PORTA FILTRO INFAXPAPER
Registro Anvisa: 80906620002

TAMANHOS:
26.3mm X 30 mm
26 mm X 31 mm
29 mm X 34 mm
30 mm X 33.5mm
30 mm X 34 mm
40 mm X 43.5mm
45 mm X 48.5mm

CONTEÚDO EMBALAGEM: 1 unidade.
COMPOSIÇÃO: Poliestireno

*Produto não acompanha o Elemento Filtrante que deve ser comprado
separadamente

O PORTA FILTRO PARA ESPIROMETRIA INFAXPAPER é utilizado em
conjunto com o elemento filtrante em exames para avaliação da atividade
pulmonar (Espirometria). Ele impede que contaminantes físicos sejam
carregados pela tubulação do espirômetro, evitando que essas partículas
cheguem ao sensor de fluxo e aos circuitos internos. Além disso, o porta filtro
minimiza a turbulência do fluxo do ar no ato do exame de espirometria ou na
análise total do pulmão.

INSTRUÇÕES DE USO:
· Retirar o produto da embalagem;
· Inserir o Elemento Filtrante e fechar o produto;
· Conectar o filtro ao aparelho de espirometria;
· Proceder com o exame;
· Descartar o elemento filtrante após o uso;
· Fazer assepsia no porta filtro para posterior reutilização

PROCEDIMENTOS PARA MANTER A HIGIENE DO PORTA FILTRO:


Retirar o elemento filtrante que esteja dentro do porta filtro, utilize uma
solução de água destilada e detergente neutro (coloque em um copo de
200 ML uma solução de água destilada e uma colher de sopa de
detergente neutro), mergulhe e deixe o suporte nesta solução por um
período de 20 a 30 minutos.



Logo após, enxágue em água corrente.



Ao retirar dessa solução mergulhe o suporte em uma solução germicida
diluída em água destilada, em uma concentração a 2% (98% água e 2%
germicida) por um período de 20 a 30 minutos.



Enxágue em água corrente e deixe secar sobre um papel toalha.



O elemento filtrante deve ser trocado a cada paciente.

PRECAUÇÕES DE USO:
A indicação quanto ao uso do produto deve ser recomendado pelo médico.
Somente utilizar o produto se o mesmo estiver íntegro e dentro do prazo de
validade.
O produto não causa efeitos colaterais, de acordo com a finalidade de uso.
Sugere-se que seja utilizado por profissional devidamente habilitado.

CUIDADOS ARMAZENAGEM E TRANSPORTE:
No transporte e manuseio do produto, tomar as devidas precauções, para que
não ocorra danificação na embalagem e no produto.

O produto deve ser armazenado em local limpo e seco e em temperatura até
40º Celsius e umidade relativa do ar de até 60%.

PRAZO DE VALIDADE: 5 ANOS

Artigo médico hospitalar NÃO ESTÉRIL
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