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Você encontrará mais informações sobre nossas soluções de terapia, acessórios e sistemas de máscara em loewensteinmedical.de

Dados técnicos

Borda da máscara  
CARA Full Face

Tamanho S:  WM 25601

Tamanho M:  WM 25602

Tamanho L:  WM 25603 

Peças de substituição

 Suporte para a cabeça  
CARA Full Face 
incluindo presilhas do suporte 
para a cabeça

WM 25243

Borda da máscara  
CARA

Tamanho  XS:  WM 25189

Tamanho  S/M:  WM 25238

Tamanho  M/L:  WM 25239 

CARA CARA Full Face

Classe de produto em conformidade com  
93 / 42 / CEE II a II a

Dimensões (L x A x P)
72 x 112 x 70 mm (tamanho XS)
72 x 117 x 70 mm (tamanho S/M)
72 x 118 x 70 mm (tamanho M/L)

93 mm x 145 mm x 89 mm (tamanho S)
95 mm x 160 mm x 90 mm (tamanho M)
95 mm x 174 mm x 91 mm (tamanho L)

Peso
58 g (tamanho XS) 
59 g (tamanho S/M) 
60g (tamanho L/M) 

93 g (tamanho S) 
97 g (tamanho M) 
102 g (tamanho L) 

Pressão da terapia 4 hPa – 30 hPa 4 hPa – 25 hPa

O conector de conexão do tubo está em  
conformidade com a norma EN ISO 5356-1 Ø 22 mm (macho) Ø 22 mm (macho)

Faixa de temperatura
• Operação
• Armazenamento

  +5  °C a +40  °C 
-20  °C a +70  °C

  +5  °C a +40  °C 
-20  °C a +70  °C

Resistência ao fluxo
• a 50 l/min
• a 100 l/min

0,2 hPa
0,9 hPa

0,15 hPa
0,5 hPa

Resistência ao fluxo, válvula antiasfixia
• Inspiração a 50 l/min
• Expiração a 50 l/min

–
 

0,6 hPa
0,8 hPa

Nível de pressão sonora, válvula antiasfixia
• Aberta:
• Fechada:

–
 

0,5 hPa
2,2 hPa

Valores de emissão de ruído declarados com 
dois números, conforme especificado na norma 
ISO 4871: 
• Nível de pressão acústica:
• Nível de potência acústica:
• Fator de incerteza:

 
 

18 dB(A)
26 dB(A)
  3 dB(A)

 
 

19 dB(A)
27 dB(A)
  3 dB(A)

Vida útil até 12 meses 1 até 12 meses 1

Normas utilizadas EN ISO 17510-2:2009 EN ISO 17510-2:2009

1 Os materiais utilizados na fabricação das máscaras podem envelhecer prematuramente, quando expostos a produtos de limpeza agressivos.  
 Portanto, poderá ser necessário substituir algumas peças da máscara mais cedo que o esperado.

Durma tranquilamente.

CARA

Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg
Alemanha
Tel: +49 40 547 02 0
Fax: +49 40 547 02 461
info@loewensteinmedical.de
www.loewensteinmedical.de

INTERFACE PARA O PACIENTE

Tira de liberação rápida 
CARA Full Face

WM 25623

 

Descrição do dispositivo Tamanho Código

CARA Nasal 
CARA Nasal 
CARA Nasal 

XS 
S/M 
M/L

WM 25590 
WM 25600 
WM 25610

Descrição do dispositivo Tamanho Código

CARA Full Face 
CARA Full Face 
CARA Full Face 

S 
M 
L

WM 25630 
WM 25640 
WM 25650

Família
CARA
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Suporte para a cabeça CARA 
incluindo presilhas do suporte 
para a cabeça

XS: WM 25191 
Padrão:   WM 25192
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Borda da máscara – estável com ajuste  
perfeito

A máscara causa uma excelente primeira impressão, que dura. 
A borda da máscara macia e flexível encaixa-se de forma con-
fortável envolvendo o contorno do rosto, o que o torna ideal 
para maior conforto durante o uso prolongado, mesmo sem 
um apoio para a testa.  

Aposte no melhor – silêncio excepcional

O sistema de expiração, localizado próximo à junção esfera-
-soquete, tem eficácia comprovada há anos. As aberturas com 
fendas geram um fluxo de ar difuso, que não perturba o pa-
ciente nem a pessoa que dorme ao seu lado, enquanto a área 
superior fechada evita que o ar circule em direção aos olhos 
do paciente. O sistema foi aprimorado, na família de máscaras 
CARA. 

O número limitado de peças simplifica a operação, reduz o 
peso da máscara e alivia os efeitos sobre o meio-ambiente, 
com menor produção e descarte de materiais. 

O sistema premiado CARA  

A máscara CARA nasal tem ainda mais motivos para conven-
cê-lo – o sistema recebeu o prêmio internacional de design 
Focus Open, em 2018. 

O Instituto Hohenstein, entidade independente, tam-
bém ficou impressionado com o suporte da cabeça da  
família CARA. Apenas materiais têxteis sem problemas  
e sem substâncias prejudiciais à saúde humana são  
qualificados para receber o internacionalmente reconhecido 
selo OEKO-TEX STANDARD 100 desse Instituto.

Família
CARA

CARA Durma tranquilamente. 

As máscaras nasais e faciais totais ultramodernas, da 
família CARA, satisfazem as demandas dos pacientes 
por um ajuste perfeito, grande conforto durante o 
uso, suavidade, expiração silenciosa e boa compati-
bilidade com a pele.   

Nossas bem-sucedidas máscaras CARA ganham fãs 
devido a sua leveza, a borda da máscara macia  
e flexível, ao suporte da cabeça regulável, ao 
 excelente ajuste e a outros detalhes engenhosos.    

O sistema CARA oferece a solução certa para 
 praticamente todos os usuários de máscaras. 

CARA - Fabricado na Alemanha

As vantagens do sistema CARA

• Borda da máscara macia e flexível, em três tamanhos

• Sistema de expiração pequeno e difuso 1a , 1b

•  Leve  2

• Suporte da cabeça codificado por cores – parte colorida  
(azul-turquesa ou cor-de-vinho) por cima 

• A parte superior do suporte da cabeça pode ser regulada  
para um ajuste perfeito, em qualquer tamanho  3

• Escolha de passagem manual da correia ou montagem 
 permanente 4a , 4b

• Tira de liberação rápida, para agilizar a remoção  5

• Junção esfera-soquete com rotação de 360° e 3D  
para maior liberdade de movimento 6

• Material extremamente durável

5

2

6

4b3 4a

1a 1b

É fácil colocar a máscara CARA.

Solte as duas presilhas da 
máscara.

Puxe o suporte para a  
cabeça por cima.

Aperte as presilhas inferiores 
da máscara.

Ajuste a parte superior 
do apoio para a cabeça, de 
forma que fique o mais con-
fortável possível, e tão justo 
quanto necessário.

Ajuste igualmente a parte 
inferior do apoio para a 
cabeça, de forma que fique o 
mais confortável possível, e 
tão justo quanto  
necessário.

Posicione o suporte para 
a cabeça de forma que a 
parte inferior não toque nos 
lóbulos das orelhas.   

Ajuste o suporte para  
a testa da forma mais 
confortável  
possível; ele não precisa se 
apoiar na testa. 

Você encontrará nosso 
vídeo para o usuário no 
YouTube.
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