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Manual de instruções



Guia rápido do usuário
Como ligar o dispositivo

01 Carregue o dispositivo com o cabo USB fornecido durante 1 hora. 
02 Encher a câmara de nebulização com a medicação prescrita.
03 Pressione o botão “Power” uma vez e inicie o tratamento!

Como ajustar a taxa de nebulização do dispositivo

01 Ligue o dispositivo pressionando uma vez o botão “Power”.
02 Quando a luz estiver verde, pressione o botão “Power” por três
segundos.
03 A luz piscará com as cores verde/azul.
04 Solte o botão “Power” - a taxa foi modificada.
05 Repita até atingir sua taxa desejada e confortável!

Como usar o aplicativo

01 Baixe o aplicativo da Apple Store ou do Google Play. 
02 Ligue o Bluetooth do seu smartphone.
03 O dispositivo se conectará automaticamente assim que você abrir o 
aplicativo (verifique se apenas um smartphone está conectado).
04 Para iniciar, use apenas o tubo do bocal.
05 Vá para “Configurações” para escolher sua taxa de nebulização
06 Pressione “Start” na tela inicial para iniciar o tratamento.
07 Siga as instruções e pegue todos os animais para um tratamento
efetivo!

Como limpar o dispositivo

01 Desligue o seu dispositivo pressionando o botão “Power” uma vez.
02 Enxague a câmara de nebulização com água limpa.
03 Encha a câmara de nebulização com 5 ml de água limpa.
04 Pressione o botão “Power” por três segundos enquanto o dispositivo 
está desligado.
05 O dispositivo irá se limpar por 2 minutos enquanto o verde e o azul 
piscam.
06 Enxague a câmara de nebulização e seque antes de guardar na
bolsa.

Indicações de Uso:

Este nebulizador de rede inteligente é projetado para fornecer
a aerossolização de medicamentos líquidos para inalação pelo
paciente, o dispositivo pode ser usado com pacientes pediátricos
(>4 anos de idade) e adultos em casa, hospitais e ambientes de
cuidados subagudos. Não é destinado para uso com Pentamidina.
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Obrigado por adquirir o nosso Nebulizador de Rede Inteligente (daqui por diante referido
como Nebulizador ou o Dispositivo). Antes de usar seu nebulizador pela primeira vez, você
precisa ler este manual de instruções completamente, prestando atenção especial às sessões
sobre o uso do dispositivo, operação e procedimentos pós-uso.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES:
Recomendamos que você se familiarize com este Manual de Instruções regularmente antes
de usar o seu Nebulizador de Rede Inteligente.
Seu nebulizador de rede inteligente é um dispositivo elétrico. Como tal, deve ser usado com
especial atenção para a segurança.

Antes que você comece

LEIA TODAS AS CONTRAINDICAÇÕES, AVISOS E
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA ANTES DE USAR,
E SIGA-OS ESTRITAMENTE AO USAR SEU NEBULIZADOR
DE REDE INTELIGENTE!

Antes do uso inicial, por favor, carregue seu nebulizador por no
mínimo uma hora para que seu dispositivo possa ser ativado.

1. O que é um nebulizador inteligente?

O nebulizador da Briutcare consiste em duas partes: o dispositivo
físico e um jogo de aplicativos para dispositivos móveis (App).
O dispositivo físico é projetado para tratamentos de doenças
respiratórias e prevenção de infecção do trato. Destina-se a
aerossolização de soluções prescritas pelo médico para inalação
aprovada para uso com um nebulizador de uso geral.

NOTA !



O aplicativo consiste em um jogo interativo que exibe informações de tratamento,
aumentando a aderência do bebê ao nebulizador durante o tratamento. Está ligado
ao dispositivo físico através de Bluetooth. Se você não quiser usar o aplicativo, o
dispositivo físico ainda fornecerá um tratamento eficaz com todos os nossos benefícios
extras incluídos.
A função de nebulização do dispositivo é independente do aplicativo.

Conteúdo do pacote
Ao abrir o pacote do Nebulizador de Rede Inteligente, você encontrará as seguintes partes:
Unidade Principal, Câmara de Nebulização e Acessórios (Bocais e Máscaras)
Manual de instruções
Bolsa de Armazenamento e um cabo de carregamento USB

2. Descrição do Nebulizador de rede inteligente
O Nebulizador de rede inteligente consiste de Unidade Principal, Câmara de Nebulização,
Acessórios e programa de aplicação para dispositivos móveis.
A câmara de nebulização é usada para ser preenchida com o medicamento líquido prescrito.
A unidade principal é usada para fornecer energia, e os acessórios consistem em um bocal
e máscaras que são usados   para fornecer o medicamento nebulizado ao seu sistema respiratório
confortavelmente.

Placa de malha

Luz indicadora

Luz indicadora de carga

(Parte inferior da unidade principal)

Figura 1 Componentes físicos e software de aplicativos

(De volta da unidade principal)

Unidade principal

Botão de
energia

Botão de apertar

Copo de atomização

3. Conhecendo seu dispositivo

Unidade principal   Fornece energia

Câmara de Nebulização Preenchido com medicação líquida prescrita

Placa de rede    Cria aerossol de baixa velocidade

Botão traseiro de APERTAR Desmonta a câmara de nebulização da unidade principal

Botão (Power) Modo ativo/stand-by para o nebulizador

Luz indicadora

- Luz verde: o dispositivo está funcionando regularmente
- Luz azul piscando: a bateria está acabando
- Luz verde intermitente: quando não há líquido medicinal
na câmara de nebulização

Luzes ao carregar Luz laranja: Dispositivo carregando regularmente 
Luz verde: O carregamento será concluído em breve

Interface USB Conecte o adaptador USB fornecido para carregar o seu dispositivo

Software de aplicativos Jogos interativos e exibição de informações

Tabela 1 Componentes e funções



1. O que é um nebulizador inteligente?

O nebulizador da Briutcare consiste em duas partes: o dispositivo
físico e um jogo de aplicativos para dispositivos móveis (App).
O dispositivo físico é projetado para tratamentos de doenças
respiratórias e prevenção de infecção do trato. Destina-se a
aerossolização de soluções prescritas pelo médico para inalação
aprovada para uso com um nebulizador de uso geral.

4. Indicação de uso para o Nebulizador de rede inteligente
Este nebulizador de rede inteligente é projetado para aerossolização de
medicamentos líquidos para inalação pelo paciente, o dispositivo pode ser
usado com pacientes pediátricos (>4 anos de idade) e adultos em casa, 
hospitais e ambientes de cuidados subagudos. Não é destinado para uso 
com Pentamidina.

5. Decidindo usar o dispositivo
O nebulizador está disponível para pacientes pediátricos e adultos. Destina-se a aerossolização 
de soluções prescritas pelo médico para inalação que são aprovadas para uso com um nebulizador 
de uso geral.
O nebulizador pode ser usado em clínicas, hospitais e ambientes domésticos - o Nebulizador está 
em conformidade com os requisitos da IEC 60601-1-11, que é um padrão internacional para 
dispositivos médicos domésticos.

Pergunte a você mesmo as seguintes questões:
          (1) Você/seus filhos têm algum problema respiratório?
          (2) Você consultou seu médico?
          (3) O seu médico prescreveu um tratamento de nebulização?
Em seguida, analise cuidadosamente as seções Informações Importantes sobre Segurança, 
Contraindicações, Advertências, Precauções e Benefícios encontradas abaixo, para decidir se o 
dispositivo é seguro para você ou 
seus filhos usarem.
Se você determinou que este dispositivo é seguro para você ou seus filhos e respondeu “Sim” a
todas as perguntas acima, esse dispositivo talvez seja adequado para você!
Se você decidir que os riscos superam os benefícios, ou que você não pode cumprir qualquer uma 
das Contraindicações, Advertências ou Precauções, você deve devolver o dispositivo nos primeiros 
30 dias após a compra e consultar o seu médico para outras alternativas.

Informações importantes sobre segurança

 Informações importantes de segurança – Leia antes de usar!

1) O dispositivo é para uso apenas em um único paciente!
2) O dispositivo não pode ser usado durante o carregamento!

Cuidado: A lei federal restringe a venda deste dispositivo por ordem de um médico.

Contraindicações (Quem NÃO deve usar)
1) As crianças devem estar sob a supervisão de adultos enquanto nebulizam
2) Pentamidina não é aplicável a este dispositivo
3) O software de APP não é aplicável a pacientes que não podem distinguir “inalar” ou “exalar” 
por si próprio ou numa situação de emergência como a exacerbação da asma
4) Se você não tiver certeza de que este dispositivo é ideal para você, entre em contato com seu 
médico
5) Interrompa o uso se sentir algum desconforto. Você pode ser alérgico aos acessórios ou outra 
condição. Por favor, consulte o seu médico

Contraindicações (Quem NÃO deve usar)

Aviso: Siga as instruções do seu médico e/ou profissional de saúde licenciado para 
o tipo ou dose de medicamento.

Aviso: Para evitar infecção cruzada, o dispositivo é usado apenas por um único paciente.

Aviso: Não seque o aparelho ou seus acessórios com fornos de micro-ondas, secador de 
cabelos etc.

Aviso: Não permita que o nebulizador e seus acessórios entrem em contato físico com 
líquidos ou gases corrosivos.

AVISO – Nenhuma modificação deste equipamento é permitida



Aviso: Não desmonte, conserte ou troque o dispositivo em caso de vazamento ou outras 
falhas, entre em contato conosco para tal assistência.

Aviso: O plugue direto é considerado como o desconectador do dispositivo.Por favor, não 
coloque o plugue direto em uma posição de difícil operação.

Aviso: Por favor tenha cuidado com estrangulamento devido aos cabos. Mantenha este 
dispositivo fora do alcance de crianças.

NÃO use ou armazene o dispositivo em locais úmidos, como banheiros, use o dispositivo 
dentro das temperaturas e umidade operacionais recomendadas.

NÃO opere o dispositivo ou entre em contato com o adaptador ou com o interruptor de 
energia com as mãos molhadas.

NÃO mergulhe a unidade principal em água ou outros líquidos.

AVISO - para reduzir o risco de choque elétrico 
que pode causar ferimentos graves ou morte:

Não use remédio com éster, gordura ou partículas suspensas, incluindo 
fitoterapia. Por favor, siga o conselho do seu médico e a medicação prescrita.

Não opere o dispositivo próximo a dispositivos de aquecimento ou fogo aberto.

Não use o dispositivo antes de limpar e desinfetar.

Não use bocal e máscaras se a embalagem estiver quebrada.

Não use o dispositivo se suas mãos estiverem molhadas.
Use o dispositivo apenas para o uso pretendido e conforme descrito neste manual.

NÃO abra o dispositivo para consertá-lo!

Não use este dispositivo se a sua pele for sensível ao bocal e ao material das máscaras. 
O bocal e as máscaras atendem aos requerimentos padrões do CE.

PRECAUÇÕES - Tome as seguintes precauções para evitar 
ferimentos leves ou moderados e danos ao seu dispositivo:

Não conserte ou faça a manutenção do equipamento enquanto estiver em uso pelos pacientes.
O paciente é um operador pretendido e pode realizar a manutenção do equipamento. Se algum 
operador solicitar mais informações, como diagramas de circuitos, lista de peças e descrições 
de produtos, para reparos realizados por pessoal técnico qualificado, entre em contato com o 
fabricante.
Se ocorrer alguma emergência, verifique se o paciente está seguro, desligue-o e entre em 
contato com 
o revendedor local.

O dispositivo NÃO deve ser usado para aplicar qualquer forma de anestesia.
Bebês e crianças devem estar sob supervisão de um adulto em todos os momentos enquanto 
estiverem em uso. A Pentamidina NÃO é aplicável a este dispositivo.
O software de App não se aplica a pacientes que não conseguem distinguir inalação e exalação 
por si mesmo, ou em situações de emergência, como exacerbação da asma.

Não use se alguma das seguintes condições se aplicar a você:
Você tem uma condição de pele ativa na área de tratamento, incluindo feridas, psoríase, 
eczema, queimaduras solares, herpes simples, feridas abertas ou erupção cutânea.

Você tem outras condições que, na opinião do seu médico, tornariam inseguro para você 
ser tratado.

Se você não tiver certeza de que o dispositivo é seguro para você ou não, 
consulte seu médico.

1. Considerações adicionais sobre o uso do seu Nebulizador de rede

Este dispositivo é aprovado apenas para uso humano.

2. Proteja seu Nebulizador de rede Inteligente

Por favor, mantenha a Unidade Principal e a câmara de nebulização 
limpas (consulte o capítulo 6) para evitar avarias no Dispositivo.

Não lave ou mergulhe a unidade principal em qualquer líquido.

Recursos de segurança do nebulizador



O nebulizador fornece a mesma função básica de um inalador de asma, embora muitos 
achem que é mais fácil de usar e mais relaxante. O nebulizador é mais fácil de usar para
crianças, idosos, doentes e aqueles que estão no meio de um ataque de asma, já que 
não exigem coordenação da respiração.
O nebulizador é considerado uma ação muito mais rápida do que tomar medicação oral. 
O nebulizador é incrivelmente eficiente em enviar a medicação para o seu sistema respiratório. 
Não há evidências sugerindo que os nebulizadores causem mais efeitos colaterais do que
outros dispositivos de inalação, como inaladores de dose calibrada (MDI) ou inaladores de 
pó seco (DPI). Há algumas coisas a observar ao usar um nebulizador, no entanto. Com uma 
máscara facial, um bom ajuste ajuda a evitar o vazamento da névoa. Às vezes, um bocal é 
preferido para impedir a irritação da pele ou dos olhos da névoa circulante. A limpeza regular 
das partes do nebulizador é necessária, uma vez que o medicamento pode se acumular no 
copo e o crescimento de bactérias pode causar infecção.

Benefícios e Riscos do Uso do Nebulizador

Como usar o nebulizador

O dispositivo é um equipamento médico pessoal. Para prevenir infecções cruzadas, 
os acessórios do nebulizador são apenas para uso pessoal.
Por favor limpe e desinfete o nebulizador antes e depois do uso. Mantenha o dispositivo 
seco após a limpeza. Veja o Capítulo 6 para mais detalhes.

Antes do uso inicial, por favor, carregue o nebulizador por no 
mínimo uma hora para que o dispositivo possa ser ativado.

Adaptador
(1) Conecte o nebulizador ao adaptador;
(2) Conecte o adaptador à energia.

1. Fonte de Alimentação

Este nebulizador é alimentado com baterias de lítio. A bateria pode ser carregada 
com o Adaptador USB fornecido (entrada: 5Vd.c. Min. 1.5A.)

imagem 2 carregamento

PRECAUÇÃO:

1. Para garantir a segurança, o adaptador deve atender a norma de segurança elétrica 
IEC 60601-1.

2. Carregamento da bateria precisa de cerca de 1h.

3. Não use o nebulizador durante o carregamento. O nebulizador não pode operar 
durante o  carregamento. Não nos responsabilizamos pelo uso inadequado do 
carregador ou adaptador.

NOTA !



2. Montagem do Nebulizador
(1) Limpe e desinfete o seu dispositivo antes e depois de cada tratamento, 
consulte o capítulo 6 para detalhes.
(2) Use uma mão para segurar a unidade principal, a outra mão para segurar 
a câmara de nebulização. Empurre o copo ao longo do encaixe, até ouvir um 
som de “Click”. (Imagem 3)

Imagem 3 Montagem do Nebulizador

3. Adicionando medicação

(1) Segure a unidade principal e abra a fivela da câmara de nebulização
(2) Adicione a medicação prescrita na câmara de nebulização
(3) Por favor note: A capacidade máx. de medicamento líquido é de 8 ml

Imagem 4 Adicionar Medicação líquida

1) Depois de colocar a medicação, evite chacoalhar o seu dispositivo, 
o que pode causar vazamento de medicação.
(2) Após o carregamento, certifique-se de remover o cabo de alimentação 
do Dispositivo antes de usar.

4. Uso de Nebulizador
Os Acessórios do Nebulizador são categorizados como bocal, máscara de adulto e 
máscara infantil. 
Por favor, escolha os acessórios apropriados de acordo com suas necessidades.
(1) Anexe o bocal ou máscara como visto na Imagem 5,
(2) Ative o Bluetooth no seu celular, e inicie o aplicativo se você deseja usar.

Imagem 5 Montagem da Máscara e Montagem do Bocal

(3) Pressione o botão POWER e a luz indicadora (Luz Verde) acenderá e o 
dispositivo iniciará o tratamento de nebulização.

Se o copo de atomização não for montado no
lugar certo, o dispositivo pode não conseguir
operar normalmente.

NOTA !

NOTA !



Você pode baixar e instalar o aplicativo em seu celular na App store ou no Google Play, 
pesquisando a palavra-chave “Breathcare” ou “Briutcare”.
Você também pode digitalizar o código QR na contracapa deste manual para fazer o 
download. (Andriod 5.0 ou superior/APl21/iOS 8.0 ou superior)
Se você gostaria de usar o aplicativo, você deve usar o tubo bucal para desfrutar.

(4) Uma vez que você iniciar o aplicativo (veja a nota abaixo) e ligar o bluetooth do seu smartphone, 
ele será automaticamente vinculado ao Nebulizador disponível, em seguida, selecione o botão “iniciar” 
(imagem 7) e o aplicativo entrará no jogo de interface (imagem B). Por favor, siga as instruções breves, 
a fim de aumentar a eficiência de entrega de medicação. Por favor, tenha apenas um smartphone 
conectado enquanto o dispositivo estiver em uso. Após o término do tempo de tratamento, pressione o 
botão “voltar” no celular ou desligue o aparelho, o jogo será concluído e irá para a imagem 9, que exibirá 
suas pontuações e os resultados da dosagem.
(5) Mantenha a calma, relaxe e sente-se ao segurar o nebulizador suavemente, faça respirações lentas e 
profundamente para um tratamento eficaz e divertido.
(6) Os usuários podem ajustar a taxa de nebulização através do aplicativo. Basta clicar no botão 
“Configurações” como visto na imagem 7 quando você entrar no aplicativo para escolher e ajustar a taxa 
de nebulização desejada. 
Existem 3 taxas de nebulização diferentes para os usuários escolherem: alta, média ou baixa. Escolha a 
taxa desejada e clique no botão de seta “voltar” para atualizar a taxa

Imagem 6 começar a nebulização

APERTAR

Imagem 8

Imagem 7

NOTA !

Começar o jogo Ajustar taxa de nebulização

1. Comece a respirar
inflar a casca

3. Colete os animais

2. Uma vez que o shell é inflado, 
expire automaticamente levante e 
colete os animais



Imagem 9

Imagem 10

4.1 Ajustando a taxa de nebulização do dispositivo
1. Ajuste da taxa de nebulização: pressione o botão POWER uma vez para ligar o 
nebulizador. Pressione e segure o botão por 3 segundos durante a nebulização para 
ajustar a taxa até os indicadores verde e azul piscarem alternadamente. Solte o botão, 
a taxa de nebulização é ajustada com sucesso com o indicador de luz verde aceso. 
Três taxas diferentes podem ser ajustadas, com a taxa média definida como predefinida.

As crianças devem estar sob supervisão de um adulto enquanto nebulizam e jogam.

CUIDADO!

(1) Por favor use o bocal corretamente apertando-o, e tenha certeza que a medicação 
líquida não vai diretamente para a boca.
(2) Incline ligeiramente a unidade principal em direção a si para mergulhar a rede 
vibratória no medicamento enquanto a medicação está quase esgotada.
(3) Quando a luz de bateria fraca (azul) continuar a piscar lentamente, significa que a 
energia está acabando, por favor, carregue o dispositivo o mais rápido possível.
(4) A dosagem do medicamento deve seguir o tratamento prescrito pelo médico.
(5) Se você não está interessado no aplicativo, por favor, ignore as etapas 2), 4) e 6) 
na seção “4. Uso do Nebulizador”. A função de nebulização do dispositivo é 
independente do software do aplicativo.

(6) Os usuários não podem iniciar o nebulizador 
através do aplicativo, para ligar, basta pressionar o 
botão POWER.
(8) Não pressione os dois interruptores unidirecionais 
(chave de inalação e chave de exalação) 
na câmara de nebulização, o que pode causar falha na 
tecnologia de rede do dispositivo.

Imagem 11

não pressione 
com força

NOTA !

1. Comece a respirar
inflar a casca

Voltar à página inicial

Indica a vida restante da bateria

Clique e escolha o seu
taxa de nebulização 
desejada



Durante o ajuste, a taxa mudará no ciclo seguinte: meio - alto - baixo. 
Solte o botão quando chegar a sua taxa de nebulização confortável.

2. Respire lenta e profundamente. Prender a respiração por um curto 
período de tempo após a inalação do medicamento pode melhorar a 
eficácia dos tratamentos. Mantenha-se quieto e relaxado durante a 
nebulização. Não inale muito rápido. O nebulizador irá parar 
automaticamente após 15 minutos. Se o tratamento não for concluído, 
reinicie o nebulizador.

5. Desligue a energia
Pressione o botão POWER para desligar a energia, o indicador de energia (luz 
verde) irá apagar.

6. Depois de usar

(1) Remova o bocal ou a máscara

Imagem 12 remover acessórios

(2) Para remover a câmara de nebulização do dispositivo principal, pressione o botão na parte 
traseira do dispositivo e empurre a câmara de nebulização para a frente.

Imagem 13 Desmontagem da Câmara de Nebulização

APERTAR

(3) Abra a tampa, despeje todo o líquido residual e lave imediatamente o dispositivo com 
água purificada, deixe as partes secarem ao ar livre e guarde o dispositivo em um ambiente 
limpo. Veja o Capítulo 6 para mais informações.

Manutenção do Nebulizador

Imagem 14 depois do uso

1. Limpando o líquido residual

(1) Como mostrado na Imagem 13, retire a câmara de nebulização do nebulizador.
(2) Como mostrado na Imagem 14, abra a tampa da câmara de nebulização e despeje 
o líquido residual.

Após cada uso, descarte toda a medicação residual e remova a câmara de nebulização da 
unidade principal para limpar e desinfetar. Seque a seco as partes imediatamente após a lavagem.

Certifique-se de desligar o dispositivo.

Não guarde quando a unidade principal ou a câmara de nebulização tiver qualquer líquido ou 
umidade remanescente



3) Adicione o suficiente de água purificada (3-6 ml) a câmara de nebulização e feche a tampa com 
firmeza. Agite o copo suavemente para dissolver qualquer líquido residual com a água purificada.
(4) Abra a tampa da câmara de nebulização e despeje todo o líquido, em seguida, adicione novamente 
o suficiente de água purificada (3-6 ml).
(5) Pressione e segure o botão POWER por 3 segundos ENQUANTO O DISPOSITIVO ESTIVER 
DESLIGADO, isso acenderá a luz e alternará entre as cores verde e azul. Solte o botão permitindo que 
o dispositivo entre no modo de limpeza por 2 minutos. A água purificada é “nebulizada” para limpar 
qualquer líquido residual na rede da câmara de nebulização.

Recomenda-se derramar qualquer líquido residual após cada uso para evitar a 
obstrução da rede.

(1) Remova a câmara de nebulização como mostrado no diagrama do componente, e lave 
a câmara de nebulização com água purificada, ou imergir em água morna por 5 minutos.

2. Limpeza

Para copo de atomização

Para evitar a deformação térmica, a água fervendo não é recomendada.

(2) Após a limpeza, limpe a câmara de nebulização com gaze nova e seque o copo 
arejando em um lugar limpo.

NÃO limpe a câmara de nebulização com papel de algodão ou outro pano. Isso evitará 
que quaisquer partículas residuais bloqueiem o invólucro da rede
NÃO toque na rede com os dedos, cotonetes ou quaisquer objetos para evitar danos.

Para o dispositivo principal

(1) Limpe os resíduos no dispositivo com lenços umedecidos e seque-o com gaze nova.
(2) Limpe os eletrodos fora do dispositivo e da câmara de nebulização para garantir a 
conectividade efetiva entre eles.

Medicação líquida

Continue apertando

Imagem 15 limpeza

2. Desinfecção
É altamente recomendado desinfetar a câmara de nebulização e o bocal após cada uso 

NÃO limpe o dispositivo com líquido volátil (por exemplo, benzeno, gasolina, diluente). 
NÃO toque nos eletrodos fora do dispositivo e no copo de atomização com cotonete ou 
outra coisa que possa causar danos aos eletrodos. 
NÃO mergulhe o dispositivo principal em qualquer líquido para evitar danos

NOTA !

NOTA !

NOTA !

NOTA !



a. Após a limpeza, mergulhe a câmara de nebulização usando o seguinte desinfetante de 
alto nível:
Agente de desinfecção: Cidex OPA 
Concentração: 0,55%
Tipo de contato: Tempo de molho: 5 minutos
Temperatura: 20 ºC
b. Depois, por favor, lave o copo e seque com gaze médica

(1) Para evitar que o agente de desinfecção toque a pele, use luvas de borracha.
(2) Não limpe a rede com lenço de papel ou outro pano, caso contrário a rede não 
irá nebulizar normalmente.
(3) Não limpe ou toque na rede com a mão ou quaisquer outros objetos pontiagudos.
(4) Não use alvejante doméstico para limpar o dispositivo.

3. Limpeza e desinfecção do bocal e máscaras

As máscaras e bocal que a Briutcare fornece são descartáveis, por favor limpe 
de acordo com compressas de álcool. Se você planeja usar máscaras e bocais 
fornecidos por outros fabricantes, siga as instruções de limpeza e desinfecção 
fornecidas por eles.

4. Armazenamento e transporte

1. Condições de armazenamento e transporte:
(1) Temperatura: -25º C - 70º C;
(2) Umidade Relativa: S90% U.R.
(3) Pressão do ar: 70,0 - 106,0 kPa;
(4) Outros requerimentos: Sem luz solar direta, ventilação, nenhum gás corrosivo, 
nenhum dispositivo de aquecimento ou fogo aberto.

2. Instruções de Armazenamento:
(1) Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças sem supervisão.
(2) Limpe e desinfete o dispositivo após o uso. Monte e guarde o dispositivo 
na bolsa de armazenamento ou em um ambiente limpo.
(3) Se o dispositivo tiver sido armazenado em temperaturas baixas ou altas, 
o dispositivo precisa de mais de meia hora para se ajustar até que esteja pronto 
para o uso pretendido.
Validade: A unidade principal é aconselhada para ser usado por 1 ano e a câmara 
de nebulização é aconselhada para ser usada por 3 meses, que se baseia em 2 vezes/dia, 
15min/tempo. Para a bateria, o dispositivo pode ser usado por aproximadamente 8 dias após 
o carregamento, se funcionar durante 30 minutos por dia. A bateria de lítio tem 300 ciclos de
 carga e descarga. Máscaras e bocais são de uso único, por favor, não use repetidamente.

5. Manutenção
1. Condições de Trabalho
(1) Temperatura Ambiente: 5º C – 40º C
(2) Umidade Relativa: 15% - 90% U.R. Sem condensação
(3) Pressão do ar: 70,0 - 106,0 kPa
(4) Poder: bateria de lítio de 3,7 V DC

2. Instruções de Manutenção
(1) Opere o dispositivo em condições normais de trabalho;
(2) Não deixe o nebulizador e seus acessórios entrarem em contato com líquidos ou 
gases corrosivos.
(3) Consulte o Capítulo 7 para obter soluções ou entre em contato com a empresa ou 
revendedor quando o dispositivo não estiver funcionando.
(4) Por favor limpe e desinfete o nebulizador como explicado neste capítulo.
(5) Por favor, carregue o dispositivo se você não usá-lo por mais de seis meses.

6. Para proteger o meio ambiente
A bateria não é substituível por você mesmo. Não descarte o dispositivo incluindo seus 
acessórios (bocal e máscaras) opcionalmente. Você deve entrar em contato com as 
autoridades locais para determinar o método adequado de descarte, uma vez que 
podem conter materiais de potencial perigo biológico.

NOTA !



Se você tiver problemas ao usar o dispositivo, encontre soluções na tabela a seguir.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA  

PROBLEMA  

CAUSA POSSÍVEL

CAUSA POSSÍVEL

SOLUÇÃO

SOLUÇÃO

Não é 
possível ligar

1. A bateria está fraca
2. O equipamento está danificado
3. Há resíduos nos pontos de 
contato de metal do nebulizador 
em contato com a câmara de 
nebulização 

1. Recarregue por 2 horas
2. Por favor, entre em contato com o
centro de serviços ou fabricante. 
3. Limpe os pontos de contato de 
metal do nebulizador e tente 
novamente.

Sem névoa

1. O dispositivo e as câmaras de 
nebulização não estão montados
 corretamente
2. O medicamento produz bolhas
demais
3. A placa de rede está bloqueada.

1. Corrija o dispositivo pressionando 
o botão de voltar, soltando e 
introduzindo a câmara de nebulização 
novamente até ouvir um clique
2. Agite levemente o nebulizador até 
que não haja bolhas visíveis
3. Limpe o dispositivo introduzindo 
água na câmara de nebulização, 
pressione o botão “ON” durante 3 
segundos e deixe o dispositivo para
 autolavagem

O dispositivo 
está ligado, 
mas fraco

1. A placa de rede está bloqueada.
2. O medicamento está 
bloqueando o dispositivo
3. A placa de rede na câmara de 
nebulização está danificada
4. Os pontos de contato de metal 
entre a câmara de nebulização 
e a unidade principal não estão
limpos

1. Limpe o dispositivo introduzindo 
água na câmara de nebulização,
 pressione o botão “ON” por 3 
segundos, e deixe o dispositivo para 
autolavagem, função que dura 3 
minutos.
2. O medicamento líquido é impróprio 
para este equipamento, por favor 
consulte um médico
3. Entre em contato com o centro de 
serviço ou fabricante autorizado
4. Limpe os pontos de contato e 
inicie o dispositivo novamente

Tabela 2 Solução de problemas

A luz está azul A bateria está fraca Por favor, carregue

Que tipo de 
medicamento é 
adequado para 
nebulização

Consulte seu médico Só use sob orientação da prescrição 
do doutor

Bocal molhando
Condensado em gotas de 
água que está obstruindo a 
névoa.

Retire o bocal e despeje todo o 
líquido.

Todos devem usar 
seus próprios 
acessórios?

Sim, evite a infecção cruzada. Todos devem usar seus próprios 
acessórios.

Medicação na 
câmara de 
nebulização está 
vazando

Câmara de nebulização está 
quebrada ou o plástico 
envelheceu

Substitua por uma nova câmara de 
nebulização antes de usar novamente

O barulho fica mais 
alto quando o 
líquido está 
acabando

A placa de rede vibra 
enquanto o líquido está 
acabando.

Fenómeno normal

Não é possível 
ligar/desligar o 
dispositivo

1. Dispositivo não está 
funcionando

1. Insira o clipe de metal no botão 
(sem energia) fora do USS e
ntrelaçado para reiniciar

O dispositivo não 
pode desligar por 
si só quando a 
medicação está 
esgotada

1. Falha na câmara de 
nebulização.
2. Há medicação/água ou 
resíduos nos eletrodos.

1. Entre em contato com o centro 
de serviço ou fabricante autorizado
2. Pressione o botão POWER até o 
líquido nos eletrodos estar 
desobstruído/limpo usando uma 
nova gaze

*Se você já tentou as soluções acima e o dispositivo ainda não consegue nebulizar 
normalmente, visite www.support.briutcare.com



Garantia da Qualidade

Um ano de garantia para a unidade principal. Nenhuma garantia para acessórios
Os detalhes a seguir não estão incluídos nas declarações de garantia,

   Danos causados   por usuários derrubando, tocando ou encharcando o dispositivo
   Danos causados   por não seguir as instruções de operação corretas.
   Danificado por acidente do usuário.
   Devido a desmontagem do dispositivo sem a autoridade da nossa empresa
   O nº de série dos produtos está rasgado ou não pode ser reconhecido
   Nenhuma fatura original disponível.

Atendimento ao Cliente  Especificações do Produto

Se o seu nebulizador de rede inteligente está quebrado/danificado e precisa de reparo ou 
qualquer outra assistência ao usuário, por favor entre em contato com o Atendimento ao
Cliente do Nebulizador de rede inteligente:

Informações de contato:
www.support.briutcare.com
E-mail: support@briutcare.com 
Briutcare LLC.

Por favor, siga os passos no site de suporte para corrigir problemas junto de um 
representante de serviço ao cliente ou para reivindicar sua garantia.

Você precisará registrar seu dispositivo através do site www.support.briutcare.com para 
poder reivindicar sua garantia

Tabela 3 Especificações do Produto

Nome Nebulizador de rede Inteligente

Modelo NEB-001

Dimensões Aprox. 50mm (C) x79mm (L) x111mm (A)

Peso 100±5g

Grau de segurança BF, equipamento alimentado internamente

Consumo de energia Aprox.6W

Frequência de Vibração Aprox.11OKHz

Taxa de Nebulização 0,2ml/min. no mínimo
Temperatura da 
Medicação
Voz de funcionamento 

Tamanho da partícula 2,2µm ±25%

Capacidade de 
Medicamento 8ml no máximo, 0,5ml no mínimo

Vida útil da bateria 
A bateria pode ser usada por aproximadamente 8 dias após o 
carregamento se operar o dispositivo por 30 minutos por dia. 
A duração do ciclo da bateria é de 300 ciclos.

Protegido contra a 
entrada de água e 
partículas 

Tempo de garantia Unidade principal 1 ano (câmara de nebulização não incluída)

Temperatura de operação 

Temperatura ambiente: 5ºC ~ 40ºC,
Umidade relativa · 15 ~ 90% UR, quando fora de situação de 
coagulação 
Pressão de ar: (70.0 ~ 106.0) kPa

Temperatura de 
Armazenamento e 
transporte 

Temperatura ambiente: -25°C - 70°C
Umidade Relativa: s90% U.R.
Pressão do ar: (70,0 ~ 106,0) kPa

NOTA !



Volume equivalente de partículas de aerossol (Imagem 11)

Imagem 11 - Volume Equivalente de Partículas de Aerossol

(1) Foi testado pela Pulmicort sob as condições com temperatura de 
24 ± 2°C umidade 45-75% U.R, Pressão: de 86 kPa a 106 kPa.
(2) MMAD (µm), 2,2µm ±25%
Fração respirável (%, 0,5-5 µm), 80%
Taxa de produção de aerossol (ml/min.), 0,24 ± 0,02 ml/min

Não use o dispositivo nas imediações de equipamentos de ondas 
curtas ou micro-ondas.

Não conecte este equipamento a outro equipamento, consulte seu 
médico para usuários de marca-passo cardíaco.

Compatibilidade Eletromagnética

1. Compatibilidade Eletromagnética
O Nebulizador de rede inteligente foi testado e está em conformidade com os limites 
para dispositivos médicos da norma IEC 60601-1-2. Esses limites são projetados para 
fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação médica típica. 
Se outros dispositivos causarem interferência prejudicial a este dispositivo, o usuário é 
encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
Reorientar ou realocar este dispositivo.
Aumentar a separação entre o equipamento de interferência.
Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o(s) outro(s) 
dispositivo(s) estão conectados.
Consulte o fabricante para ajuda.

2. Notas sobre a certificação FCC
Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo 
digital de Classe B. nos termos da parte 15 das regras da FCC. Esses limites são projetados 
para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. 
Este dispositivo gera usos e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e 
usado de acordo comas instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de 
rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação 
específica. Se este dispositivo causarinterferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, 
o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a 
tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

NOTA !



-Reorientar ou realocar a antena receptora.
-Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
-Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o 
receptor está conectado.
-Consulte seu revendedor para obter assistência.
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação 
está sujeita as duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferência 
prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência 
que pode causar operação indesejada.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela 
conformidade pode anular a autoridade do usuário para operar o dispositivo.

Tabela 4 Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas

Padrão aplicado Resultado

Medição de Emissão

Emissão radiada IEC 60601-1-2:2007
CISPR 11:2010

PASSOU

PASSOU

PASSOU

PASSOU

Perturbação conduzida IEC 60601-1-2:2007
CISPR 11:2010 Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Emissão de corrente 
harmônica (harmônica) 

Flutuações de tensão & 
Flicker (Flicker) 

Medição de imunidade

Descarga eletrostática

Suscetibilidade à força 
de campo de RF

Transientes rápidos 
elétricos/teste de ruptura

Teste de surtos

Teste de suscetibilidade 
conduzido

Teste de susceptibilidade 
de campo magnético de 
frequência de energia

Quedas de tensão e teste 
de interrupções 

Marcas e Símbolos

Marcas e Símbolos

Marca CE Número de série

Coleta separada Data de fabricação

Veja a Instrução Fabricante

Peça de aplicação do tipo 
BF

Representante da união 
europeia

Aviso 
Grau de 
impermeabilização

Radiação não ionizante MR inseguro


