Limpeza e cuidados com o bipap e seus componentes.


LIMPEZA DE MASCARA: todos os dias mergulhar a máscara em uma bacia
com agua limpa e detergente neutro. Lavá-la com as mãos. Não devemos
utilizar escovas nesse procedimento para evitar que a mascara seja danificada.
Enxaguar em agua corrente e secar com um pano limpo.



LIMPEZA DO FIXADOR: Somente quando houver necessidade. mergulhar em
uma bacia com agua limpa e detergente neutro ou sabão de roupa. Não se
esquecer de deixar o velcros fechados para não danificar. Secá-la na Sombra.



LIMPEZA DA TRAQUÉIA: A cada 30 dias mergulhar em uma bacia reservada
só para ela com agua limpa e detergente neutro. Enxaguar bem. secá-la na
sombra(pendurada no varal ou em um gancho ou suporte.



LIMPEZA E TROCA DOS FILTROS: Filtros brancos: filtra poeira fina... Deve
ser trocado uma vez ao mês. FILTRO CINZA: Filtra poeira grossa. Deve ser
lavado uma vez por semana com detergente neutro. Secar a sombra. NÃO
COLOCA-LO DEVOLTA NO BIPAP AINDA UMIDO. ISSO DANIFICARA O
EQUIPAMENTO....usar o reserva. Como colocar os filtros: colocar primeiro o
filtro branco com a parte mais grossa encostada no aparelho e acima dele o
filtro cinza. Após isso colocar a tampa para fechar o compartimento (na tampa
existe um risco aberto, colocar sempre essa parte para baixo).



LIMPEZA DO BIPAP: Limpar o aparelho desconectado da rede elétrica. Utilizar
um pano limpo macio e úmido com detergente neutro. Secar com pano limpo.
Devemos manter o bipap coberto enquanto não estiver em uso. Durante o
funcionamento descoberto para evitar o super Aquecimento do mesmo.



LIMPEZA DO COPO UMIDIFICADOR: Diariamente enxague a câmara de
agua e o circuito respiratório com uma solução de agua morna e detergente
neutro. Semanalmente deixe a parte interna da câmara de molho por 10
minutos em uma solução composta por uma parte de vinagre branco e duas de
agua.



Observação: troca de máscara a cada 6 mês ou quando necessário.

