
 
 
 
 
 

  

 

COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES 

Emissão: 2015 
FICHA TÉCNICA 

Identificação do produto e Apresentação 

 

Nome Técnico: Exercitador Respiratório de incentivo para inspiração profunda 

Nome Comercial: Voldyne 

Códigos do Fabricante:  

Modelo Código 
Graduação 

Máxima 
Graduação 

Mínima 
Intervalos de 

Graduação 

Voldyne
®
5000 8884719009 5000 mL 

250 mL 

250 mL, com 
marcação 

numérica de 500 
em 500 mL 

Voldyne
®
 2500 8884719025 2500 mL 

Voldyne
®
 Pediátrico 8884719017 2500 mL 

 

N° de registro na ANVISA: 10342600040 

O fabricante recomenda o uso único. 

Prazo de Validade: Indeterminado 

Embalagem: Unitária. 

 

Foto 

 

 

Descrição e Indicação 

O Exercitador Respiratório - Hudson RCI foi desenvolvido cientificamente para auxiliar o paciente a desenvolver exercícios 
respiratórios prescritos pelo terapeuta.  Este produto permite mensurar e observar a capacidade inspiratória do paciente. 
O Exercitador Respiratório - Hudson RCI é indicado para exercitar a função respiratória em casos de prevenção e 
tratamentos de complicações pulmonares associadas a traumas torácicos e tratamento de atelectasia pré e pós-operatória. 
O Exercitador Respiratório - Hudson RCI tem como objetivo reexpansão pulmonar, aumento da permeabilidade das vias 
aéreas e fortalecimento dos músculos respiratórios. 
Quando utilizado de acordo com as instruções do terapeuta respiratório, ajuda na melhoria, desenvolvimento e 
manutenção da capacidade respiratória do paciente (ganho de força e resistência muscular respiratória). 
Seguindo de maneira criteriosa as instruções do terapeuta respiratório e utilizando o Exercitador Respiratório - Hudson RCI, 
o paciente obterá os benefícios da manutenção de padrões respiratórios adequados, tendo desta forma maiores 
possibilidades de uma recuperação mais precoce. 
 

Instruções de Uso 
1. Remova o produto da embalagem.  
2. Conecte a extremidade livre do tubo corrugado na parte frontal do Voldyne

®
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2. Deslize a peça marcadora do fluxo situada à direita da câmara principal para ajuste do volume prescrito pelo terapeuta; 

 
3. Segure e mantenha o produto em posição vertical. Expire normalmente. Então coloque o bucal entre os lábios e 
prenda-o firmemente. 

 
4. Inspire vagarosamente fazendo com que o pistão branco dentro da câmera suba até a marca desejada. Durante toda a 
inspiração, o pistão amarelo da câmera secundária deverá manter-se na marca “BEST”. 
 
5. Continue inalando de maneira a manter o pistão no nível prescrito. Quando a inalação está completa, remova os lábios 
do bocal, segure a respiração conforme o prescrito e exale normalmente. O pistão branco deverá retornar até a base da 
câmera principal e outro exercício pode ser começado.  

 
- A frequência de uso e volumes inspiratórios recomendados devem ser prescritos pelo terapeuta respiratório. 
- Durante o descanso do paciente entre os exercícios, o bucal pode ser encaixado na parte superior do Exercitador 
Respiratório. 
Nota: Após cada utilização, enxágue o bucal e seque-o. Coloque o produto dentro de uma embalagem plástica quando não 
estiver em uso. 
 

Composição 

Estireno, poliestireno e polipropileno. Produto sem látex. 

 

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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