
MANUAL DO USUÁRIO

Máscara VNI não contaminante
adaptada de modelo original Easy Breath®

NOTA: A máscara de mergulho modelo “Easy Breath” é uma marca registrada da Decatlon. Todos os direitos reservados. 



• Peças utilizadas

• Recomendações de Instalação da máscara nos Hospitais

• Recomendações ao montar a máscara no paciente 

• Recomendações para procedimentos de desinfecção

• Recomendações adicionais



Peças utilizadas

Válvula Spring Load Traqueia

Mixer ou Gerador de Fluxo Filtro Conector

Adaptador

Mixer ou Gerador de Fluxo Umidificador Conjunto montado



Instalação da Máscara no Hospital

FLUXO (l/min) PEEP max (cm H2O)

15 8

20 5

30 5

Máscara com 02 conectores (config RGS)

FLUXO (l/min) PEEP max (cm H2O)

15 8

20 8

30 5

Máscara com 01 conector (config SJK / CTI)

Ajuste recomendado

Ajuste recomendado

• Não é permitido o uso da máscara em instalação com Fluxometro de parede com linha simples de O2 e uso 
de venturi aberto à pressão ambiente, por haver risco de aerolização no ambiente hospitalar.

• Recomendado PEEP entre 05 à 08 cm H2O com fluxo variando entre 15 à 30 l/min.

• Parâmetros de ajuste mostram as combinações testadas que obtiverem a melhor relação pressão / conforto

• Profissionais de Saúde podem, a critério médico, decidir por ajustes diferentes dos recomendados

• Não é possível prover pressão positiva ao paciente com vazão inferior à 15 l/min.

• Vazões superiores à 20 e 30 l/min com as respectivas PEEP´s máximas não é recomendável por causar 
vazamento na região lateral da máscara.

• Recomendações para o ajuste de pressão na válvula PEEP :

• O ajuste em 5cmH20 relaxa no batente inferior da válvula)
• Os demais pontos de pressão devem ser posicionados de maneira que a quina da cabeça da válvula 

fique mais próximo possível da linha de pressão buscada “E SEMPRE” mantendo o pino metálico da 
PEEP posicionado sobre o eixo dos números impressos, conforme imagem abaixo

RECOMENDAÇÕES DE USO 

INSTALAÇÕES  BÁSICA RECOMENDAÇÕES PARA
FLUXO (l/min) e PEEP ( cm H2O)



Cuidados com o Paciente

• Observar a adequação do rosto do paciente e formato do queixo com o modelo de máscara.

• Montar a máscara no rosto do paciente seguindo a sequencia : 

• Colocar a parte de cima da máscara contra a região superior do rosto prendendo as 
presilhas superiores.

• Abaixar a máscara contra a face do paciente.

• Manter o nariz do paciente centralizado com relação a câmara interna.

• Prender as presilhas inferiores.

• Pressurizar inicialmente a máscara.

• Avaliar se há (ou não) algum vazamento nas regiões laterais ou no queixo. Caso isto ocorra, 
retirar a máscara e utilizar espuma visco-elástica.

• Pressurizar novamente a máscara. Em não havendo vazamento, iniciar terapia VNI.



Procedimento de Desinfecção

1.Objetivo

• Prevenir a disseminação de microrganismos patogênicos quando o material está contaminado 

com os mesmos de importância epidemiológica.

• Promover limpeza e desinfecção segura da máscara Easy Breath de ventilação não invasiva (VNI)

2.Descrição

2.1 Materiais

• Sabão neutro;

• Detergente enzimático;

• Escova de cerdas de nylon;

• Peróxido de hidrogênio.

• Material absorvente;

• Saco plástico.

2.2 Procedimento

• Desmontagem de todos os componentes;

• Lavagem com água e sabão vigorosa utilizando escova de cerdas para limpeza das reentrâncias;

• Colocar em lavadora ultrassônica por 20 min. com detergente enzimático;

• Retirar da máquina;

• Enxaguar;

• Secar;

• Imersão em peróxido de hidrogênio a 0,25% por no mínimo 10 minutos;

• Enxaguar

• Secar com material absorvente limpo;

• Secar a tira de fixação na secadora;

• Montar a máscara;

• Acondicionar em saco plástico;

• Identificar e datar a validade.

3. Cuidados

• Observar para não perder os componentes: Alguns são plásticos, pequenos e transparentes;

• Observar a montagem adequada e funcional do equipamento.



Recomendações Adicionais

• A mascara pode ser acoplada através de um conector especial à um copo de nebulização ou 
kit de umidificação com o objetivo de suportar a administração (via nebulização) de 
medicação especifica para doenças respiratórias.

• Deve ser mantida em local seco e protegido de luz com temperaturas entre 05 e 60 °C e 
umidade relativa menor que 65 %.

• A mascara deve ser montada, de forma, a evitar vazamentos entre as conexões e a mascara. 
Isto é garantido através da correta colocação de fita tipo veda-rosca entre as conexões e a 
mascara no momento da remontagem. O No mínimo de voltas é de 10, em cada conexão, 
exceto a conexão frontal modelo RGS, que garante a vedação pela presença de um O-ring.  


