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Identificação do produto e Apresentação 

Nome Técnico: Respirômetro 

Nome Comercial: Exercitador respiratório volumétrico descartável Hospitak 

 

Modelo  

Código 
Graduação 

Máxima (mL) 

Graduação 

Mínima 

(mL) 
Intervalos de Graduação 

TB-93250  2500 250 

250 mL, com 

marcação 

numérica de 500 

em 500 mL 

TB-93500  5000 500 

500 mL, com 

marcação 

numérica de 1000 

em 1000 mL 

 

Registro Anvisa: 80504540007 

Reprocessamento Proibido. 

Prazo de Validade: 5 anos. 

Embalagem unitária. 

Produto Clinicamente Limpo – Pronto para Uso. 

 

Fotos: 
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 Descrição e Indicação 

O Exercitador respiratório volumétrico 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. 

O Exercitador respiratório volumétrico descartável Hospitak 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. 

O Exercitador respiratório volumétrico descartável Hospitak 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 Exercitador respiratório volumétrico descartável Hospitak, o paciente obterá os 

benefícios da manutenção de padrões respiratórios adequados, tendo desta forma 

maiores possibilidades de uma recuperação mais precoce. 

 

Conteúdo 

O produto 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.      
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Especificações 

Modelo Descrição 
Volume de 

troca gasosa 
Indicação 

TB-93250 

Exercitador Respiratório 

Volumétrico, compacto e de 

desenho ergonômico (com 

punho). O êmbolo deve ser 

elevado até atingir a 

capacidade máxima ou nível 

pré-determinado. 

2500 cc/seg. 
Pacientes Adultos e 

Pediátricos 

TB-93500  

 

Exercitador Respiratório 

Volumétrico, compacto e de 

desenho ergonômico (com 

punho). O êmbolo deve ser 

elevado até atingir a 

capacidade máxima ou nível 

pré-determinado. 

5000 cc/seg. Pacientes Adultos. 

 

Instruções de Uso  

Exercitador Volumétrico 

1. Retire os componentes da embalagem e ligue a extremidade aberta do tubo 

corrugado na parte da frente do exercitador. 

2. Mova o ponteiro na parte lateral até o nível de volume prescrito. 

3. Mantenha ou segure o exercitador numa posição vertical. Expire normalmente. 

Depois, aperte os lábios fortemente sobre a beça bucal. 

4. Inspire lentamente para elevar o pistão na câmara.  A esfera irá subir de acordo 

com a pressão do ar criada. Tente manter a bola na região de "cara feliz" do 

indicador de treinamento. 

5. Continue a inspiração, tentando elevar o pistão ao nível de volume prescrito (o 

topo do pistão indica o volume inspirado). Quando acabar a inspiração, retire a 

peça bucal, retenha a respiração como indicado, e expire normalmente. Deixe o 

pistão voltar ao fundo da câmara. 

Descanse e repita os exercícios. A frequência de utilização e os volumes 

inspiratórios recomendados devem ficar ao critério do médico ou profissional de 

saúde respiratória. 
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NOTA: Para cuidados à unidade, depois de cada utilização, lave a peça bucal e 

agite até secar. Coloque a unidade neste saco quando não estiver a ser usada. 

Quando o exercitador estiver colocado numa mesa, entre utilizações, a 

extremidade com a peça bucal pode ser encaixada no topo da unidade.      

 

Composição: 

Peça Bucal: Polipropileno 

Corpo do produto: Poliestireno 

Esfera: ABS 

Tubo corrugado: EVA 

Pistão da câmara: Polipropileno de alta densidade 

Ponteiro Marcador: Poliestireno 

 

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. 

 

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. 



 

 

 

 

BRC LOGÍSTICA 

 

IUEV-H 

 rev. 00 INSTRUÇÃO DE USO – RDC 185/01 

 

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

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


