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Identificação do produto e Apresentação 

 

Nome Técnico: Exercitador Respiratório de incentivo para inspiração profunda 

Nome Comercial: Triflo II 

Códigos do Fabricante: 8884717301 

N° de registro na ANVISA: 10342600040 

O fabricante recomenda o uso único. 

Prazo de Validade: Indeterminado 

Embalagem: Unitária. 

 

Foto 

 

 

 

 

Descrição e Indicação 

 

Exercitador inspiratório orientado por fluxo, com três bolas incentivadoras; para fluxos inspiratórios entre 600-

1200ml / segundo; três bolas codificadas por cores diferentes, divididas em três câmaras.  

Utilizado para desenvolvimento, melhoria e manutenção da capacidade respiratória. 

Tubo circuito com 23cm e peça bucal em plástico resistente. Fluxo mínimo inspiratório assinalado em cada 

câmara, confeccionado em plástico resistente, desenho compacto.  

 

Instruções de Uso 

 

1. Remova os componentes da embalagem 

2. Conecte a ponta livre (sem o bocal) do tubo no orifício da base do TRIFLO II 

NOTA: Antes e após a utilização do produto, limpe e seque o bocal. Entre diferentes utilizações, mantenha o 

produto em sua embalagem.   
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3. Com a unidade em posição supina, exale normalmente e cerre os lábios ao redor do bocal. 

4. Inalar o ar em quantidade e fluxo suficientes para fazer com que a bola da primeira câmera suba, sendo que 

as bolas da segunda e terceira câmeras devem permanecer em repouso. 

5. Para uma média de fluxo alta: Inalar o ar em quantidade e fluxo suficientes para fazer com que a bola da 

segunda câmera também suba, enquanto a bola da terceira câmara permanece em repouso. Exale... 

6. Após perfazer o exercício, remova o bocal de seus lábios e expire normalmente. Relaxe... 

7. Após perfazer uma inspiração profunda e prolongada, descanse por um pequeno período e respire 

normalmente. Depois, repita o exercício conforme orientação de seu terapeuta 

 

Importante: É preciso multiplicar os segundos inspirados (IMS) pelo volume alcançado na referida coluna.               

Ex: 900 mL X 2 segundos sustentados ≈  1800 mL de volume inspirado. 

 

Composição 

Polipropileno, Polietileno e Polietileno. 

 

 

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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