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Nome do Produto 

Filtro Para Ventilação Mecânica  

 

Nome Comercial 

Filtro HME Antibacteriano e Antiviral DBI Medical  

 

Apresentação Comercial 

Os filtros são embalados individualmente em papel grau médico 70g/sm e acondicionadas em uma 

caixa de papel cartonado contendo 100 unidades (se adulto) ou 200 unidades (se pediátrico).  

 

Indicação de Uso/Finalidade  

O filtro é usado para conectar o circuito respiratório à Máscara de anestesia, Máscara laríngea das vias 

aéreas ou Tubo endotraqueal, para aquecer e umidificar gases respirados por um paciente e remover 

as partículas microbiológicas e gases no circuito respiratório.  

 

Princípio de Funcionamento  

Age como como uma barreira física utilizados para proteção contra a inalação de partículas.  

 

Modo de Uso do produto  

1. Conecte com segurança o produto a outros componentes ou equipamento usando uma ação de 

torção para garantir um encaixe sem vazamentos e firme. 2. Seguindo as instruções do equipamento 

para testar o produto, confirme se o produto não possui vazamento e oclusão. 3. Conecte o dispositivo 

firmemente ao sistema respiratório.  

 

Composição Técnica 

 Luer cap: TPE  

 Parte superior e inferior do filtro: K-resina  

 Filme do filtro: Polipropileno eletrostático  

 Papel: HME  

 Conector reto (22F-15M): Polipropileno  

 Tubo expansível 15 cm (cuff 15F): Polipropileno  

 Conector reto (22F-15M/15F): Polipropileno  

 Tampa vermelha: Polipropileno  

 

Especificações  Técnica 

 Produto Estéril 

 Contém uma camada de mídia impregnada com sal higroscópico a base de Cloreto de Cálcio.  

 Resistência em baixa respiração: 100pa 

 Saída de Umidade: 32mgH2O/L 

Instruções de Uso 

Filtro HME Antibacteriano 

e Antiviral DBI Medical  
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 Capacidade de Filtração Bacteriana: BFE 99.999%  

 Capacidade de Filtração Viral: VFE 99.999%  

 Conexão: 22M/15F-22F/15M  

 Traqueia Corrugada 15 cm (cuff 15F) 

 Volume Corrente: 150-1500ml 

 Espaço Morto: 40ml  

 Peso: 25g  

 Tempo de Uso recomendado: 24 horas 

 

Validade  

5 anos 

 

Condições de Armazenamento   

Armazene em local fresco, seco e escuro. Evite luz solar direta. Evite chuva, alta temperatura, alta 

umidade e gás corrosivo.  

 

Condições de Transporte 

O produto deve ser transportado em local limpo, fresco e seco.  

 

Condições de Manipulação  

Descartar após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.  

 

Advertências  

1.Usado junto com circuitos de respiração anestésica. 2. Para filtrar a micropartícula, viral e bacteriana 

da troca de ar do equipamento de anestesia. Umidifica e aquece a troca de ar. 3. O uso contínuo do 

produto não deve exceder 24 horas. Deve ser substituído se a umidade é clara por dentro. 4. É proibido 

usar em pacientes com secreções respiratórias ou com secreções pulmonares em excesso. 5. Não use 

o produto entre o paciente e a fonte do medicamento. 6. Não use com umidificador. 7. Não se aplica a 

pacientes que necessitam de menor volume corrente, como bebês recém-nascidos. 8. Este produto 

deve ser usado sob supervisão médica. 9. Não use se a embalagem tiver sido aberta ou danificada. 10. 

Não use após o prazo de validade. 11. O Fabricante recomenda o uso único. 12. Devem ser tomadas 

precauções ao descartar o dispositivo e o descarte deve seguir regulamentos nacionais aplicáveis para 

resíduos biológicos perigosos.  

 

Precauções   

1. Antes colocar o produto em funcionamento, verifique se cada peça está fortemente ligada e sem 

vazamentos. 2. Quando usado próximo ao lado do paciente, o volume corrente necessário deve ser 

adicionado espaço morto. 3. Se não utilizar o tubo de amostragem, verifique se a tampa está bem 

apertada. 4. Quando o produto estiver em uso, se o paciente tiver complicações, ele deve ser 

monitorado de perto pela enfermeira para o apropriado gerenciamento das vias aéreas.   
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Fabricante   

Boen Healthcare Co., Ltd - Road 535#, Shenxu  Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, China  

 

Importador   

DBI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI 

CNPJ: 07.295.190/0001-60 

Endereço: Rua Coronel Lisboa, 412, Vila Mariana 

     São Paulo – SP - CEP 04020-040  

Telefone: +55 11 3845-0433 

E-mail: sac@dbimedical.com.br 

Site: www.dbimedical.com.br 

 

Responsável Técnico 

Anny Caroline Camargo – CRF-SP: 38146 

 

Registro Anvisa  

80722800017 
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