
 

 MALETA TÉRMICA COM VISOR 

TRANSPARENTE E ALÇAS ESPECIAIS PARA 

RESGATE PARA CILINDRO (0
2
) 3 LITROS 

 EQUIPADA

REF.: FP 6451E 

Tamanho: 0,30 x 0,60 x 0,16 

DADOS TÉCNICOS: 

Compõem-se de cilindro de oxigênio, com válvulas e manômetro. Possui, também, máscara 
respiratória  para boca e nariz, além de fluxômetro. Fácil transporte por maleta resistente e alças 
para mão e/ou ombro. Em modelo luxo, acompanha cânulas Guedel e luvas. 
 

 PROCEDIMENTO UNIVERSAL:

O oxigênio pode ser administrado em adultos e crianças. Mas o procedimento difere. 

Em ambos, pode ser administrado quando houver: 

1) Parada respiratória ou cardíaca; 
2) Trauma em geral; 
3) Queimaduras, principalmente de face; 
4) Choque hemodinâmico; 
5) Emergências clínicas; 
6) Outros casos, a critério médico. 
Deve-se também, assegurar que as vias estejam livres de sangue, vômitos, secreções ou corpos 

estranhos. Se as vias não estiverem livres, antes de aplicar oxigênio, deverá desobstrui-las. 

 
 
 



 

ADMINISTRAR O OXIGÊNIO POR MÁSCARA EM: 

Adulto  Fluxo de 07 a 10 l/min 
Crianças Fluxo de 05 a 07 l/min 
A oxigenação não substitui a ventilação. Se a frequência respiratória for menor: 
Adulto  08 movimentos por minuto 
Criança  12 movimentos por minuto. 
 
A respiração superficial acompanhada de cianose e confusão mental (sonolência, agitação) ou se 
não houver, movimentos respiratórios deverá auxiliar a ventilação com máscara e reanimador 
manual tipo ambu, assim observar: 
Adulto  7 a 10 l/min e se possui reservatório. 
Fluxo  12 a 15 l/min. 
 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 

Cuidado para não hiperinsuflar causando distensão gástrica e nem utilização em vítimas com 
suspeita de pneumotórax, hemotórax ou tamponamento cardíaco. 
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