
medcaremedcareR

MANUAL DE 
INSTRUÇÕES

NEBULIZADOR
COMPRESSOR

Modelo: NEB-C130

CNP 6146514

0434

ANTES DE USAR,
LER COM ATENÇÃO O

MANUAL DE INSTRUÇÕES

!



2

medcare® 
NEBULIZADOR COMPRESSOR 

MODELO: NEB-C130 

 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

 

 

1.  Introdução ------------------------------------------------------------------------ Pag. 2 

2.  Identificação do produto ------------------------------------------------------- Pag. 3 

3.  Precauções -------------------------------------------------------------------- Pag. 3/4 

4.  Garantia --------------------------------------------------------------------------- Pág. 4 

5.  Funcionamento --------------------------------------------------------------- Pag. 4/5 

6.  Limpeza ------------------------------------------------------------------------- Pag. 5/6 

7.  Substituição de peças e acessórios ---------------------------------------- Pag. 6  

8.  Especificações ------------------------------------------------------------------- Pag. 6 

 
 

 

1.  INTRODUÇÃO 
 

Obrigado por ter comprado o nebulizador compressor C-130 da medcare®. 

É um dispositivo médico compacto que se destina à entrega eficiente de 
medicamentos nas passagens bronquiais dos pulmões. Com os cuidados 
próprios e uso adequado irá proporcionar-lhe muitos anos de tratamentos.  
 

Este produto foi desenvolvido para tratamentos eficazes da asma, alergias e 
outros distúrbios respiratórios. Ele produz uma corrente de ar que é 
conduzida através de um tubo transparente até o nebulizador. Quando o ar 
entra no copo do nebulizador converte a medicação prescrita num aerosol 
para uma fácil inalação. 
 

O seu nebulizador compressor da medcare® deve ser usado com 

supervisão médica e ou do terapeuta respiratório. Recomendamos que leia 
estas instruções para conhecer as características do produto. O uso 
indevido deste produto deve ser evitado. 



Filtro

Tampa

Interruptor

Bucal

Tubo de ar

Copo do nebulizador

Saída de ar

Máscaras
Fio eléctrico

Entradas de ar

2.  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. PRECAUÇÕES 
 
Nota: Leia as instruções todas antes de usar o aparelho. As precauções 
seguintes são necessárias quando se utiliza um aparelho eléctrico. 
Atenção: Ignorar a leitura e desrespeitar as precauções pode resultar em 
acidente ou dano para o aparelho. 
 

Cuidados com o aparelho: 
 

1. Para evitar choques eléctricos: • afaste o aparelho da água; • nunca 
mergulhe o fio eléctrico ou o aparelho em líquidos; • não use durante o 
banho; • não pegue no aparelho se ele tiver caído à água, desligando-o 
imediatamente. 

2. Nunca utilize o aparelho se tiver alguma parte danificada, incluindo o fio 
eléctrico, se tiver dentro de água ou molhado. Envie-o para observação e 
reparação. 

3. O aparelho não deve ser usado junto a gases inflamáveis ou spray. 
4. Desligue o aparelho da corrente antes de o limpar e depois de o utilizar. 
5. Não utilize outros acessórios excepto os recomendados pelo fabricante. 
 

Cuidados com o funcionamento: 
 

1. Ligue este aparelho unicamente a uma voltagem adequada. 
2. Procure estar acompanhado quando utilizar o aparelho. 
3. Não utilize o aparelho se o fio eléctrico estiver danificado ou molhado ou 

se não estiver a trabalhar convenientemente. Devolva-o para reparação. 
4. Se ocorrer alguma anomalia de funcionamento desligue o aparelho e 

envie-o para observação e reparação. 
5. Desligue imediatamente o aparelho depois de cada uso. 
6. Não bloqueie as entradas de ar do aparelho nem o coloque a funcionar 

num sítio onde as entradas de ar possam ser obstruídas. 
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Cuidados de armazenamento: 
 

1. Guarde o aparelho fora do alcance das crianças. 
2. Não guardar directamente sob luz solar, alta temperatura ou humidade. 
3. Desligue sempre o aparelho da corrente quando não o estiver a usar. 
 
Cuidados de limpeza: 
 

1. Não mergulhe o aparelho na água, pois pode danificá-lo. 
2. Desligue o aparelho da corrente eléctrica antes de o limpar. 
3. Limpe todas as peças do aparelho após cada uso conforme as 

instruções. 
 

4.  GARANTIA 
 
O aparelho NEB-C130 tem uma garantia de 3 anos contra defeitos de 
materiais e de fabrico. Durante este período, a unidade será reparada ou 
substituída gratuitamente desde que as instruções de utilização sejam 
rigorosamente cumpridas e a anomalia não seja originada por uso indevido.  
 

5.  FUNCIONAMENTO DO NEBULIZADOR COMPRESSOR 
 
1. Coloque o aparelho numa superfície lisa e estável. Certifique-se que 

chega facilmente à unidade quando estiver sentado. 

2. Abra a tampa do aparelho e retire todos os acessórios. Importante: 
Antes de cada utilização o aparelho deve estar completamente limpo de 
acordo com as instruções. 

3. Cuidadosamente, rode a parte de cima do copo do nebulizador no 
sentido contrário dos ponteiros do relógio para aceder ao cone de 
enchimento do medicamento .  

4. Encha o fundo do cone do copo do nebulizador 
de acordo com o medicamento e na quantidade                      

   prescrita pelo seu médico.                                         

5. Rode a parte de cima do copo do nebulizador  
   no sentido dos ponteiros do relógio para fixar  
   o cone de enchimento. Certifique-se que as duas partes estão seguras. 

6. Introduza uma ponta do tubo de ar na base do copo do nebulizador. 

7. Introduza a outra ponta do tubo na saída de ar localizada no topo do 
aparelho debaixo da tampa. 

8. Coloque o bucal ou a máscara na parte de cima do copo do nebulizador. 

9. Ligue o fio eléctrico a uma fonte de alimentação de corrente. Certifique-
se que o interruptor está na posição de desligado. 

Ligue o interruptor para começar o seu tratamento. 

1.  
 
 

Cone de enchimento 
do medicamento     

 
 
 

 



Importante: O motor do compressor tem um protector térmico que desliga o 
aparelho automaticamente para evitar um sobreaquecimento. Quando isso 
acontecer, por favor: 
 

a. Desligue o interruptor. 
b. Retire o fio eléctrico da fonte de alimentação. 
c. Espere 30 minutos até que o motor arrefeça para iniciar novo 

tratamento. Certifique-se que as entradas de ar não estão obstruídas. 
 
11. Quando o tratamento acabar desligue o aparelho no interruptor e o fio 
eléctrico da fonte de alimentação. 
 
 

6.  LIMPEZA 
 

Recomenda-se que o copo do nebulizador, bucal e máscaras sejam 
cuidadosamente limpos com água quente após cada uso e com um 
detergente neutro depois do último tratamento diário. Se o seu médico 
especificar outro método de limpeza siga as suas instruções. 
 

Limpeza (após cada tratamento) 
 

1. Separe o tubo do ar, o copo do nebulizador, o bucal e a máscara. 
2. Abra o copo do nebulizador conforme indicado anteriormente. 
3. Passe por água quente o copo do nebulizador, o bucal e a máscara. 
4. Seque as peças com um pano limpo e macio ou deixe-as secar ao ar. 
5. Guarde as peças só quando estiverem completamente secas no 

compartimento do aparelho e feche a tampa. 
 

Desinfecção 
 

Proceda da seguinte maneira para desinfectar as peças a não ser que tenha 
instruções específicas do seu médico para o fazer de outra forma. Sugere-
se a desinfecção depois do último tratamento do dia.  
1. Use uma parte de vinagre branco e três partes de água destilada. 

Verifique se a quantidade da mistura é suficiente para submergir o copo 
do nebulizador, o bucal e a máscara. 

2. Proceda da forma indicada nos pontos 1 e 2 do capítulo de limpeza.  
3. Lave o copo do nebulizador, o bucal e a máscara em água quente com 

detergente neutro. Depois passe as peças por água quente da torneira. 
4. Mergulhe as peças na mistura de água e vinagre durante trinta minutos. 
5. Complete o procedimento indicado em 4. e 5. do capítulo limpeza.  
 

Limpeza do compressor 
 

1. Limpe diariamente o aparelho com um pano húmido. 
2. Não use detergentes ou abrasivos que podem danificar a superfície do 

aparelho. 
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Substituição do Filtro  
 

1. Não use algodão. Não lave ou limpe o filtro. Use unicamente filtros da 
medcare® e não ponha o aparelho a trabalhar sem filtro. 

2. Mude o filtro ao fim de 30 dias ou quando ele estiver acinzentado.  
3. Modo de substituição: 

A. Remova a pega do filtro. 
B. Substitua o filtro usado por um novo. 
C. Volte a colocar a pega do filtro. 

 
 

7.  SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
 

Todas as peças ou acessórios estão disponíveis no        Chupeta  
revendedor ou podem ser encomendados por mail. 
A chupeta para inalação permite ao bebé receber o 
aerosol facilmente com uma respiração normal.  
 
 
 

8.  ESPECIFICAÇÕES 
 
 Alimentação  230V/50HZ 
 Consumo de energia  0,8 A 
 Capacidade da medicação  8ml 
 Tamanho das partículas  0.5 a 10 µm 
 MMAD  4 µm 
 Nível sonoro  Cerca de 60 dBA 
 Capacidade do cone  13 ml (cc) 
 Taxa de nebulização média  0.2ml/min 
    pressão do compressor  30 a 36 Psi (2.1 a 2.5 bar) 
    pressão em funcionamento  8 a 16 Psi (0.5 a 1.0 bar) 
    fluxo de ar  6 ~ 8 lpm 
 Temperatura/ funcionamento  10ºC a 40ºC 
 Humidade/funcionamento  10 a 95% RH 
 Temperatura /Armazenagem  -20ºC a 70ºC 
 Humidade/Armazenagem  10 a 95% RH 
 Dimensões (C x L x A)  285 x 180 x 110 mm  
 Peso  2 kg 
 Peças  Nebulizador, Tubo ar, Bucal, Filtros(5pcs), Máscaras 

 Acessórios opcionais  Chupeta 

 
Protecções/Símbolos                      
 

Atenção!
Leia as  instruções

Aparelho Classe II
Tipo B

Isolamento
duplo  

 

Modo de operação: Contínuo 
 
 

Distribuído por: medcare®  - Paulo Ferreira & Santos, Lda. • Apartado 2 • 4536-909 LOUROSA 

          E-mail: pafesa@mail.telepac.pt  •  Tel: 22 744 3010 - 22 7445 4611 
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