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Identificação do produto e Apresentação 

Nome Técnico: Respirômetro 

Nome Comercial: Exercitador respiratório fluxométrico descartável Hospitak 

Modelo  

TB-93100 

 

Registro Anvisa: 80504540004 

Reprocessamento Proibido. 

Prazo de Validade: 5 anos. 

Embalagem unitária. 

Produto Clinicamente Limpo – Pronto para Uso. 

 

Fotos: 

  

 

Descrição e Indicação 

O Exercitador respiratório fluxométrico descartável Hospitak foi desenvolvido 

cientificamente para auxiliar o paciente a desenvolver exercícios respiratórios 

prescritos pelo terapeuta.  Este produto permite mensurar e observar a capacidade 

inspiratória do paciente. 
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O produto é indicado para exercitar a função respiratória em casos de prevenção 

e tratamentos de complicações pulmonares associadas a traumas torácicos e 

tratamento de atelectasia pré e pós-operatória. 

Ele tem como objetivo reexpansão pulmonar, aumento da permeabilidade das vias 

aéreas e fortalecimento dos músculos respiratórios. 

Quando utilizado de acordo com as instruções do terapeuta respiratório, ajuda na 

melhoria, desenvolvimento e manutenção da capacidade respiratória do paciente 

(ganho de força e resistência muscular respiratória). 

Seguindo de maneira criteriosa as instruções do terapeuta respiratório e utilizando 

o Inspirômetro de incentivo fluxométrico, o paciente obterá os benefícios da 

manutenção de padrões respiratórios adequados, tendo desta forma maiores 

possibilidades de uma recuperação mais precoce. 

 

Conteúdo 

É acondicionado individualmente em uma embalagem primária de PVC 

transparente, contendo instruções de uso. A embalagem secundária é em caixa de 

papelão (fibras de celulose + papel reciclado) contendo 14 unidades do produto. 

Produto não estéril pronto para uso.      

 

Especificações 

Modelo Descrição 
Volume de 

troca gasosa 
Indicação 

TB-93100  

 

Exercitador Respiratório por 

Fluxo com desenho compacto 

composto por três câmaras 

com esferas de cores 

diferentes que se elevam 

durante o fluxo. 

600-1200 

cc/seg. 

Pacientes adultos, 

pediátricos e 

geriátricos. 

 

Instruções de Uso  

1. Remova os componentes da embalagem. 

2. Conecte a ponta livre (sem o bocal) do tubo no orifício da base do produto. 

NOTA: Antes e após a utilização do produto, limpe e seque o bocal. Entre diferentes 

utilizações, mantenha o produto em sua embalagem. 
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3. Com a unidade em posição supina, exale normalmente e cerre os lábios ao redor 

do bocal. 

4. Inalar o ar em quantidade e fluxo suficientes para fazer com que a esfera da 

primeira câmera suba, sendo que as esferas da segunda e terceira câmeras devem 

permanecer em repouso. 

5. Para uma média de fluxo alta: Inalar o ar em quantidade e fluxo suficientes para 

fazer com que a esfera da segunda câmera também suba, enquanto a esfera da 

terceira câmara permanece em repouso. Exale... 

6. Após perfazer o exercício, remova o bocal de seus lábios e expire normalmente. 

Relaxe... 

7. Após perfazer uma inspiração profunda e prolongada, descanse por um pequeno 

período e respire normalmente. Depois, repita o exercício conforme orientação de 

seu terapeuta. 

Importante: É preciso multiplicar os segundos inspirados (IMS) pelo volume 

alcançado na referida coluna. 

Ex: 900 mL X 2 segundos sustentados ≈ 1800 mL de volume inspirado.    

8- Descarte após o uso.   

 

Composição: 

Bocal: Polipropileno 

Corpo do produto: Poliestireno 

Esferas: ABS 

Tubo corrugado: Polietileno de baixa densidade e EVA. 

Não contém “látex”. 

 

Condições de Armazenamento 

Armazenar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta. 

 

Condições para o Transporte 

Transportar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta. 
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Advertências 

- Utilizar o produto somente quando a embalagem estiver íntegra. 

- Utilizar o produto somente com as orientações do Terapeuta Respiratório. 

- Este produto é recomendado para uso individual, não devendo ser utilizado por 

mais de um paciente.    

- Produto de uso único. Proibido reprocessar. 

 

Registrado por: BRC Logística e Serviços Ltda. Rua José Martins Fernandes (Pq. 

Imigrantes) Nº 601, Galpão 04, 05 E 06 CEP: 09843-400 – São Bernardo do Campo 

– SP. CNPJ: 04.986.398/0001-38. Tel: 4858-0252. Responsável Técnica: Fabiana 

Veiga Morales CRF-SP: 68.907. 

Fabricante Responsável: Besmed Health Business Corp. No. 5, Lane 116, Wu-

Kong 2nd Rd, Wu-Ku District, New Taipei City. 


