Garantia
O Espaçador Bi-valvulado CARETECH Modelo 3607RD e seus acessórios têm 12 meses de
garantia contra defeitos de fabricação a partir da data de compra.
A troca deste produto só poderá ser realizada no ponto de venda no máximo até 7 dias da data de
compra comprovados pela nota fiscal. Após este período deverá ser encaminhado ao posto de
assistência técnica autorizado pela fábrica.
Excluem_se desta Garantia:
Defeitos decorrentes de transporte, quebras resultantes de acidentes e desgaste por uso
inadequado ( uso comercial e hospitalar ).
A Garantia ficará automaticamente anulada caso se comprove que:
• Os defeitos apresentados sejam resultantes de adaptação de peças ou acessórios não originais
ao produto.
IMPORTANTE:
• Esta garantia não abrange eventuais despesas com transporte de ida e volta até o posto de
assistência técnica e ou fábrica.
• Cabe ao proprietário do aparelho comprovar o prazo de garantia através da nota fiscal de compra
e ou certificado de garantia devidamente preenchido.
Durante o período de garantia todo e qualquer reparo deverá ser efetuado somente pela rede de
assistência técnica autorizada pela fábrica.
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Espaçador
Bi-Valvulado
Uso Individual

Espaçador Bi-Valvulado ( Uso Individual)
INTRODUÇÃO
Indicado para pacientes com asma e bronquite;
Melhora a técnica de inalação do medicamento spray (bombinha);
Aumenta a deposição pulmonar do medicamento.
O espaçador bi-valvulado CARETECH foi desenhado para ajudar e melhorar a
técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado
(MDI) ou comumente conhecido como "bombinha".
Possui:
- Encaixe universal ( compatível com todas as "bombinhas" de mercado)
- Máscara macia e atóxica.
- Válvulas em silicone, unidirecional no bocal.
- Capacidade de 250 ml.

MODO DE USAR E LIMPAR O ESPAÇADOR:
1 - Agite a bombinha e encaixe-a no adaptador
do espaçador.

2 - Coloque o bocal do espaçador na sua boca e
expire normalmente.
Pressione a bombinha uma vez para liberar
uma dose de medicação.
Inspire imediatamente, devagar, pela boca.
Remova o espaçador de sua boca.
Segure a respiração durante 5 a10 segundos
( para melhor a deposição do medicamento).
3 - Aguarde 30 segundos.
Se o médico prescreveu mais de uma dose de
medicamento, repita as etapas 1 e 2, com uma
dose de cada vez.

4 - Depois de utilizar, remova a bombinha.
O espaçador foi projetado para guardar a
bombinha em seu interior, caso você queira.

5 - Pode-se adaptar uma máscara ao espaçador.
Peça informações ao seu médico.

6 - O espaçador deve ser limpo uma vez por
semana.
Separe as duas partes - (bocal e corpo).
- A membrana branca não deve ser removida.

7 - Lave com água morna apenas o corpo,
usando detergente suave ´´neutro´´.
Passe todas as partes por água limpa, sacuda
o excesso de água e deixe secar naturalmente.
- Não seque nem esfregue com pano.
- Não utilize álcool ou abrasivos para limpeza.
- Certifique-se de que todas as partes estejam secas antes de voltar a montá-las. Não
guardar as peças se estiverem molhadas ou úmidas.
- Inspecione o espaçador regulamente para assegurar seu bom uso e funcionamento.

- Leia atentamente as instruções antes do Uso.
- Utilize somente medicamento spray (bombinha) prescrito por seu Médico.
- Utilize o Espaçador conforme prescrição Médica, obedecendo a quantidade
de inspirações do medicamento solicitada.
- Crianças ou pessoas acometidas por restrições físicas, sensoriais ou mentais
podem utilizar desde que com supervisão de um responsável.

