
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Códigos do produto BC161/163* BC151/153*

Interface do paciente Fisher & Paykel Healthcare 
FlexiTrunk™ “Prongs” nasais Hudson

ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO

Limite máximo de pressão 17 cmH2O a 8 L/min

Resistência ao fluxo Ramo expiratório 0,6 cmH2O a 15 L/min

Faixa da taxa de fluxo 4–15 L/min

Faixa de CPAP 3–10 cmH2O

Volume compressível do circuito Aprox. 285 mL

Conplacência  do circuito Aprox. 0,31 mL/cmH2O

Faixa de temperatura 
operacional °C 18–26 °C/64–79 °F

Comprimento do circuito Inspiratório 1,1 m 
Expiratório 1,2 m

Inspiratório 1,4 m 
Expiratório 1,2 m

Diâmetro interno do circuito Ramo inspiratório de aproximadamente 11 mm

Tamanho das entradas de 
monitorização de oxigênio 22 mm macho ou 15 mm fêmea

Tamanho da entrada de 
monitorização de pressão Luer fêmea 

Compatibilidade do umidificador Umidificadores MR850 ou MR730

Modode ajuste do umidificador MR850: 37° (invasivo), MR730: 40°, -3 

Duração de uso Uso único, sete (7) dias

Fonte de gás recomendada Mistura de ar e oxigênio medicinal a partir de um misturador de ar/oxigênio

COMPONENTES E COMPOSIÇÃO

Componentes da embalagem Câmara de umidificação MR290**, válvula de alívio de pressão, gerador do Bubble CPAP, circuito do Bubble CPAP

Materiais predominantes Poliestireno, polipropileno, polietileno, ABS, cobre/níquel

Materiais da câmara** Poliestireno, ABS, polietileno, elastômero termoplástico, policarbonato, polipropileno, silicone, PVC, alumínio

Materiais ausentes Não fabricado com látex de borracha natural ou ftalatos (DEHP, DBP, BBP) 

Modo de fabricação Produzido em um ambiente de trabalho controlado

Descarte De acordo com o protocolo hospitalar

Validade Três (3) anos

REGULAMENTAÇÃO

Classificação Classe IIa (UE), Classe II (Canadá), Classe II (EUA)

País de origem Nova Zelândia

Órgão notificado TÜV SÜD Product Service GmbH, CE0123
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*Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os mercados. Para obter uma lista de todos os produtos disponíveis, entre em contato com o representante local  
da Fisher & Paykel Healthcare.
**Câmara de umidificação MR290 disponível apenas nos modelos BC151 e BC161 
A imagem demonstrativa apresentada acima é apenas uma representação. O produto real pode ser diferente  da imagem . Fisher & Paykel MR850 vendido separadamente

Observe que as informações neste catálogo de especificações (incluindo informações e imagens do produto) são resumidas e apresentadas apenas para fins ilustrativos. Consulte as instruções 
de uso relevantes para obter mais informações e confirme os detalhes com o representante local da Fisher & Paykel Healthcare antes de fazer um pedido. Informações sujeitas a alterações 
sem aviso prévio.
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