alemanha
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Informação sobre CEM
Como este humidificador aquecido não pode funcionar sem um dispositivo de terapia da Respironics, consulte o manual do 
utilizador do dispositivo para obter mais informações sobre CEM.

orientAçõeS e DeclArAção Do fAbricAnte — emiSSõeS electromAgnéticAS:  Este dispositivo deve ser utilizado no ambiente electromagnético 
abaixo especificado. O utilizador deste dispositivo deve certificar-se de que o utiliza num ambiente com essas características.

teSte De emiSSõeS conformiDADe Ambiente electromAgnético — orientAçõeS

Emissões de RF
CISPR 11

Grupo 1 O dispositivo só utiliza energia de RF para o seu funcionamento 
interno. Por este motivo, as emissões de RF são muito baixas e não 
é provável que causem qualquer interferência em equipamento 
electrónico existente nas proximidades.

Emissões de RF
CISPR 11

Classe B O dispositivo é adequado para utilização em todo o tipo de 
instalações, incluindo habitações e edifícios ligados directamente à 
rede eléctrica pública de baixa tensão.

Emissões harmónicas
IEC 61000-3-2

Classe A

Flutuações de tensão/emissões 
oscilantes
IEC 61000-3-3

Em conformidade

orientAçõeS e DeclArAção Do fAbricAnte — imuniDADe electromAgnéticA:  Este dispositivo deve ser utilizado no ambiente electromagnético 
abaixo especificado. O utilizador deste dispositivo deve certificar-se de que o utiliza num ambiente com essas características.

teSte De imuniDADe nível De teSte  
iec 60601

nível De conformiDADe Ambiente electromAgnético — orientAçõeS

Descarga electrostática (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV para contacto
±8 kV para ar

±6 kV para contacto
±8 kV para ar

O chão deve ser de madeira, cimento ou 
mosaico de cerâmica. Se o chão estiver coberto 
por material sintético, a humidade relativa 
deverá ser de, pelo menos, 30%.

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

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

±2 kV para rede eléctrica de 
fornecimento de energia
±1 kV para linhas de entrada/
saída

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

Sobretensão
IEC 61000-4-5

±1 kV linha a linha
±2 kV linha(s) com ligação 
à terra

±1 kV para modo diferencial
±2 kV para modo comum

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

Quebras de tensão, 
interrupções curtas e 
variações de tensão em 
linhas de entrada para 
fornecimento de energia
IEC 61000-4-11

< 5% UT
  (quebra > 95% na UT) 
durante 0,5 ciclos 
40% UT
  (quebra de 60% na UT) 
durante 5 ciclos
70% UT 
  (quebra de 30% na UT) 
durante 25 ciclos
< 5% UT 
  (quebra > 95% na UT) 
durante 5 segundos

< 5% UT
  (quebra > 95% na UT) 
durante 0,5 ciclos 
40% UT 
  (quebra de 60% na UT) 
durante 5 ciclos
70% UT 
  (quebra de 30% na UT) 
durante 25 ciclos
< 5% UT 
  (quebra > 95% na UT) 
durante 5 segundos

A qualidade da rede eléctrica deve ser a de um 
ambiente domiciliário ou hospitalar normal. 
Se o utilizador do dispositivo necessitar 
que o dispositivo continue em períodos de 
interrupção da energia eléctrica, recomenda-se 
que a alimentação do dispositivo seja feita a 
partir de uma fonte de alimentação contínua 
ou de uma bateria.

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

3 A/m 3 A/m Os campos magnéticos da frequência 
de energia devem situar-se em níveis 
característicos de um ambiente domiciliário ou 
hospitalar normal.

NOTA: UT é a tensão da corrente eléctrica CA antes da aplicação do nível de teste.



16

orientAçõeS e DeclArAção Do fAbricAnte — imuniDADe electromAgnéticA: Este dispositivo deve ser utilizado no ambiente electromagnético 
abaixo especificado. O utilizador deste dispositivo deve certificar-se de que o utiliza num ambiente com essas características.

teSte De imuniDADe nível De teSte  
iec 60601

nível De 
conformiDADe 

Ambiente electromAgnético — orientAçõeS

RF por condução
IEC 61000-4-6

RF por radiação
IEC 61000-4-3

3 Vrms
  150 kHz a 80 MHz

3 V/m
  80 MHz a 2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Não deverá ser utilizado equipamento de comunicações de RF, 
portátil e móvel, a uma distância de qualquer parte do dispositivo, 
incluindo cabos, inferior à distância de separação recomendada 
calculada através da equação que se aplica à frequência do 
transmissor.

Distância de separação recomendada:
d = 1,2    150 kHz a 80 MHz

d = 1,2    80 MHz a 800 MHz
d = 2,3    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 com origem em transmissores 
de RF fixos, conforme determinado por um estudo de campo 
electromagnético,a devem ser inferiores ao nível de conformidade 
em cada intervalo de frequência.b

Pode ocorrer interferência na proximidade de equipamento 
marcado com o seguinte símbolo:  

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequência mais alta.
NOTA 2: Estas orientações podem não se aplicar em todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela absorção e reflexão de 

estruturas, objectos e pessoas.
 a: Teoricamente, não é possível prever com rigor as intensidades dos campos de transmissores fixos, tais como estações base de rádio, 

telefones (telemóveis/sem fios) e rádios móveis terrestres, radioamador, difusão de rádio AM e FM e difusão de TV. Para avaliar o ambiente 
electromagnético devido a transmissores RF fixos, deve considerar-se a realização de um estudo de campo electromagnético. Se a intensidade 
de campo medida no local onde o dispositivo é utilizado ultrapassar o nível de conformidade de RF aplicável supracitado, deve inspeccionar-
se o dispositivo para confirmar se está a funcionar normalmente. Caso se observe um desempenho anormal, podem ser necessárias medidas 
adicionais, tais como reorientar ou mudar a localização do dispositivo.

b: No intervalo de frequência entre 150 kHz e 80 MHz, as intensidades dos campos devem ser inferiores a 3 V/m.

Distâncias de separação recomendadas entre equipamento de comunicações de RF, portátil e móvel, e este dispositivo: O 
dispositivo deve ser utilizado num ambiente electromagnético no qual as perturbações por RF radiada estejam controladas. 
O cliente ou o utilizador deste dispositivo podem ajudar a prevenir a interferência electromagnética mantendo uma distância 
mínima entre equipamentos de comunicações de RF (transmissores), portáteis e móveis, e este dispositivo conforme 
recomendado abaixo, de acordo com a potência de saída máxima dos equipamentos de comunicações.

PotênciA De SAíDA máximA 
nominAl Do trAnSmiSSor  

(W)

DiStânciA De SePArAção De AcorDo com A frequênciA Do trAnSmiSSor (m)

150 kHz a 80 MHz
d = 1,2 

80 MHz a 800 MHz
d = 1,2 

800 MHz a 2,5 GHz
d = 2,3 

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

No caso de transmissores que tenham uma potência de saída máxima não mencionada na tabela acima, a distância de separação recomendada 
d em metros (m) pode ser calculada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, em que P é a potência de saída máxima nominal do 
transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.
Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para o intervalo de frequência mais alta.
Nota 2:  Estas orientações podem não se aplicar em todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela absorção e reflexão de 

estruturas, objectos e pessoas.



Garantia limitada

A Respironics, Inc. garante que o sistema não contém defeitos de fabrico e de materiais e que funcionará de acordo com as suas 
especificações durante um período de dois (2) anos desde a data de venda da Respironics, Inc. ao comerciante. Se o desempenho 
do produto não corresponder às respectivas especificações, a Respironics, Inc. reparará ou substituirá, por sua opção, o material 
ou peça com defeito. A Respironics, Inc. apenas suportará os encargos de frete habituais da Respironics, Inc. para a localização do 
comerciante. Esta garantia não cobre danos causados por acidentes, utilização inadequada, abuso, alteração e outros defeitos 
não relacionados com o material nem com o fabrico. O departamento de assistência da Respironics, Inc. examinará os dispositivos 
devolvidos para reparação, reservando-se a Respironics, Inc. o direito de cobrar uma taxa de avaliação para dispositivos 
devolvidos nos quais a assistência da Respironics, Inc. não tenha encontrado nenhum problema.

A Respironics, Inc. renuncia a qualquer responsabilidade por perda económica, perda de lucros, despesas gerais ou danos 
consequenciais que possam ser reclamados como tendo tido origem em qualquer venda ou utilização deste produto. Alguns 
estados não permitem a exclusão ou a limitação de danos acidentais ou consequentes, pelo que a limitação ou exclusão 
supracitadas poderão não se aplicar no seu caso.

Esta garantia é dada em substituição de todas as outras garantias expressas. Além disso, quaisquer garantias implícitas, incluindo 
qualquer garantia de comercialização ou adequação para um determinado fim, estão limitadas a dois anos. Alguns estados não 
permitem limitações sobre a duração da garantia implícita, pelo que a limitação supracitada poderá não se aplicar no seu caso. 
Esta garantia fornece-lhe direitos legais específicos, aos quais poderão ainda acrescentar-se outros que variam de estado para 
estado.

Para exercer os seus direitos ao abrigo desta garantia, contacte o comerciante ou contacto local autorizado da Respironics, Inc. ou 
contacte a Respironics, Inc. através de:

1001 Murry Ridge Lane

Murrysville, Pennsylvania 15668-8550, EUA

+1-724-387-4000

ou

Deutschland

Gewerbestrasse 17

82211 Herrsching, Alemanha

+49 8152 93060
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