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MANUAL DE
INSTRUÇÕES



INTRODUÇÃO 
O Espaçador Incoterm é destinado ao uso individual por pacientes sob cuidados ou tratamentos 
médicos. Este espaçador é indicado para administração de medicamentos em aerossol, 
disponíveis em dosificadores pressurizados popularmente denominados de “Bombinhas”, 
prescritos por médicos. 
O produto foi desenvolvido para uso com ou sem máscara, de acordo com o paciente, criança ou 
adulto e com a orientação médica.

INSTRUÇÕES E LIMPEZA E DESINFECÇÃO
1. Antes e após a utilização do Espaçador Incoterm realize a limpeza. 
2. Remova apenas a parte inferior do espaçador. Não remova a máscara 
    e nem manipule a válvula durante a limpeza.  
3. Lave todas as peças com água e detergente ou sabão neutro, enxague
    as peças com água filtrada. 
4. Comece a assepsia mergulhando as peças em 1 litro de água filtrada
    morna com solução germicida a sua escolha por aproximadamente 20
    minutos. Pode ser utilizada também solução a base de vinagre (ácido
    acético) na proporção de duas colheres de sopa para cada 1 litro de água.
5. Enxague as peças com água filtrada, retire o excesso de água e deixe
    secar naturalmente na posição vertical, não utilize álcool ou abrasivos
    para limpeza bem como pano, toalha de papel ou qualquer outro tipo de
    tecido para secar o interior da câmara. 
6. Confira se o espaçador está seco antes do uso e recoloque novamente 
    a parte inferior do espaçador. 

INSTRUÇÕES DE USO 
1. Examine antes do uso o interior do espaçador para verificar se não há
    impurezas. 
2. Encaixe a máscara ou utilize diretamente a boquilha.
3. Retire a tampa do aerossol e agite-o bem para assegurar a liberação
    adequada da medicação. 
4. Conecte o aerossol no encaixe universal do espaçador conforme 
    a ilustração ao lado.
5. Posicione a máscara no rosto ou a boquilha e pressione o jato do aerossol
    apenas uma vez.
6. Inspire lentamente o medicamento pela boca, segurando a respiração 
    de 5 a 10 segundos e expire normalmente.
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CUIDADOS ESPECIAIS SOBRE O USO DO ESPAÇADOR INCOTERM.

PRECAUÇÕES: 
Ao usar o espaçador Incoterm pela primeira vez, lava-lo seguindo as recomendações contidas 
neste manual. 

RESTRIÇÕES:
Não se automedique e respeite a prescrição do seu médico

ADVERTÊNCIAS:
O espaçador Incoterm não deve ser utilizado por crianças para qualquer tipo de brincadeiras.
Não deixe o espaçador Incoterm ou qualquer medicação ao alcance crianças. O espaçador deve 
ser usado sempre com a supervisão de um adulto. As membranas bivalvuladas são essenciais na 
administração da medicação, portanto não as retire a não ser no momento da limpeza.

CUIDADOS ESPECIAIS:
Se o médico prescrever dois ou mais jatos da medicação, aguarde 30 segundos para aplicar o 
segundo jato. Não se esquecer de agitar o aerossol antes de cada jato.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:
Temperatura: -10°C a 40°C
Unidade Relativa: até 80% UR, sem condensação.

ESPECIFICAÇÕES:
Dimensões corpo: 10,8 x 4,8 cm
Dimensões bocal: Ø 4 cm x 2,8 cm
Dimensões parte inferior: Ø 5,2 cm x 1,6 cm
Dimensões máscara: 7,6 x 9,3 cm
Volume: 175 mL
Peso: 40g
Composição: 
PP médico (LIVRE DE BPA e DEHP) - Corpo do espaçador e bocal.
Plástico PVC - máscara, válvula e parte inferior.

VALIDADE INDETERMINADA 
Resp. Téc.: Diego Zandona Nardin - CRQ: 05202514
Declarado Isento de Registro na Anvisa/MS
Número do cadastro Anvisa nº: 10343200032
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GARANTIA
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A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do 
atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca 
incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de 
fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da 
data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. A garantia de 06 
meses (seis) não se aplica às partes sensíveis ao desgaste de uso normal 
(Acessórios tais como: máscara e parte inferior do espaçador). Estas partes 
têm garantia de 90 (noventa) dias, também contados a partir da data de 
entrega efetiva do produto. Qualquer intenção de reparo por pessoas não 
autorizadas implicará na perda da garantia.


