
 
 
 
 
 

  

 

COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES 
Emissão: 
set/2014 

FICHA TÉCNICA 

Identificação do produto e Apresentação 
 
Nome Técnico: Nebulizador 
Nome Comercial: Conjunto para nebulização Aquapak® 
N° de registro na ANVISA: 10342600026 
Prazo de Validade: 4 anos 
 
Foto e códigos 
 

Adaptador para 
nebulizador 031-28 

Frasco reservatório Aquapak® 

004-00 

Tubo corrugado 1418 Tenda Facial 1095 

  
  

 
Descrição e Indicação 
Nebulizador de grande volume usado em terapia respiratória, em cuidados intensivos e de longo 
período. Transforma líquido em aerossol (névoa) fornecendo umidificação ao trato respiratório, a fim 
de mobilizar e remover secreções. Utiliza frasco reservatório de água estéril (Aquapak®), um 
adaptador para nebulizador e um tubo corrugado de 1,80m. A interface é realizada através de uma 
tenda facial. Ótimo custo-benefício. Sistema estéril. Técnica asséptica. Sistema fechado. Auxilio ao 
controle de infecção (CCIH). 
 
Composição 
Solução: Água Estéril. 
Adaptador para nebulizador: PVC 
Tubo corrugado: PVC 
Tenda Facial: PVC 
 
Instruções de Uso 
1. Enrosque o adaptador do nebulizador ao frasco reservatório de água estéril e aperte-o. 
2. Segure o tubo de retorno por detrás da borda de punção e retire a tampa. 
3. Introduza o pino no orifício de punção do frasco reservatório de água estéril e empurre-o até que as 
bordas toquem o frasco. 
4. Conecte o tubo corrugado na extremidade de saída do adaptador do nebulizador 
5. Gire o anel de retenção de ar no nebulizador até a concentração de oxigênio desejada. 
6. Ajuste o botão na graduação desejada e verifique o fluxo de ar através do dispositivo. 
7. O nebulizador está preparado para uso quando o líquido fluir através do tubo de retorno. 
 
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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