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Humidificador com gerador de fluxo integrado myAIRVO™ 2

O myAIRVO 2 gera fluxos elevados de misturas de ar/oxigénio aquecidas e 
humidificadas que são fornecidas ao doente através de uma variedade de  
interfaces nasais, de traqueostomia e máscara.
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ACESSÓRIOS

Cânula nasal Optiflow+
• OPT942E (pequena, embalagem de 1)
• OPT944E (média, embalagem de 1)
• OPT946E (grande, embalagem de 1)

Câmara de água de enchimento 
automático MR290 
• 900PT290E (embalagem de 1)

Câmara de água reutilizável HC360
• HC360

Filtro de ar
• 900PT913 (embalagem de 2)

Circuito respiratório aquecido
• 900PT560E (embalagem de 1)
• 900PT560 (embalagem de 10)

Adaptador de interface da máscara 
Optiflow+
• OPT980E (embalagem de 1)

HUMIDIFICADOR COM GERADOR DE FLUXO  
INTEGRADO myAIRVO 2

Utilização prevista O humidificador myAIRVO 2 destina-se ao tratamento de 
doentes capazes de respirar espontaneamente que beneficiem 

da administração de gases respiratórios aquecidos e 
humidificados de alto fluxo. Esta indicação inclui doentes que 
tenham sido traqueostomizados. O fluxo pode variar entre 
2-60 L/min, dependendo da interface do doente.  
O myAIRVO 2 destina-se a ser utilizado no domicílio  
e em instituições de cuidados continuados.

Saída de humidade Em conformidade com a norma ISO 8185:2007

Definições de fluxo 10 a 60 L/min (em incrementos de 5 L/min)  
(predefinição) 
2 a 25 L/min (em incrementos de 1 L/min)  
(modo Júnior)

Interfaces do  
doente

Cânulas nasais F&P Optiflow+ 
Interfaces de traqueostomia F&P Optiflow+ 
Máscaras com conector cónico médico padrão  
de 22 mm

Modelos PT100AZ / PT100EE / PT100EW / PT100UK /  
PT100US / PT100AN / PT100JP / PT100KR

Dimensões 295 mm x 170 mm x 175 mm (11,6” x 6,7” x 6,9”) 

Peso 2,2 kg (4,8 lb) - apenas o equipamento 
3,4 kg (7,5 lb) - embalado numa bolsa incl. acessórios

Classificações  
elétricas

50-60 Hz  100-115 V ~ 2,2 A (2,4 A máx) 
220-240 V ~ 1,8 A (2,0 A máx)

Bolsa de água
• 900PT401 (embalagem de 2)

Kit de entrada de oxigénio
• 900PT422

Cânula nasal júnior Optiflow
• OPT316 (bebé, embalagem de 20)
• OPT318 (pediátrica, embalagem  
 de 20)

Interface de traqueostomia  
Optiflow+
• OPT970E (embalagem de 1)

Pedestal compacto
• 900PT400

Kit de desinfeção
• 900PT600

Alguns produtos podem não se encontrar disponíveis no seu 
país. Para obter mais informações, contacte o seu representante 
local da Fisher & Paykel Healthcare.

F&P, myAIRVO e Optiflow são marcas comerciais da Fisher & Paykel Healthcare18
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myAIRVO 2 | CARACTERÍSTICAS

Alto desempenho
• Concebido para exceder a norma ISO em termos 

de humidificação respiratória

• Funcionamento silencioso de dia e noite

• Até 15 L/min de oxigénio suplementar

Versátil
• Variedade de interfaces do doente Optiflow™ para 

vias aéreas superiores e traqueostomizadas 

• Intervalo de fluxo alargado: 2-60 L/min

Graças ao seu gerador de fluxo integrado e sistema de administração de oxigénio inovador, o myAIRVO 2 consiste numa 
solução eficaz e versátil para a administração dos benefícios da humidificação a doentes no domicílio e em instituições 
de cuidados continuados.

Instalação e utilização
• Menu com exibição gráfica para definições
• Mistura de O2 integrada a partir de concentrador  

ou garrafa
• Sensor de O2 incorporado
• Sem necessidade de sondas ou fornecimento 

de ar externo


