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Uso previsto
O umidificador aquecido System One é um acessório dos aparelhos terapêuticos REMstar e BiPAP da Philips Respironics para 
fornecer umidade ao circuito do paciente. Ele pode ser usado em pacientes com respiração espontânea que pesem mais 
de 30 kg, em casa ou no hospital/instituição, que façam uso da terapêutica de ventilação de pressão positiva aplicada com 
máscara.

Advertências
Uma advertência indica a possibilidade de lesão ao usuário ou ao operador.

Use o umidificador somente para a indicação de uso descrita neste manual. Use somente com máscaras faciais, máscaras nasais e •	
conectores da Philips Respironics.
Inspecione o umidificador periodicamente para verificar se existem sinais de desgaste ou danos. Nunca utilize o umidificador se •	
alguma peça estiver danificada, se ele não estiver funcionando adequadamente ou se ele foi derrubado ou mal utilizado. Não use o 
umidificador se o tanque de água estiver vazando ou se estiver danificado de alguma forma. Troque as peças danificadas antes de 
continuar o uso.
Inspecione o cabo de alimentação do umidificador periodicamente para verificar se existem sinais de desgaste ou danos. Se estiver •	
desgastado ou danificado, contate a Philips Respironics ou o seu provedor de cuidados domiciliares para trocá-lo.
O umidificador deve sempre ser posicionado abaixo da conexão do circuito respiratório na máscara e da saída de ar no aparelho. O •	
umidificador deve estar nivelado para funcionar corretamente.
Deixe a chapa de aquecimento e a água do umidificador esfriarem por cerca de 15 minutos antes de remover o tanque de água. •	
Você pode se queimar se: tocar a chapa de aquecimento, entrar em contato com a água aquecida ou tocar no recipiente do tanque.
Este equipamento não é adequado para uso na presença de mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso.•	
Ao instalar o tanque de água, não deixe espirrar água no umidificador nem no aparelho terapêutico.•	
Se você perceber alterações inexplicáveis no desempenho deste aparelho, se ele estiver fazendo barulhos diferentes ou fortes, se •	
ele foi derrubado ou mal utilizado, se entrou água no gabinete ou se o gabinete estiver quebrado, desligue o cabo de alimentação 
do aparelho terapêutico e suspenda o uso. Contate o seu provedor de cuidados domiciliares.
Antes de limpar o umidificador, sempre o remova do aparelho terapêutico.•	
Esvazie e limpe o tanque de água diariamente para evitar o aparecimento de mofo e bactérias. Limpe completamente a vedação.•	
Observação: Veja a seção “Garantia limitada” deste manual para obter informações sobre a cobertura da garantia.

Atenção
Um aviso de atenção indica a possibilidade de dano ao aparelho.

Não coloque o umidificador diretamente sobre tapetes, tecidos ou outros materiais inflamáveis.•	
Não coloque o aparelho dentro ou em cima de qualquer recipiente que possa coletar água. Tome precauções para proteger os •	
móveis de danos causados pela água.
Não encha o tanque de água acima da linha de volume máximo. Pode haver danos ao umidificador ou ao aparelho terapêutico. Se •	
o tanque de água ficar cheio demais, pode vazar água para fora da entrada do tanque (localizada na parte traseira) ao se instalar a 
tampa do tanque.
Use somente água destilada em temperatura ambiente no tanque. Não coloque nenhum produto químico ou aditivo na água. •	
Pode haver uma possível irritação nas vias respiratórias ou danos no tanque de água.
Retire o tanque, esvazie toda a água e recoloque o tanque vazio antes de transportar a base do umidificador.•	
Não tente encher o tanque de água enquanto ele estiver dentro do umidificador.•	
Para evitar respingos, não desconecte o umidificador do aparelho terapêutico com água no tanque. Retire o tanque de água do •	
umidificador antes de desconectar o aparelho terapêutico.
Não ligue o umidificador sem o tanque de água instalado. A configuração do umidificador deve permanecer “desligada” se não •	
houver água no tanque.
A porta do umidificador deve estar na posição aberta antes de se remover o tanque de água. Não retire o tanque de água sem •	
verificar se a porta do umidificador está travada na posição aberta.
Não mova o umidificador enquanto houver água no tanque.•	
Use somente detergente líquido neutro para louças tanto na lavagem à mão quanto na lava-louça.•	
Evite mergulhar em água a extremidade de conexão do tubo aquecido com o umidificador.•	
Somente os procedimentos de limpeza em hospitais e instituições citados neste manual são recomendados pela  •	
Philips Respironics. O uso de outros processos de limpeza e desinfecção não especificados pela Philips Respironics  
pode afetar o desempenho do produto.
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Contraindicações
Os estudos mostram que as seguintes condições preexistentes podem contraindicar o uso da terapêutica de CPAP para alguns 
pacientes:

Doença bolhosa pulmonar•	
Pressão sanguínea patologicamente baixa•	
Vias aéreas superiores desviadas•	
Pneumotórax•	
Uma pneumocefalia foi observada em um paciente que usava pressão positiva contínua nas vias respiratórias. Deve-se ter cuidado •	
ao prescrever CPAP para pacientes suscetíveis, como os que apresentam: vazamento de líquido cefalorraquidiano, anormalidades 
da placa cribriforme, histórico de trauma cefálico e/ou pneumocefalia. (Chest 1989; 96:1425-1426)

O uso da terapêutica de pressão positiva nas vias respiratórias pode ser temporariamente contraindicado se houver sinais de sinusite 
ou de infecção do ouvido médio. Não deve ser usado por pacientes com vias aéreas superiores desviadas. Contate o seu profissional 
da saúde se tiver qualquer dúvida em relação à terapêutica.

Consulte as instruções de uso que acompanham o seu aparelho terapêutico para obter informações sobre quaisquer contraindicações 
adicionais que podem ser específicas para o uso desse aparelho.

Tabela de símbolos
Os símbolos a seguir podem aparecer no aparelho:

Símbolo Definição Símbolo Definição

Linha de volume máximo IP22 Equipamento à prova de pingos

Água quente, superfície quente Peça de contato com o paciente do tipo BF

Siga as instruções de uso
Coleta separada para equipamentos elétricos e 
eletrônicos de acordo com a Diretriz 2002/96/
EC da UE.

Apresentação do sistema
O umidificador aquecido System One é anexado ao aparelho terapêutico e fornece uma porta de saída de ar para conectar um 
circuito respiratório. O circuito respiratório é formado pelo tubo do paciente, uma máscara e, em alguns casos, um aparelho de 
expiração separado. O tubo do paciente pode ser um tubo aquecido, um tubo de desempenho (não aquecido) de 22 mm ou um 
tubo de desempenho (não aquecido) de 15 mm da Respironics. Para obter informações sobre a máscara a ser utilizada, incluindo 
a necessidade de um aparelho de expiração separado, consulte as instruções de uso que acompanham tanto a máscara quanto o 
aparelho terapêutico.

O umidificador aquecido System One com tubo aquecido foi projetado para fornecer umidificação e proporcionar maior conforto 
durante a terapia. O nível de umidificação é controlado pela saída do umidificador aquecido e pela temperatura do tubo aquecido 
opcional. O uso desses dois acessórios possibilita que um nível de umidade confortável seja mantido na máscara.

O umidificador aquecido System One é formado pelos componentes a seguir:
Umidificador aquecido – •	 o umidificador aquecido é a fonte principal de umidificação. A umidificação é controlada através do 
ajuste de temperatura da chapa de aquecimento. A chapa de aquecimento, então, é usada para aquecer a água encontrada no 
tanque. Este manual inclui instruções que explicam como configurar e cuidar do umidificador aquecido. Para obter instruções 
sobre como ajustar a saída do umidificador aquecido, consulte as instruções de uso que acompanham o aparelho terapêutico.
Tanque de água – •	 o tanque armazena a água que será usada pelo umidificador aquecido. Este manual inclui instruções que 
explicam como encher e cuidar do tanque.
Tubo aquecido – •	 o tubo aquecido é um acessório opcional que é usado, junto com o umidificador aquecido, para controlar a 
umidificação fornecida. Isso é feito controlando-se a temperatura do ar para garantir que não resfrie antes de chegar à máscara. 
Este manual inclui instruções que explicam como conectar e cuidar do tubo aquecido. Para obter instruções sobre como ajustar a 
temperatura do tubo aquecido, consulte as instruções de uso que acompanham o aparelho terapêutico.
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Umidificadores aquecidos System One disponíveis
O umidificador aquecido System One está disponível nas seguintes configurações:

Umidificador aquecido – este umidificador fornece umidade para o circuito do paciente. Ele tem uma porta de saída de ar padrão 
para ser utilizada com os tubos de 15 e de 22 mm da Philips Respironics.

Umidificador aquecido com tubo aquecido – este umidificador fornece umidade para o circuito do paciente, mas também 
oferece a opção do tubo aquecido. Para funcionar com o tubo aquecido, ele possui uma porta de saída de ar modificada que inclui 
um conector de três pinos e um mecanismo de trava do tubo aquecido. O umidificador aquecido System One compatível com tubo 
aquecido pode ser visto na seção “Conectar o tubo aquecido opcional” deste manual.

Características e conteúdo do sistema
IMPORTANTE: Leia e entenda todo o manual do seu aparelho terapêutico antes de tentar usar este umidificador.

Tanque de água

Linhas de volume máximo

Tubo aquecido flexível
(acessório opcional)

Extremidade de conexão
com o umidificador

Porta do umidificador

Porta de entrada de ar

Porta de saída de ar

Umidificador
(conecta-se ao aparelho

terapêutico)

Chapa de aquecimento

Esta figura ilustra várias características e o conteúdo do aparelho, descritos na tabela a seguir.

item DeScrição

Umidificador Conecte o aparelho terapêutico aqui.

Porta de entrada de ar Conecta-se à porta de saída no aparelho terapêutico.

Porta de saída de ar (cônica,  
22 mm) (A porta padrão é exibida 
aqui)

Conecte o circuito do paciente aqui. (Se estiver usando o tubo aquecido opcional, esta porta 
de saída parecerá um pouco diferente. Consulte a seção “Conectar o tubo aquecido opcional” 
deste manual.) 

Chapa de aquecimento Aquece a água no tanque de água.

Porta do umidificador Abra a porta para acessar o tanque de água.

Alavanca da porta do umidificador Levante a alavanca para abrir a porta do umidificador.

Tanque de água O tanque de água removível mantém a água para a umidificação. 

Linhas de volume máximo A linha de volume indica o nível máximo de água para uso seguro. (Encontradas na frente e 
em ambos os lados do tanque.)

Tubo aquecido flexível (opcional) O tubo aquecido opcional conecta o umidificador à máscara do paciente.

Extremidade de conexão com o 
umidificador

Conecte esta extremidade do tubo ao umidificador.

Observação: Este umidificador deve ser usado somente com os aparelhos terapêuticos REMstar e BiPAP da Philips Respironics.
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Conectar o aparelho terapêutico
Ao usar um umidificador, o circuito do paciente se liga à porta de saída de ar do umidificador. 1. 
Para conectar o aparelho terapêutico ao umidificador, você deve primeiro remover a tampa lateral do aparelho terapêutico. 2. 
Pressione a aba da tampa lateral e retire a tampa da unidade.
Observação: O aparelho terapêutico exibido é um exemplo. O aparelho real pode variar.

Aparelho terapêutico

Tampa lateral

Aba

Em seguida, coloque os componentes lado a lado. Certifique-se de que as guias do umidificador se encaixem nas entradas do 3. 
aparelho terapêutico e que a porta de saída de ar do aparelho terapêutico se encaixe na porta de entrada de ar do umidificador.

Aparelho terapêutico Umidificador

Porta de entrada de ar

Porta de saída de ar

Entradas

Guias

Enquanto segura o aparelho terapêutico e o umidificador, puxe o botão de liberação (na parte inferior do umidificador) e pressione 4. 
as duas unidades uma contra a outra até que se encaixem. Solte o botão de liberação. Certifique-se de que o aparelho terapêutico e 
o umidificador estejam completamente encaixados um no outro.

Botão de liberação

Umidificador
(parte inferior)

Botão de liberação
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Conectar o tubo aquecido opcional
Para conectar o tubo aquecido opcional ao umidificador, alinhe a extremidade de conexão do tubo com o umidificador com a 1. 
porta de saída de ar compatível do tubo aquecido no umidificador. Certifique-se de que o conector de três pinos na parte superior 
do tubo esteja alinhado com a abertura na parte superior da porta de saída de ar. Pressione o tubo no local sobre a porta de saída 
de ar até que as linguetas na lateral do tubo se encaixem nas entradas das laterais da porta de saída.

Conector de três pinos

Porta de saída de ar
do tubo aquecido Orifício

Linguetas

Tubo aquecido

Observação: O tubo não aquecido da Philips Respironics (15 ou 22 mm) ainda pode ser usado com este umidificador com porta de 
saída de ar para tubo aquecido. Simplesmente conecte o tubo à porta de saída de ar. Consulte o manual do aparelho terapêutico 
para obter instruções de configuração.

Desconectar o tubo aquecido opcional
Para remover o tubo aquecido, pressione as linguetas na lateral do conector do tubo e puxe o tubo para fora da porta de saída.1. 

Porta de saída de ar
do tubo aquecido

Aba

Tubo aquecido
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Desconectar o aparelho terapêutico
ATENÇÃO: Para evitar respingos, não desconecte o umidificador do aparelho terapêutico com água no tanque. Retire o tanque de 
água do umidificador antes de desconectar o aparelho terapêutico.

Segure o botão de liberação na parte inferior do umidificador.1. 
Enquanto segura tanto o aparelho terapêutico quanto o umidificador, puxe o botão de liberação e separe as duas unidades. 2. 

Botão de liberação

Umidificador
(parte inferior)

Botão de liberação

Se for usar o aparelho terapêutico sem o umidificador, recoloque a tampa lateral no aparelho terapêutico.3. 

Uso diário
Coloque o aparelho terapêutico com o umidificador em uma superfície firme e plana em um nível mais baixo do que a sua posição 1. 
de dormir.
ADVERTÊNCIA: O umidificador deve sempre ser posicionado abaixo da conexão do circuito respiratório na máscara e da saída de 
ar no aparelho. O umidificador deve estar nivelado para funcionar corretamente.
ATENÇÃO: Não coloque o umidificador diretamente sobre tapetes, tecidos ou outros materiais inflamáveis.
ATENÇÃO: Não coloque o aparelho dentro ou em cima de qualquer recipiente que possa coletar água. Tome precauções para 
proteger os móveis de danos causados pela água.
ATENÇÃO: Não ligue o umidificador sem o tanque de água instalado. A configuração do umidificador deve permanecer 
“desligada” se não houver água no tanque.
ATENÇÃO: Não tente encher o tanque enquanto ele estiver dentro do umidificador.
ADVERTÊNCIA: Deixe a chapa de aquecimento e a água do umidificador esfriarem por cerca de 15 minutos antes de remover o 
tanque de água. Você pode se queimar se: tocar a chapa de aquecimento, entrar em contato com a água aquecida ou tocar no 
recipiente do tanque.
Levante a alavanca de liberação para abrir a tampa do umidificador até que ela trave em uma posição aberta. Você ouvirá um 2. 
“clique” quando a porta estiver aberta o suficiente para permanecer na posição aberta. Retire o tanque de água segurando a parte 
frontal do tanque e deslizando-o para fora da base do umidificador.
ATENÇÃO: A porta do umidificador deve estar na posição aberta antes de se remover o tanque de água. Não retire o tanque de 
água sem verificar se a porta do umidificador está travada na posição aberta.

Alavanca de liberação da tampa

Segure o tanque de água
pela parte superior e inferior
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Pressione a aba no orifício da parte superior do tanque na direção da frente do tanque. Com cuidado, retire a tampa da base do 3. 
tanque e coloque-a ao lado. Esvazie a água restante na base do tanque.

Vedação do meio

Dobradiças

Aba

Base do tanque

Tampa
do tanque

Enxágue o tanque com água. Com o tanque de água apoiado em uma superfície plana, encha-o com água destilada 4. 
(aproximadamente 325 ml) não ultrapassando a linha de volume máximo localizada na frente e nas laterais do tanque. 

Base do tanque
Tampa do tanque

Linhas de volume máximo de água

Observação: Limpe o tanque de água antes do primeiro uso. Consulte a seção “Instruções de limpeza: Tanque de água”  
neste manual.
ATENÇÃO: Use somente água destilada em temperatura ambiente no tanque. Não coloque nenhum produto químico ou aditivo 
na água. Pode haver uma possível irritação nas vias respiratórias ou danos no tanque de água.
ATENÇÃO: Não encha o tanque de água acima da linha de volume máximo. Pode haver danos ao umidificador ou ao aparelho 
terapêutico. Se o tanque de água ficar cheio demais, pode vazar água para fora da entrada do tanque (localizada na parte traseira) 
ao se instalar a tampa do tanque.
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Monte novamente o tanque colocando as dobradiças da tampa do tanque sobre as duas abas da parte traseira da base do tanque. 5. 
Feche a tampa até que a aba da tampa encaixe embaixo da borda da base do tanque. Inspecione o tanque. Quando ele estiver 
fechado corretamente, a tampa deve estar completamente posicionada sobre a vedação do meio e bem posicionada sobre a base 
do tanque de forma que a aba possa encaixar facilmente.

Dobradiças Aba

Vedação do meioBase do tanque

Tampa
do tanque

Observação: Se a tampa não fechar com facilidade sobre a base, separe as duas peças, monte o tanque novamente e inspecione-o 
de novo.
ATENÇÃO: Não encha o tanque de água acima da linha de volume máximo. Pode haver danos ao umidificador ou ao aparelho 
terapêutico. Se o tanque de água ficar cheio demais, pode vazar água para fora da entrada do tanque (localizada na parte traseira) 
ao se instalar a tampa do tanque.
Deslize o tanque de água de volta ao umidificador.6. 
ADVERTÊNCIA: Ao instalar o tanque, não deixe espirrar água no umidificador nem no aparelho terapêutico.
ATENÇÃO: Não mova o umidificador enquanto houver água no tanque.
Ligue o cabo da fonte de alimentação na parte traseira do aparelho terapêutico.7. 
Ligue o cabo de alimentação CA na fonte de alimentação fornecida com o aparelho terapêutico e depois ligue o cabo de 8. 
alimentação CA em uma tomada elétrica que não seja controlada por um interruptor.
IMPORTANTE: A fonte de alimentação de 80 W deve ser usada quando o umidificador com tubo aquecido for utilizado com o 
aparelho terapêutico. A fonte de alimentação apropriada pode ser identificada pelo símbolo .
Conecte o tubo flexível do circuito do paciente na porta de saída de ar do umidificador. (Se estiver usando o tubo aquecido 9. 
opcional, consulte a seção “Conectar o tubo aquecido opcional” deste manual.)
IMPORTANTE: Antes de cada uso, verifique se existem dobras, danos ou detritos no tubo flexível. Se necessário, limpe o tubo para 
remover os detritos. Substitua os tubos danificados.
Ligue o fluxo de ar no seu aparelho e inicie a terapia.10. 

Observação: Para obter instruções completas sobre como ligar o fluxo de ar, consulte o manual incluso no seu aparelho 
terapêutico.
Coloque a máscara quando o ar começar a fluir.11. 

Observação: Se tiver problemas com a máscara, consulte as instruções fornecidas com ela.
Consulte o manual do seu aparelho terapêutico para obter instruções completas sobre como ajustar as configurações do 12. 

      umidificador aquecido e do tubo aquecido opcional para alcançar a umidade desejada.
ATENÇÃO: Não ligue o umidificador sem o tanque de água instalado. A configuração do umidificador deve permanecer 
“desligada” se não houver água no tanque.
Consulte o manual incluso no aparelho terapêutico para obter instruções sobre como desligar a terapia.13. 



10

Instruções de limpeza: Tanque de água
A lavagem à mão pode ser feita diariamente. A lavagem na lava-louça pode ser feita uma vez por semana.

Desligue a configuração do umidificador, desligue o aparelho terapêutico e deixe a chapa de aquecimento e a água esfriarem. 1. 
ADVERTÊNCIA: Deixe a chapa de aquecimento e a água do umidificador esfriarem por cerca de 15 minutos antes de remover o 
tanque de água. Você pode se queimar se: tocar a chapa de aquecimento, entrar em contato com a água aquecida ou tocar no 
recipiente do tanque.
Abra a porta do umidificador com a alavanca de liberação e deslize o tanque de água para fora da base do umidificador.2. 
Pressione a aba no orifício da parte superior do tanque na direção da frente do tanque. Com cuidado, retire a tampa da base do 3. 
tanque. Esvazie a água restante na base do tanque.
Lave as peças do tanque na lava-louça (somente no cesto superior) ou em uma solução de água morna e detergente líquido neutro 4. 
para louças. Lave suavemente a vedação do meio. Enxágue as peças com água limpa. Limpe completamente as peças da parte 
superior e inferior. Deixe secar naturalmente. 
ATENÇÃO: Use somente detergente líquido neutro para louças tanto na lavagem à mão quanto na lava-louça. 
ADVERTÊNCIA: Esvazie e limpe o tanque de água diariamente para evitar o aparecimento de mofo e bactérias. Limpe 
completamente a vedação.
Verifique se há danos no tanque ou na vedação. 5. 
Observação: Nunca use o tanque de água se a tampa não encaixar bem na base do tanque.
Antes de usar o tanque, encha-o com água destilada (de acordo com as instruções da seção “Uso diário”) não ultrapassando a linha 6. 
de volume máximo localizada na frente e nas laterais do tanque.
Monte novamente o tanque colocando as dobradiças da tampa do tanque sobre as duas abas da parte traseira da base do tanque. 7. 
Feche a tampa até que a aba da tampa encaixe embaixo da borda da base do tanque. Inspecione o tanque. Quando ele estiver 
fechado corretamente, a tampa deve estar completamente posicionada sobre a vedação do meio e bem posicionada sobre a base 
do tanque de forma que a aba possa encaixar facilmente. Verifique se há vazamentos ou danos no tanque de água. Se o tanque de 
água tiver sinais de desgaste ou danos, contate o seu provedor de cuidados domiciliares e solicite uma troca. 
Observação: Se a tampa não fechar com facilidade sobre a base, separe as duas peças, monte o tanque novamente e inspecione-o  
de novo.

Instruções de limpeza: Base do umidificador 
ADVERTÊNCIA: Deixe a chapa de aquecimento e a água do umidificador esfriarem por cerca de 15 minutos antes de remover o 
tanque de água. Você pode se queimar se: tocar a chapa de aquecimento, entrar em contato com a água aquecida ou tocar no 
recipiente do tanque. 

ADVERTÊNCIA: Antes de limpar o umidificador, sempre o remova do aparelho terapêutico.

Limpe a base do umidificador e a chapa de aquecimento com um pano úmido. Deixe a plataforma secar naturalmente antes de 1. 
reconectá-la ao aparelho terapêutico.
Verifique se há danos na base do umidificador e troque-a se for necessário.2. 
Limpe a porta de saída do umidificador usando uma escova de lavar garrafas úmida ou um pano úmido. Ao limpar, insira a escova 3. 
ou o pano aproximadamente 7 cm na abertura de saída.
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Instruções de limpeza: Tubo aquecido
Limpe o tubo aquecido antes do primeiro uso e semanalmente. O tubo aquecido pode ser usado várias vezes por um único paciente.

Desconecte o tubo aquecido do umidificador aquecido. Consulte a seção “Desconectar o tubo aquecido opcional” neste manual.1. 
Lave com cuidado o tubo aquecido em uma solução de água morna e detergente neutro. 2. 
ATENÇÃO: Evite mergulhar em água a extremidade de conexão do tubo aquecido com o umidificador.
Observação: Se a extremidade de conexão do tubo com o umidificador ficar molhada durante o processo de limpeza, certifique-se 
de enxaguar completamente todos os resíduos de detergente no conector e deixe-o secar naturalmente antes do próximo uso. 
Enxágue bem e deixe secar naturalmente. Certifique-se de que o tubo esteja seco antes de usar. 3. 
Inspecione o tubo aquecido em busca de danos ou desgastes (rachaduras, fissuras, rasgos, perfurações, etc.). Descarte e troque-o, 4. 
se necessário.

Desinfecção em hospitais e instituições: Tanque de água 
ATENÇÃO: Somente os procedimentos de limpeza e desinfecção em hospitais e instituições citados neste manual são 
recomendados pela Respironics. O uso de outros processos de limpeza e desinfecção não especificados pela Respironics pode 
afetar o desempenho do produto. 

Limpeza antes da desinfecção

Limpe e desinfete o tanque de água do umidificador usando os procedimentos abaixo.

Desmonte o tanque separando a tampa e a base do tanque. 1. 
Enquanto deixa de molho as peças do tanque em detergente líquido neutro para louças, use uma escova de cerdas suaves para 2. 
limpar cada peça. Preste bastante atenção a todos os cantos e fendas. 
Enxágue cada peça com água duas vezes. Ao enxaguar, agite vigorosamente em água e deixe secar naturalmente, mas não sob a 3. 
luz do sol direta.

Desinfecção

Os processos a seguir podem ser usados para desinfetar o tanque de água para um máximo de 60 ciclos:
Desinfecção térmica: Imersão em água (comum) a 75 °C ± 2 °C por 30 minutos•	
Control III•	
Cidex•	
Cidex OPA•	

Após a desinfecção, inspecione visualmente cada peça. Descarte e substitua quaisquer peças danificadas.
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Manutenção
O umidificador não precisa de manutenções de rotina. Se qualquer peça do umidificador estiver desgastada ou danificada,  
contate a Philips Respironics ou o seu provedor de cuidados domiciliares. Veja a seção “Solução de problemas” neste manual para 
obter mais informações.

Viagens com o sistema
Embalar o sistema

Retire o tanque de água e esvazie-o totalmente.1. 
Recoloque o tanque de água vazio no aparelho.2. 
Coloque o umidificador na sua bagagem de mão. 3. 

ATENÇÃO: Não mova o umidificador enquanto houver água no tanque.

Ao viajar, o estojo de transporte opcional do aparelho terapêutico pode ser usado somente como bagagem de mão. O estojo de 
transporte não protegerá o umidificador se for colocado com a bagagem despachada. 

Para sua conveniência nas estações de segurança dos aeroportos, há um aviso na parte inferior do umidificador declarando que se 
trata de um equipamento médico. Pode ser útil levar este manual com o aparelho para ajudar o pessoal da segurança a entender o 
aparelho.

Se estiver viajando para um país com uma voltagem diferente da que você usa atualmente com o aparelho terapêutico, um cabo de 
alimentação diferente ou um adaptador internacional pode ser necessário para que o seu cabo de alimentação seja compatível com 
as tomadas do outro país. Contate o seu provedor de cuidados domiciliares para obter informações adicionais.

Descarte
Coleta separada para equipamentos elétricos e eletrônicos de acordo com a Diretriz 2002/96/EC da UE. Descarte este dispositivo de 
acordo com a regulamentação local.

Como entrar em contato com a Philips Respironics
Para manutenção do aparelho, contate o seu provedor de cuidados domiciliares. Se precisar entrar em contato diretamente com a 
Philips Respironics, ligue para o departamento de atendimento ao cliente da Philips Respironics no número +1-724-387-4000 ou  
+49 8152 93060. Você também pode usar os endereços a seguir:

Respironics, Inc. Respironics Deutschland 
1001 Murry Ridge Lane Gewerbestrasse 17 
Murrysville, PA 15668, EUA 82211 Herrsching, Alemanha
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Solução de problemas
A tabela abaixo mostra alguns dos problemas que o seu umidificador pode apresentar e as soluções possíveis.

Problema Por que aconteceu o que fazer

Nada acontece quando o 
umidificador é ligado na 
tomada.

Perda de alimentação CA/
CC ou o aparelho está 
desconectado.

Verifique se o umidificador e o aparelho terapêutico estão 
adequadamente conectados. Verifique se o cabo de alimentação CA 
está conectado corretamente à fonte de alimentação e se o cabo da 
fonte de alimentação está corretamente conectado à tomada. 
Se o problema continuar, contate o seu provedor de cuidados 
domiciliares. Devolva o umidificador, o aparelho terapêutico e a fonte 
de alimentação para o seu provedor de cuidados domiciliares para que 
ele possa determinar onde está o problema.

Grande vazamento O tubo não está conectado 
corretamente e não veda 
adequadamente. 

Retire a máscara e o tubo e verifique se há dobras ou rasgos. Se 
estiverem rasgados ou danificados, contate o seu provedor de cuidados 
domiciliares ou a Philips Respironics e solicite a troca do tubo e/ou da 
máscara.
Se o tubo não estiver danificado, reconecte o tubo, ligue o fluxo de ar e 
certifique-se de que não haja ar saindo da área da porta.

O aparelho terapêutico não 
está encaixado corretamente 
no umidificador.

Retire o aparelho terapêutico do umidificador e reconecte-o. Certifique-
se de que a porta de entrada de ar do umidificador esteja bem 
conectada à porta de saída de ar do aparelho.
Se o vazamento grande persistir, o problema pode ser causado por uma 
vedação mal alinhada ou danificada. As vedações não são componentes 
que podem ser trocados pelo usuário. Entre em contato com o seu 
provedor de cuidados domiciliares ou com a Philips Respironics.

O tanque do umidificador 
não está colocado 
corretamente no 
umidificador.

Retire o tanque de água da base do umidificador e deslize o tanque de 
novo para dentro, certificando-se de que ele entre até o final.
Se o vazamento grande persistir, o problema pode ser causado por uma 
vedação mal alinhada ou danificada. As vedações não são componentes 
que podem ser trocados pelo usuário. Entre em contato com o seu 
provedor de cuidados domiciliares ou com a Philips Respironics.

O ícone de LED do 
umidificador no aparelho 
terapêutico está piscando.

Não há comunicação entre 
o aparelho terapêutico e o 
umidificador.

Seguindo a seção “Uso diário” deste manual, verifique se a tomada 
está funcionando e se o umidificador e o aparelho terapêutico estão 
conectados adequadamente à tomada. Certifique-se de que o cabo de 
alimentação CA esteja conectado corretamente à fonte de alimentação 
do aparelho terapêutico. Certifique-se de que o cabo de alimentação CA 
esteja conectado corretamente à tomada. 
Se o problema continuar, contate o seu provedor de cuidados 
domiciliares. Devolva o umidificador, o aparelho terapêutico e a fonte 
de alimentação para o seu provedor de cuidados domiciliares para que 
ele possa determinar onde está o problema.

O aparelho terapêutico 
não está encaixado 
adequadamente no 
umidificador.

Retire o aparelho terapêutico do umidificador e reconecte-o. Certifique-
se de que a porta de entrada de ar na lateral do umidificador esteja bem 
conectada à porta de saída de ar na lateral do aparelho.

Uso da fonte de alimentação 
errada.

Se estiver usando o tubo aquecido opcional, certifique-se de usar a 
fonte de alimentação de 80 W correta.

O tubo aquecido não está 
conectado adequadamente 
ou está danificado.

Retire o tubo aquecido e verifique se há danos. Se não estiver 
danificado, reconecte o tubo aquecido. Se o problema continuar, 
contate o seu provedor de cuidados domiciliares.

A chapa de aquecimento 
não está aquecendo.

Verifique as conexões de alimentação do umidificador. Se o problema 
continuar, contate o seu provedor de cuidados domiciliares ou a  
Philips Respironics. 
Observação: Se a água não estiver aquecendo, você pode usar o 
umidificador temporariamente como um umidificador de passagem 
direta sem aquecimento. 

O umidificador está rachado ou 
danificado.

O umidificador foi derrubado 
ou mal utilizado.

Se o umidificador não funcionar adequadamente depois de ser 
derrubado ou mal utilizado, contate o seu provedor de cuidados 
domiciliares ou a Philips Respironics.

O aparelho terapêutico está 
funcionando, mas o fluxo de ar 
do umidificador está baixo ou 
parado.

O umidificador tem uma 
obstrução de fluxo de ar.

Contate o seu provedor de cuidados domiciliares. Devolva o 
umidificador e a fonte de alimentação para o seu provedor de cuidados 
domiciliares determinar o problema. 
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Problema Por que aconteceu o que fazer

A vedação do meio do tanque 
de água está danificada.

A vedação pode ter sido 
danificada durante o uso.

Verifique se há rasgos ou outros danos na vedação. Se ela estiver 
danificada, contate o seu provedor de cuidados domiciliares. 

Condensação excessiva no 
tubo.

A configuração do nível de 
umidade está alta demais.

Reduza a configuração do nível de umidade.

O umidificador está 
posicionado incorretamente.

Verifique se o umidificador e o aparelho terapêutico estão longe de 
equipamentos de ar-condicionado.

O tubo aquecido não está 
aquecendo.

Uso da fonte de alimentação 
errada.

Verifique se a fonte de alimentação de 80 W correta está sendo usada. A 
fonte de alimentação correta deve ter o símbolo .

O tubo aquecido está 
configurado em zero.

Certifique-se de que a configuração do tubo aquecido não seja zero. 
Consulte o manual do usuário do aparelho terapêutico para obter 
informações.

A porta do umidificador foi 
removida acidentalmente do 
umidificador.

A porta do umidificador foi 
levantada além da posição 
aberta travada.

A porta do umidificador pode ser recolocada facilmente. 
Com o tanque de água removido, alinhe o lado da porta onde há 
a dobradiça com a parte traseira do umidificador em uma posição 
totalmente aberta (veja a figura abaixo). Certifique-se de que as 
dobradiças estejam alinhadas com os sulcos do umidificador. Gire 
a porta para fechar. Você precisará pressionar até que a porta passe 
da posição aberta travada. Verifique se a porta está funcionando 
adequadamente.

Se você precisar de mais ajuda, contate o seu provedor de cuidados 
domiciliares.

O umidificador caiu da mesa 
ou do criado-mudo.

O umidificador pode 
não ter sido colocado 
adequadamente no criado-
mudo ou o posicionamento 
do tubo pode ter feito o 
aparelho cair. 

Certifique-se de que o umidificador esteja sempre colocado em uma 
superfície plana e rígida para que os pés de borracha da parte inferior 
da base do umidificador possam aderir à superfície (verifique se não há 
nenhum tecido embaixo da base). O umidificador deve estar nivelado 
para funcionar corretamente.
Além disso, coloque o umidificador longe da borda da mesa ou do 
criado-mudo para que ele não seja derrubado acidentalmente.
Se o umidificador cair e entrar água no aparelho terapêutico, retire toda 
a água do aparelho terapêutico. Deixe-o secar naturalmente até ele 
secar completamente antes de ligá-lo na tomada.
Se o posicionamento do tubo fizer o umidificador cair, certifique-se 
de usar um gerenciamento de mangueira adequado ao instalar o seu 
aparelho. Passe o tubo por trás da cabeceira da cama.
Se o umidificador não funcionar adequadamente após a queda, contate 
o seu provedor de cuidados domiciliares ou a Philips Respironics. 

Observação: Para obter informações sobre como solucionar problemas do aparelho terapêutico, consulte o manual que  
o acompanha.
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Especificações do umidificador aquecido System One
Ambiental

Temperatura de funcionamento: 5 °C a 35 °C 
Temperatura de armazenagem: -20 °C a 60 °C 
Umidade relativa (funcionamento e armazenagem): 15 a 95% (sem condensação)
Pressão atmosférica: 77 a 101 kPa (0 – 2286 m)

Físico
Dimensões: 18 cm C x 14 cm L x 10 cm A
Peso: Aproximadamente 0,89 kg

Capacidade de água
325 ml no nível de água recomendado

Padrões de conformidade Este aparelho foi criado para seguir os seguintes padrões:
IEC 60601-1 Requerimentos gerais para segurança de equipamento eletromédico
EN ISO 8185 Requerimentos gerais para sistemas de umidificação

Elétrico (Quando o umidificador aquecido for usado com um aparelho terapêutico da Philips Respironics)
Consumo de energia CA (com fonte de alimentação de 60 W): 100 – 240 VCA, 50/60 Hz, 2,1 A
Consumo de energia CA (com fonte de alimentação de 80 W): 100 – 240 VCA, 50/60 Hz, 2,0 A
Consumo de energia CC: 12 VCC, 6,67 A
Tipo de proteção contra choque elétrico: Equipamento classe II
Grau de proteção contra choque elétrico: Peça de contato com o paciente do tipo BF
Grau de proteção contra penetração de água: À prova de respingo, IP22
Modo de operação: Operação contínua
Compatibilidade eletromagnética: O aparelho cumpre com os requerimentos de EN 60601-1-2, 2ª edição.

Chapa de aquecimento
Temperatura máxima: 75 °C

Queda de pressão com umidificador
Máx.: 0,3 cm H2O a 60 l/min de fluxo

Umidade
 Saída de umidade mín.: 10 mg H2O/l

Medido no fluxo máx., 35 °C, 15% UR.
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Especificações do tubo aquecido
Pressão máxima recomendada

25 cm H2O

Diâmetro interno
15 mm

Comprimento
1,83 m

Variação de temperatura do tubo aquecido
16 °C a 32 °C 

Temperatura de desligamento do tubo aquecido
≤ 41 °C

Material
Plástico flexível e componentes elétricos

Elétrico (O tubo aquecido é alimentado pelo umidificador aquecido conectado)
Consulte a seção “Elétrico” das especificações do umidificador aquecido System One

Ambiental
Consulte a seção “Ambiental” das especificações do umidificador aquecido System One



Garantia limitada

A Respironics, Inc. garante que o sistema está isento de defeitos de fabricação e de materiais e que funcionará 
de acordo com as especificações do produto durante um período de dois (2) anos a partir da data de venda feita 
pela Respironics, Inc. ao revendedor. Se o produto não funcionar de acordo com as especificações, a Respironics, 
Inc. consertará ou trocará (a seu critério) o material ou peça com defeito. A Respironics, Inc. pagará o frete normal 
de sua sede até o endereço do revendedor apenas. Esta garantia não cobre os danos causados por acidentes, 
uso inadequado ou indevido, alterações, entrada de água e outros defeitos que não estejam relacionados com 
o material ou a fabricação. O departamento de manutenção da Respironics, Inc. examinará todos os aparelhos 
enviados para manutenção e a Respironics, Inc. se reserva o direito de cobrar uma taxa de avaliação para os 
aparelhos devolvidos que não apresentarem problemas após serem verificados pelo departamento de manutenção 
da Respironics, Inc.

Esta garantia não é transferível por distribuidores não autorizados dos produtos da Respironics, Inc. e a Respironics, 
Inc. se reserva o direito de cobrar os revendedores por serviços de garantia de produto com defeito não comprado 
diretamente da Respironics, Inc. ou de distribuidores autorizados.

A Respironics, Inc. não assume qualquer responsabilidade por perdas econômicas, perdas de lucros, custos 
indiretos ou danos consequenciais que possam surgir de qualquer venda ou utilização deste produto. Alguns 
países não permitem a exclusão ou limitação dos danos incidentais ou consequenciais, de forma que a limitação ou 
exclusão acima referida poderá não se aplicar ao seu caso.

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas. Além disso, quaisquer garantias implícitas, incluindo 
qualquer garantia de comercialização ou adequação a um determinado fim, estão limitadas a dois anos. Alguns 
países não permitem limitações na duração de garantias implícitas, portanto a limitação acima pode não se aplicar 
ao seu caso. Esta garantia lhe oferece direitos legais específicos e podem existir ainda outros direitos que variam de 
acordo com os países.

Para fazer valer os seus direitos sob esta garantia, contate o revendedor autorizado local da Respironics, Inc. ou a 
Respironics, Inc. em:

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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