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Identificação do produto e Apresentação 

Nome Técnico: Máscara 

Nome Comercial: Máscara Descartável de Média Concentração Hospitak 

 

Modelos  

 

 

 

 

Peça de Reposição 
 

 

 

 

Registro Anvisa: 80504540005 

Reprocessamento Proibido. 

Prazo de Validade: 5 anos. 

Embalagem unitária. 

Produto Clinicamente Limpo – Pronto para Uso. 

 

Foto 

 

 

Modelo Indicação 

OM-81112  
Adulto 

OM-81122  
Pediátrico 

Modelo Conexão  

OT-83521- Tubo de suprimento de O2 Padrão e Universal 
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Descrição e Indicação 

O objetivo da Máscara Descartável de Média Concentração Hospitak é aumentar a 

quantidade de oxigênio disponível no ar a ser inspirado pelo paciente. Este fato 

permite que mais oxigênio chegue ao sangue e tecidos do paciente, o que é de 

fundamental importância para a manutenção da vida. 

É particularmente útil no tratamento e prevenção de estados hipoxêmicos que 

resultam de transporte inadequado de oxigênio pelo sangue. 

Possui presilha ajustável de nariz para fixação confortável e faixa elástica ajustável 

a face do paciente. 

Utilizadas nos seguintes casos: 

- falência cardíaca e/ou respiratória; 

- trauma severo; 

- choque; 

- intoxicação por monóxido de carbono;  

- envenenamentos por cianetos; 

- pós-operatório imediato; 

-  recuperação tardia de infarto agudo do miocárdio; 

-  doenças pulmonares crônicas e intersticiais difusas dos pulmões; 

- hipertensão pulmonar; 

- insuficiência cardíaca congestiva; 

- eritrocitose; 

- processos degenerativos da cognição; 

- apneia do sono; 

- cefaleia matinal.      

 

Conteúdo 

A Máscara Descartável de Média Concentração Hospitak é composta por:  01 

máscara facial e 01 tubo de suprimento de O2 de 2,1 metros.  
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Cada unidade do produto é acondicionada e comercializada individualmente em 

embalagem de PVC e então 50 unidades são acondicionadas para transporte em 

caixa de papelão (fibras de celulose + papel reciclado).  

A peça de reposição Tubo de Suprimento de O2 de 2,1m também é embalada e 

comercializada individualmente em embalagem de PVC e transportada em caixa 

de papelão com 50 unidades.   

 

Instruções de Uso  

1. Conecte uma extremidade do tubo de suprimento de oxigênio à haste de entrada 

na máscara. 

2. Conecte a outra extremidade do Tubo de Suprimento à fonte de gás.  

2. Ajuste o fluxo de gás de acordo com a prescrição e verifique a permeabilidade 

do sistema.  

3. Coloque a máscara à face do paciente cobrindo boca e nariz posicionando a tira 

elástica abaixo das orelhas e ao redor do pescoço.  

4. Cuidadosamente, puxe o final das tiras até que a máscara esteja segura. 

5. Molde a presilha metálica da máscara para melhor ajustá-la à face do paciente. 

6. Descartar após o uso. 

 

Composição: 

Máscara: Policloreto de Vinila (PVC) 

Conexão máscara: Polipropileno (PP) 

Tubo e conexão do tubo: Policloreto de Vinila (PVC) 

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 

- Proibido Reprocessar. 

- Descartar após o uso. 

 

Precauções 

1. Leia a instrução de uso cuidadosamente antes de usar. 

2. Este produto deve ser manipulado por pessoas treinadas. 

 

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. 


