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1.1. INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O Cu�x destina-se a medir e regular, através do controle passivo, a pressão 
intramanual dos tubos Endotraqueais, tubos de Traqueotomia e Laryngeal Masks 
Airways (LMAs) (vias supraglóticas). O dispositivo é destinado à utilização num 
único paciente, sob supervisão médica em hospitais, pré-hospitais (EMS), 
instalações de atendimento prolongado ou ambulatórios, onde um paciente 
possa ser intubado.

1.2. CUIDADOS NO USO
- A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo por ou sob a ordem 
de um médico.
- Ligue o Cu�x ao balão piloto das vias respiratórias SOMENTE com in�áveis 
com enchimento de ar manuais.
- O Cu�x foi desenhado especi�camente para utilização com vias respiratórias 
arti�ciais de ar manuais e NÃO deve ser utilizado com vias respiratórias arti�ciais 
sem punho, autoin�ável manual com enchimento de espuma ou vias respiratórias 
desenhadas para serem preenchidas com �uidos manualmente.
- NÃO tente esterilizar ou usar uma autoclave.
- O manuseio e armazenamento incorretos do Cu�x poderão resultar na falha 
do dispositivo.
- Não utilize se a embalagem tiver sido comprometida.
- Não utilize dispositivos expirados.
- Não utilize o Cu�x se alguma peça mostrar sinais de dano.
- O Cu�x é apenas para uso num único paciente.
- Não reutilize, reprocesse ou esterilize este dispositivo médico. A reutilização, 
reprocessamento ou esterilização pode comprometer a integridade estrutural 
do dispositivo ou fazer com que o dispositivo não funcione conforme o esperado.

1.3. AVISO
- A utilização deste equipamento adjacente ou empilhado com outro 
equipamento deverá ser evitado, pois pode resultar numa operação inadequada. 
Se essa utilização for necessária, este equipamento e o outro deverão ser 
observados para veri�car se estão a funcionar normalmente.



- NOTA O equipamento de comunicação portátil de RF (incluindo periféricos, 
como cabos de antena e antenas externas) deve ser usado a uma distância 
mínima de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do Cu�x, incluindo os 
cabos especi�cados pelo fabricante. Caso contrário, poderá resultar numa 
degradação do desempenho deste equipamento.
- NOTA As EMISSÕES características deste equipamento tornam-no adequado 
para utilização em áreas industriais e hospitalares (CISPR 11, classe A). Se for 
utilizado num ambiente residencial (para o qual o CISPR 11 classe B é 
normalmente necessário), este equipamento poderá não oferecer proteção 
adequada aos serviços de comunicação por radiofrequência. O utilizador 
poderá precisar de tomar medidas de mitigação, como realocar ou reorientar o 
equipamento.
- O Cu�x foi desenhado para ser utilizado continuamente até 10 dias.
- O Cu�x foi desenhado para funcionar numa gama de pressões de 20-30 cmH2O. 

1.4. EMBALAGEM E ESTERILIZAÇÃO
O Cu�x é fornecido como um produto não estéril, destinado à utilização num 
único paciente. Todas as embalagens devem ser inspecionadas quanto a danos 
e expiração antes da utilização. Não utilize se a embalagem estiver aberta ou 
dani�cada.
Armazenamento: armazenar em temperatura ambiente num ambiente limpo 
e seco.



1. CONFIGURAÇÃO DO CUFFIX  
1.1. Abra a embalagem e retire o Cu�x.
1.2. Ligue o Cu�x puxando a tira [Figura 1].
1.3 Aparecerá uma luz vermelha piscando, indicando que a pressão está 
abaixo de 20cmH20 ("Baixa"). [Figura 2]. 
1.4. Anexe um autocolante de um dia e escreva a data de substituição 
pretendida, de acordo com os 10 dias de vida útil do dispositivo [Figura 3].
1.5. Veri�que se a tampa de bloqueio está presa à borda da linha de extensão. 
Conecte uma seringa à porta de conexão da seringa, insira 10cc de ar e 
desconecte a seringa [Figura 4].
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2. OPERAÇÃO DO CUFFIX  
2.1. Remova a tampa de bloqueio da borda da linha de extensão e conecte 
imediatamente o Cu�x ao balão piloto de ventilação com o Conector do Balão 
Piloto [Figura 5]. 
2.2. Aguarde 30 segundos até que a pressão estabilize. Caso haja necessidade 
de ajuste da pressão, conecte uma seringa à porta de conexão da seringa e 
ajuste até que a luz indique a pressão desejada. Desconecte a seringa.
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2.3. 2.3. A partir daqui o Cu�x irá regular e monitorizar continuamente a pressão 
da braçadeira (cu� ) dentro da faixa preferencial de 20-30cmH2O e a pressão 
pode ser detetada pela luz indicadora a qualquer momento [Figura 6]. 
2.4. Pendurar/ colocar o Cu�x no local desejado utilizando a faixa elástica.

3. CONEXÃO / DESCONEXÃO   
Nota: A desconexão do Cu�x não compromete a pressão Na braçadeira do tubo 
de ventilação.
3.1. Caso seja necessário voltar a ligar o Cu�x, ligue-o ao balão piloto do tubo 
de ventilação e ajuste (utilizando uma seringa), até que a pressão desejada seja 
indicada pela luz.

4. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA
Limpe bem a superfície com um desinfetante à base de álcool. Durante a 
limpeza, evitar a entrada de qualquer líquido na conexão luer. Não submergir o 
Cu�x.
ATENÇÃO 
• Quando a pressão for inferior a 20cmH2O a luz será vermelha intermitente.
• Quando a pressão for superior a 30cmH2O a luz será vermelha constante.
• Pequenos desvios dentro de +/- 3cmH2O são normais para a funcionalidade 
do dispositivo.
• O ajuste da pressão pode ser feito a qualquer momento in�ando ou desin�ando 
através da porta de conexão da seringa. 
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