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Utilização prevista
A máscara nasal TrueBlue foi desenvolvida para servir como uma interface para a aplicação da terapia 
de pressão positiva contínua nas vias respiratórias (CPAP) ou de dois níveis aos pacientes. A máscara foi 
concebida para ser usada em um único paciente no ambiente doméstico ou em vários pacientes no 
ambiente hospitalar/clínico. A máscara deve ser utilizada em pacientes (>30 kg) para os quais a terapia 
de pressão positiva contínua nas vias respiratórias (CPAP) ou de dois níveis tenha sido indicada.

 Observação importante: A máscara nasal TrueBlue possui uma porta de expiração embutida, 
portanto não há necessidade de uma porta de expiração separada.

 Observação: Esta máscara não contém borracha de látex natural nem DEHP.

 Advertências
Esta máscara não é adequada para oferecer ventilação de suporte à vida. •
Esta máscara só deve ser usada com sistemas de CPAP ou de dois níveis recomendados pelo seu  •
profissional médico ou terapeuta respiratório. Só use esta máscara se o sistema de CPAP ou de 
dois níveis estiver ligado e funcionando corretamente. Não bloqueie nem tente vedar a porta 
de expiração. Explicação da advertência: Os sistemas de CPAP devem ser usados com máscaras 
especiais com conectores que possuam orifícios de ventilação para permitir o fluxo contínuo de ar 
para fora da máscara. Quando uma máquina de CPAP é ligada e está funcionando corretamente, 
o ar novo da máquina de CPAP elimina o ar expirado através da porta de expiração conectada 
à máscara. No entanto, quando a máquina de CPAP não estiver funcionando, o paciente não 
receberá ar fresco suficiente pela máscara, e o ar expirado poderá ser reinspirado. Esta advertência 
se aplica à maioria dos modelos de sistemas de CPAP.
Se oxigênio for utilizado com o aparelho, o fluxo de oxigênio deve ser desligado quando o aparelho  •
não estiver funcionando. Explicação da advertência: Quando o aparelho não está funcionando 
e o fluxo de oxigênio é deixado ligado, o oxigênio fornecido para o tubo do ventilador pode se 
acumular dentro da caixa do aparelho. O oxigênio acumulado na caixa do aparelho representa um 
risco de incêndio.
O oxigênio alimenta a combustão. Não utilize oxigênio enquanto fuma nem na presença de  •
chamas. 
A uma taxa fixa de fluxo de oxigênio suplementar, a concentração de oxigênio inalado varia,  •
dependendo das configurações da pressão, do padrão de respiração do paciente, da máscara 
usada e da taxa de vazamento. Essa advertência se aplica à maioria das máquinas de CPAP e  
de dois níveis.
Alguns usuários podem apresentar vermelhidão, irritação, ou desconforto na pele. Se isso ocorrer,  •
interrompa o uso e entre em contato com seu médico.
A pressões CPAP ou EPAP baixas, o fluxo através da porta de expiração pode ser inadequado para  •
eliminar todo o gás expirado do tubo. Parte do gás expirado pode ser reinspirado.
Se outro dispositivo de expiração for adicionado ao circuito do paciente, talvez seja necessário  •
ajustar o nível de pressão para compensar o vazamento adicional do dispositivo de expiração. 
Lave à mão antes do primeiro uso. Verifique se a máscara não está danificada ou desgastada  •
(rachaduras, fissuras, rasgos, danos na almofada que causem a exposição do gel, etc.).  
Descarte e substitua os componentes quando for necessário.
A máscara de gel não pode ser modificada. Não tente aquecê-la. •
O uso da máscara nasal ou de rosto inteiro pode causar dores de dente, gengiva ou maxilar, ou  •
agravar problemas dentários existentes. Consulte seu médico ou dentista caso estes sintomas 
apareçam.
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Símbolos

Advertência  
ou cuidado

Observação Dica

Consulte as 
instruções de uso.

Este produto não 
contém látex de 
borracha natural.

Controle de resistência 
System One

Antes de usar
Leia e entenda as instruções integralmente. •
Lave a máscara à mão. •
Lave o rosto. •
Não aplique creme hidratante nem loção no rosto ou nas  •
mãos antes de manusear ou usar a máscara.

instruções de limpeza
Lave a máscara à mão antes do primeiro uso e diariamente.  
O fixador cefálico deve ser lavado à mão uma vez por semana 
ou sempre que for necessário. O fixador cefálico não precisa 
ser removido para a limpeza diária da máscara. Para desmontar 
a máscara para limpeza, consulte Remoção e conexão das 
almofadas da máscara mais adiante neste documento. 

Lave a máscara e o fixador cefálico à mão com água morna e 1. 
detergente de lavar pratos suave. 
 Cuidado: Não use alvejantes, álcool, soluções de limpeza que 
contenham alvejantes ou álcool, nem soluções de limpeza 
que contenham condicionadores ou umectantes. 
Enxágue bem com água e seque ao ar livre fora da luz direta 2. 
do sol. Certifique-se de que a máscara esteja seca antes de 
usá-la. Seque o fixador cefálico numa superfície plana ou no 
varal. Não coloque o fixador cefálico em secadoras de roupa. 
 Advertência: Verifique se a máscara não está danificada ou 
desgastada (rachaduras, fissuras, rasgos, danos na almofada 
que causem a exposição do gel, etc.). Descarte e substitua os 
componentes quando for necessário.

instruções para lavagem em lavadoura de louça
Além da lavagem manual, a máscara também pode ser limpa na 
lavadora de louça uma vez por semana.

Cuidado: Use somente um detergente líquido de lavar pratos 
suave.

Retire o fixador cefálico. Não lave o fixador cefálico na lavadora 1. 
de louça.
Separe a almofada e a placa da face e lave-as na prateleira 2. 
superior da lavadora de louça. 
Deixe secar ao ar livre. Certifique-se de que a máscara esteja seca antes de usá-la.3. 
 Advertência: Verifique se a máscara não está danificada ou desgastada (rachaduras, fissuras, 
rasgos, danos na almofada que causem a exposição do gel, etc.). Descarte e substitua os 
componentes quando for necessário.

Desinfecção clínica
Para uso em vários pacientes em ambiente hospitalar/clínico, use o Guia de desinfecção  
para reprocessar a máscara para outro paciente. Estas instruções podem ser obtidas no site  
www.philips.com/respironics ou através do Serviço de Atendimento ao Cliente da Philips Respironics 
pelo telefone 1-724-387-4000 ou Respironics Deutschland pelo telefone +49 8152 93060.

 Figura 1

A = Tampa de expiração (não obstrua 
os orifícios nem remova a tampa)

B = Presilha de suporte para a testa e 
almofada de gel para a testa

C = Lingueta da coroa da cabeça do 
fixador cefálico

D = Tira da coroa da cabeça do fixador 
cefálico

E = Tira lateral do fixador cefálico 
F = Tira inferior do fixador cefálico
G = Almofada e lingueta da máscara
H = Mola
I = Articulação
J = Grampo do fixador cefálico 
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Controle de resistência do System One da Philips Respironics
O símbolo a seguir pode estar presente no seu aparelho de terapia Philips Respironics (  ). 
Ele representa o nível de compensação da resistência da máscara. Faça a correspondência entre a 
configuração e a máscara escolhida conforme for o caso.

 Observações importantes:
Verifique a configuração do System One quando houver mudanças na máscara ou na almofada   •
da máscara. 
A configuração do System One não é compatível com máscaras que  •
exijam um dispositivo de expiração separado/adicional.

Se o seu prestador de assistência tiver bloqueado a configuração de 
compensação da resistência, a configuração poderá ser visualizada  
mas não poderá ser alterada e a tela exibirá o símbolo de um cadeado.  
A configuração não poderá ser visualizada se o seu prestador de 
assistência tiver desativado a compensação da resistência. 

Colocação da máscara
Desconecte um grampo do fixador cefálico antes de colocar o fixador 1. 
cefálico (Figura 2) virando o grampo para fora, exatamente como você 
faria para virar uma chave.
Antes de colocar a máscara, conecte o tubo flexível do dispositivo 2. 
de terapia à articulação da máscara. Deslize o fixador cefálico sobre a 
cabeça.
Ligue o fluxo de ar. 3. 
Segure a almofada da máscara sobre o seu nariz e volte a encaixar  4. 
o grampo do fixador cefálico depois que o fixador cefálico estiver  
no lugar (Figura 3).

Obtenção do ajuste correto
Ajuste as tiras laterais do fixador cefálico igualmente de forma que  1. 
a almofada para a testa fique apoiada confortavelmente na testa  
(Figura 4). Para ajustar, retire as linguetas do fixador cefálico das tiras 
do fixador cefálico, ajuste as tiras igualmente e, em seguida, pressione 
as linguetas contra as tiras do fixador cefálico para voltar a encaixá-las.
Ajuste as tiras do fixador cefálico igualmente. Para ajustar, retire as 2. 
linguetas do fixador cefálico das tiras do fixador cefálico, ajuste as 
tiras igualmente e, em seguida, pressione as linguetas contra as tiras 
do fixador cefálico para reconectar. A máscara deve ficar apoiada 
confortavelmente na face.
Ajuste a tira da coroa da cabeça do fixador cefálico, se for necessário. 3. 
Se as tiras laterais do fixador cefálico ficarem sobre as orelhas, ajuste a 
tira da coroa da cabeça do fixador cefálico para levantá-la levemente 
para longe das orelhas (Figura 5). 
 Observação: Não aperte demais a tira da coroa da cabeça do fixador 
cefálico, pois isso pode fazer com que o fixador cefálico se enrugue.
Vazamentos mínimos são aceitáveis. É necessário fazer pequenos 4. 
ajustes para eliminar vazamentos excessivos. Sugerimos executar os 
ajustes na seguinte ordem:

 a) Se ocorrer algum vazamento excessivo, volte a ajustar a placa da 
face da máscara puxando-a diretamente do seu rosto e colocando-a 
novamente cuidadosamente no lugar certo (Figura 6). Isso permite 
que a almofada crie uma nova vedação no rosto. Não puxe a máscara 
pelo cotovelo.

 b) Para vazamentos ao redor dos olhos, ajuste as tiras laterais.

 Figura 2

 Figura 3

 Figura 4

 Figura 5

 Figura 6
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 c) Para vazamentos ao redor do lábio superior, ajuste as tiras inferiores 
(Figura 7).

 d) Repita a sequência conforme for necessário.
Deite-se e assuma posições de dormir diferentes e mova a cabeça. 5. 
Se encontrar vazamentos de ar, faça os ajustes finais. Um pouco de 
vazamento de ar é normal.
 Observação: A mola deve estar apenas ligeiramente comprimida 
quando os ajustes finais forem feitos. A mola permite que a máscara 
flutue e se ajuste ao rosto. Se a máscara estiver apertada demais, ela 
pode prejudicar o desempenho da máscara e da vedação. 
 Observação: Não aperte demais o fixador cefálico.

 Dicas para conforto
O fixador cefálico deve estar ajustado sem apertar e confortavelmente. Se a máscara estiver  •
comprimindo demais a sua pele, solte o fixador cefálico. 
Volte a ajustar a máscara. Puxe a máscara pelos lados, diretamente para fora do rosto, e depois,  •
coloque-a delicadamente outra vez. 
Para pressão na ponte do nariz, desaperte as tiras laterais. •
Para pressão no lábio superior, desaperte as tiras inferiores. •
Se as tiras laterais do fixador cefálico estiverem sobre suas orelhas, ajuste a tira da coroa da cabeça  •
para afastar levemente o fixador cefálico das orelhas. O fixador cefálico deve ficar rente contra 
a cabeça. Se ele enrugar, ajuste a tira da coroa da cabeça do fixador cefálico para que ele se 
desenrugue. 
Para ajudar a estabilizar a máscara, ajuste a tira da coroa da cabeça do fixador cefálico. Isso vai  •
ajudar a impedir que a máscara deslize para baixo na face.

Remoção da máscara
Desconecte as tiras inferiores removendo um ou os dois grampos do fixador cefálico. 
Deslize o fixador cefálico sobre a cabeça. O fixador cefálico estica completamente, para facilitar a 
remoção.

Remoção e conexão das almofadas da máscara

Remoção:
Puxe para fora as três linguetas de fixação em cada lado da almofada 1. 
da máscara até que esta almofada se separe da armação da máscara 
(Figura 8).
Remova a almofada de gel e a lingueta para permitir a limpeza.2. 

Conexão:
Para substituir a almofada de gel, coloque a almofada de gel dentro 1. 
da lingueta e pressione no lugar.
Coloque a lingueta e a almofada de gel sobre a mola e pressione para 2. 
baixo ao longo das laterais e parte inferior da lingueta até que ela encaixe no lugar. Se a mola não 
estiver encaixada corretamente dentro da lingueta, você poderá ouvir um ruído semelhante a um 
assobio quando o fluxo de ar for aplicado.

Remoção e conexão das almofada para a testa 
Para remover a almofada de gel para a testa, basta segurar a almofada 1. 
e removê-la da presilha do suporte para a testa (Figura 9).
Para encaixar, coloque a almofada de gel para a testa nova na presilha 2. 
de suporte. Alinhe as linguetas e pressione a almofada de gel para 
a testa no lugar. A almofada de gel estará corretamente no lugar 
quando as linguetas no suporte para a testa estiverem sobre a base 
branca da almofada de gel.

 Figura 9

 Figura 8

 Figura 7
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Especificações 
  Advertência: As especificações técnicas da máscara são fornecidas para o seu profissional médico 
para determinar se a mesma é compatível com o seu aparelho de terapia de CPAP ou de dois 
níveis. Se usada fora destas especificações ou com dispositivos incompatíveis, a máscara pode ficar 
desconfortável, a vedação da máscara pode não ser eficaz, a terapia ideal pode não ser alcançada  
e vazamentos ou variação da taxa de vazamento podem afetar o funcionamento do aparelho.

Vazamento intencional
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TrueBlueWhisper Swivel II
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Queda da pressão (cm h2O)
  50 SLPM 100 SLPM
Todos os tamanhos 0,3 0,9

Volume do espaço morto
PP    88 ml
Pequena   108 ml
Média  108 ml
Média Larga 124 ml
Grande  122 ml

Descarte

Descarte o equipamento de acordo com as normas locais.

Condições de armazenamento 

Temperatura: -20° a +60°C
Umidade relativa: 15% a 95% sem condensação



42

garantia limitada

A Respironics, Inc. garante que seus sistemas de máscaras (inclusive a armação e a almofada) (o 
“Produto”) estarão livres de defeitos de mão-de-obra e material por um período de noventa (90) dias a 
contar da data de compra (o “Período de garantia”).

Se o Produto apresentar qualquer defeito em condições de uso normais durante o Período de garantia 
e o Produto for devolvido à Respironics dentro do Período de garantia, a Respironics substituirá o 
Produto. Esta garantia é intransferível e só se aplica ao proprietário original do Produto. O recurso de 
substituição acima mencionado será o único recurso de infração da garantia acima.

Esta garantia não cobre danos causados por acidente, uso inadequado, abuso, negligência, alteração, 
falha no uso ou manutenção do Produto em condições de uso normal e de acordo com os termos da 
literatura do produto, e outros defeitos não relacionados a material ou mão-de-obra. 
Esta garantia não se aplica a nenhum Produto que possa ter sido consertado ou alterado por pessoas 
estranhas à Respironics. A Respironics não assume qualquer responsabilidade por perdas econômicas, 
perdas de lucros, despesas gerais, danos indiretos, consequentes, especiais ou incidentais que possam 
surgir de qualquer venda ou utilização deste Produto. Algumas jurisdições não permitem a exclusão 
ou limitação dos danos incidentais ou consequentes, de modo que a limitação ou exclusão acima 
mencionada talvez não se aplique ao seu caso.

ESTA GARANTIA SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS. ALÉM DISSO, EXIME-SE 
ESPECIFICAMENTE DE QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUSIVE QUALQUER GARANTIA DE 
COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE EM PARTICULAR. ALGUMAS JURISDIÇÕES 
NÃO PERMITEM ISENÇÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS, PORTANTO A LIMITAÇÃO ACIMA TALVEZ NÃO SE 
APLIQUE AO SEU CASO. ESTA GARANTIA LHE DÁ DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E VOCÊ TAMBÉM PODE 
TER OUTROS DIREITOS AMPARADOS POR LEIS APLICÁVEIS EM SUA JURISDIÇÃO ESPECÍFICA.

Para exercer os direitos desta garantia limitada, entre em contato com o revendedor local autorizado 
da Respironics, Inc. ou com a Respironics, Inc. no endereço 1001 Murry Ridge Lane, Murrysville, 
Pennsylvania 15668, EUA ou Respironics Deutschland GmbH & Co KG, Gewerbestraße 17, 
82211 Herrsching, Alemanha.


