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Identificação do produto e Apresentação 
Nome Técnico: AEROPUFF® - CÂMARA RETRÁTIL 
Nome Comercial: AEROPUFF® Contador - CÂMARA RETRÁTIL 
 

Descrição Códigos 

AEROPUFF® Contador Adulto        Ref. 103-310 

 
N° de registro na ANVISA: 80327110007 
Código SIMPRO: 0261867 
O fabricante recomenda o uso único. 
Prazo de Validade: 2 anos. 
Embalagem: Unitária.  

 
Fotos 

  
Ref.: 103-310 

 
 
Descrição e Indicação: 
 
O Aeropuff® contador é uma Câmara Retrátil que tem como finalidade permitir a homogeneização do 

medicamento administrado ao paciente através do circuito de ventilação / respiração mecânica / artificial / 

conexões ou engates. O sistema está sempre pronto para a próxima medicação. O Aeropuff® contador 

conectado ao circuito de ventilação, evita perda de tempo com uso de outras conexões e/ou adaptadores, 

evitando a abertura do sistema. 

Além do benefício na administração e a diminuição do risco de infecção. 

O fabricante recomenda a troca a cada 24 horas. 

Outra vantagem, é que a medicação em aerossol dispensa o uso de soro fisiológico, que é utilizado na 

nebulização com solução líquida reduzindo assim o custo hospitalar. 

Faz-se necessário a mudança na farmácia da medicação líquida para aerossol. 
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Composição: 
 
Composto de flanges na extremidades, 1 conjunto de travas, 1 conjunto de anéis de fixação, 1 pino de 

segurança do sistema fechado e corpo expansível em material termoplástico apropriados ao uso medicinal. Não 

contendo em sua composição e/ou fabricação BPA, (Bisfenol A, Ftalatos, Látex e PVC – Policloreto de Vinila), 

Chumbo, Óleos, Metais e/ou outros elementos nocivos à saúde. 

Esterilizado por Óxido de Etileno. ADULTO nas dimensões - EXPANDIDA comprimento aberto: 148,0 mm x 

diâmetro máximo: 46,0 mm e FECHADA comprimento fechado: 66,8 mm x diâmetro máximo: 46,0 mm com 

conexões de 22 e 24 mm. Peso 30 gr. 

 
Instruções de Uso: 
 
1) Abrir a caixa, retirar o Aeropuff® contador de sua embalagem unitária; 

2) Desconectar o tubo/cânula do circuito de ventilação; 

3) Inserir o Aeropuff® contador em sua posição fechada entre o tubo /cânula e o circuito de ventilação; 

4) O orifício para administração da medicação em aerossol deverá ficar na posição vertical, voltada e distal ao 

paciente logo após a cânula OT, na seguinte ordem: I) tubo/cânula – II) Aeropuff® Contador – III) circuito de 

ventilação; 

5) Manter sempre o Aeropuff® contador em sua posição fechada, só o abrindo e expandindo quando for 

necessária a administração do medicamento; 

6)  Para expandir o Aeropuff® contador em sua posição fechada, retirar o pino de segurança, colocar na 

entrada do Aeropuff® contador o frasco do medicamento a ser administrado, abrir a trava plástica e puxar 

as extremidades no sentido da expansão; 

7)  Injetar o medicamento de acordo com a recomendação médica, no momento da inspiração do paciente e 

aguardar 10 segundos para a homogeneização da medicação; 

8) Logo que terminar a administração da dosagem do medicamento, fechar o Aeropuff® contador. Colocar a 

trava, retirar o frasco do aerossol e fechar com o pino de segurança;  

9) O fabricante recomenda a troca e decarte a cada 24 horas; 

10) Não reutilizar em hipótese alguma; 

11) Nunca alterar a ordem de execução durante a instalação, administração e remoção do produto. 
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Passo a Passo: 

        

 

Especificações Técnicas: 

Câmara Retrátil expansível para administração de medicação por fluxo cruzado, com conexão universal para 
traquéia do respirador. Composto de flanges, travas, pino, anéis de fixação e corpo expansível em material 
termoplástico de uso medicinal; livre de BPA; atóxica, antialérgica; isento de material metálico e não-metálico, 
óleos, PVC, Látex; com conexão universal nas extremidades, com acionador para contador de doses; uso adulto; 
estéril e descartável. 
 
 
Componentes     Composição 
Flanges                                 -(Termoplástico injetado (SAN - Estireno Acrilonitríla - Styren Acrylonitrile) 

Anéis de Fixação     -(Termoplástico injetado (SAN - Estireno Acrilonitríla - Styren Acrylonitrile)  

Trava                    -(Termoplástico injetado (SAN - Estireno Acrilonitríla - Styren Acrylonitrile)   

Pino                    -(Termoplástico injetado (SAN - Estireno Acrilonitríla - Styren Acrylonitrile)   

Corpo cilíndrico expansível -  PE (Polietileno) + PP (Polipropileno)  

              

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto médico: 

Instrução de uso, Rótulo, Etiqueta, Embalagem primária e Embalagem secundária. 
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Cuidados: 

 

• Visando assegurar e garantir a qualidade e eficácia do Aeropuff® contador - Câmara Retrátil deve ser 

observada todos os cuidados referentes ao seu armazenamento e manuseio correto. 

• O Aeropuff® contador - Câmara Retrátil não deve ser usado próximo a fontes de calor e não devem manter 

contatos com solventes orgânicos. 

• O Aeropuff® contador - Câmara Retrátil é de uso unitário, descartável e deve ser substituído a cada 24 

(vinte e quatro) horas após o início do uso. 

• Informações ao meio ambiente: descartar após o uso, destinar conforme os procedimentos e/ou 

gerenciamento de resíduos de produtos para saúde. 

• O produto não apresenta riscos desde que observada a sua correta utilização de acordo com a técnica e 

padrões dos centros de saúde e hospitalares e a sua finalidade. 

• O produto é destinado aos profissionais da área médico-hospitalar, devidamente especializado e 

familiarizado com as técnicas e procedimentos que envolvem seu uso. 

• NÃO UTILIZAR OS PRODUTOS QUE APRESENTAREM SUAS EMBALAGENS DANIFICADAS E/OU PRAZO DE VALIDADE DO 

PRODUTO VENCIDO, DEVENDO SER DESCARTADO O USO DOS PRODUTOS CUJAS EMBALAGENS ESTEJAM ABERTAS, 

DANIFICADAS OU VIOLADAS PARA QUE HAJA GARANTIA DO PRODUTO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. 

 

 

 

 

Fabricante: Cirúrgica Copacabana 2000 Eireli.   

Reg. MS/ANVISA: 80327110007 

Rua Conde de Porto Alegre, 57, Rocha – Rio de Janeiro/ RJ; CEP: 20960-110 

TEL/FAX: (21) 2548-5668 / 2548-5523 SAC.: sac@cirurgicaindustrial.com.br 

CNPJ/MF: 02.340.772/0001-06 

Responsável Técnico: Paula de Oliveira Arruda. COREN – RJ nº 44.9094-ENF 


