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Identificação do produto e Apresentação 
 
Nome Técnico: Máscara de não reinalação 
Nome Comercial: Máscara de Não Reinalação Descartável Hudson RCI 
Códigos do Fabricante: 1058 (Pediátrico – com duas válvulas de segurança); 1059 (Adulto - com duas válvulas de 
segurança); 1060 (Adulto - com três válvulas de segurança). 
N° de registro na ANVISA: 10342600058 
O fabricante recomenda o uso único. 
Prazo de Validade: Indeterminado 
Embalagem: Unitária. 
 
Foto 
 

Modelo com três Válvulas. 
 

 Modelo com duas Válvulas. 

 
 
Descrição e Indicação 
 
Máscara para oxigenioterapia  em vinil macio e  transparente facilitando avaliação visual, com presilha ajustável 
de nariz para fixação confortável. Faixa elástica ajustável á face do paciente. Válvula de controle de baixa 
resistência. Previne a reinalação de gases e duas membranas na máscara permitem a eliminação do gás exalado.  
Sistema completo, com bolsa reservatória de capacidade de 750 mL e tubo de suprimento de oxigênio com 
2,10m de comprimento. Permite terapia com até 100% de O2.   
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Instrução de Uso 
 
1. Conecte o tubo de suprimento de oxigênio 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 com a tira elástica, posicionando-a abaixo das orelhas e ao redor do 
pescoço.  
4. Cuidadosamente, puxe o final das tiras até que a máscara esteja segura. 
5. Molde a tira de metal da máscara para melhor ajustá-la à face do paciente. 
 
Composição 
- Corpo da máscara: PVC e vinil.  
- Presilha metálica: Alumínio. 
- Tira elástica: vinil. 
- Válvula (pequena membrana que cobre os orifícios da máscara): vinil.   
- Tubo de suprimento de O2 (2,10m): PVC.  
- Bolsa Reservatória: vinil.  
Produto sem látex. 
 
Tratamento e Disposição 
Os produtos contaminados devem ser descartados conforme regulamentações que referem à proteção 
ambiental, segurança e gerenciamento de resíduos - Resolução 306 de 7 de dezembro de 2004 (Regulamento 
Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde). 
 
 
Importador/Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares  
Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 
Cambuci - São Paulo – SP 
Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br 
Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo. CRF-SP: 74338. 
Fabricante: TELEFLEX MEDICAL 2917, Weck Drive - Research Triangle Park, NC 27709 
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