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Advertência: O uso de circuitos respiratórios, reservatórios ou outros acessórios com o umidificador MR850 
não aprovados pela Fisher & Paykel Healthcare podem prejudicar o desempenho ou comprometer a segurança.
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Sistema de Umidificação 

Respiratória

MR850

Umidificador

Voltagem da Fonte

230±20 V
115 V
100±10 V

Freqüência

50/60 Hz

Uso máximo 
de energia

210 W

850 Sistema 

De Umidificação

Extensão do fluxo 
para atingir a umidificação
ótima (modo invasivo)

3 L/min – 60 L/min

Tempo de Aquecimento

<30 minutos

Reservatório 

Auto-Alimentado MR290 

& Circuito Aquecido Duplo

Volume Compressível

1.48 L

Complacência

5mL kPa-1 m-1

Fluxo de Pico Máximo
180 L/min

Resistência ao fluxo

Reservatório:
2cmH2O @ 123 L/min
Ramo Inspiratório: 
2cmH2O @ 49 L/min

Tamanhos de Conectores

Conectores inspiratório e expiratório 
de 22 mm, fêmea , e peça Y 
de 15 mm, fêmea 
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Umidificação ÓtimaUmidificação Ótima
A liberação de gases otimamente umidificados para pacientes

criticamente enfermos mantém a qualidade de secreção,
promove troca gasosa e reduz o risco de infecção.

RESERVATÓRIO
• Adequável para todos os pacientes – 

desde neonato até adulto

• Mantém automaticamente o nível de água
- Mantém PEEP
- Reduz a manutenção do circuito
- Mantém umidificação ótima

• Volume compressível e complacência constantes

UMIDIFICADOR
• Controles fáceis e tela de fácil leitura

• Um botão seleciona temperatura e nível de
umidificação ótimos para pacientes em terapêutica
invasiva (intubados) ou não invasiva. 

• Utiliza algoritmos avançados para otimizar a
liberação de umidificação e evitar alarmes
incômodos

CIRCUITO
• Porta MDI para liberação rápida de medicação 

em aerossol

• Baixo peso – reduz o incômodo no tubo endotraqueal

• Pré-montado – instalação rápida e fácil

• Fios aquecedores exclusivos minimizam condensação
excessiva ao mesmo tempo que liberam a umidade
mais otimizada possível

• Qualquer condensação que se formar no ramo
inspiratório pode ser drenada com segurança de volta
para o reservatório de umidificação. Se a
condensação se formar no ramo expiratório aquecido,
desconecte-o do ventilador e despreze a água
condensada de modo adequado


