
CIRCUITO DE CPAP MAKE LINE
Respiração com Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas

Máscara de CPAP

Conector e
traqueia
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INDICAÇÕES
Pacientes em respiração espontânea em UTI, Pronto Atendimento e Ambulatórios, tendo 
como finalidade geral alto fluxo contínuo de FiO2, com resistência na fase expiratória. É 
amplamente usado para saturação de oxigênio arterial baixa e na prevenção de 
atelectasias. O CPAP também é efetivo para desmame de ventilação mecânica e 
tratamento da Síndrome da Angústia Respiratória Aguda - SARA.

INSTRUÇÕES DE USO
1. Certifique-se de que o paciente esteja em respiração espontânea e orientado.
2. Escolha a máscara mais adequada para o paciente. Dependendo das características
faciais, uma máscara menor ou maior pode proporcionar um melhor encaixe.
3. Infle a máscara.
4. Fixe a máscara à face do paciente com o auxílio do fixador cefálico.
5. Conecte a traqueia ao orifício superior da máscara. Em alguns modelos é necessário
utilizar o conector de adaptação.
6. Conecte a válvula de PEEP ao orifício inferior da máscara.
7. Conecte a traqueia ao gerador de fluxo e este à rede de Oxigênio.
8. Um Fisioterapeuta deve monitorar toda a terapia.

PRECAUÇÕES
- Observe se as peças estão em perfeitas condições e verifique seu correto
funcionamento.
- Não deve haver escape entre a máscara e a face do paciente.
- Mantenha sempre o produto limpo e em bom estado de conservação.
- Não utilize produtos químicos para limpeza.
- O uso seguro e eficaz desse produto depende do correto cumprimento das instruções de
uso e do conhecimento do profissional de saúde.

CONTRA-INDICAÇÕES
Não administrar em paciente com fratura facial extensa, trauma laríngeo, anastomose esofageal 
ou traqueal extensa, sangramento gastrointestinal, fratura da base do crânio ou risco de vômito.

Fabricante: Make Line Comercial Ltda
Av. Nova Independência, 755 - São Paulo/SP - 04570-001 

qualidade@makeline.com.br - www.makeline.com.br 
Resp. Técnica: Márcia Barros de Moura - CREFITO 3/173008-F

REGISTRO ANVISA: 80171530026
Comerrcializado com exclusividade por

Newmed Produtos para Saúde Ltda
Rua Santa Cruz, 2209 - São Paulo / SP - 04121-002

Tel.: (11) 5060 3030 - Fax: (11) 5062 8283
www.newmed.com.br - newmed@newmed.com.br

Validade Indeterminada
CONTÉM 1 UNIDADE

ARMAZENAR EM LOCAL SECO E AO ABRIGO DO SOL

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO
PRODUTO NÃO ESTÉRIL - ADVERTÊNCIA: NÃO ESTERILIZAR
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