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Ficha Técnica  

 
Filtro HME Neonatal Mini BeCare 

   

 

Introdução: 

A BeCare pensando na segurança, qualidade e 

praticidade da neonatologia, desenvolveu  um filtro 

trocadores de calor específico para recém 

nascidos, o HME Neonatal Mini BeCare é um 

sistema de aquecimento e umidificação com poder 

bacteriostático, para ser utilizado entre o tubo 

endotraqueal e o circuito do respirador, descartável, 

projetado para exercer de forma mais fisiológica 

possível as funções da via aérea superior. 

 

Aplicação: 

 

Nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e no 

Centro Cirúrgico, durante anestesia, encontramos 

neonatos e lactentes submetidos à ventilação 

mecânica, nesse momento o risco de lesões do 

sistema respiratório se eleva, pois as funções 

fisiológicas de aquecimento e umidificação não 

estão sendo realizadas. Os gases medicinais são 

totalmente desprovidos de calor e umidade e a 

ação exercida por eles ao paciente pode não ser 

tão benéfica, o filtro HME Neonatal Mini BeCare é 

eficaz na preservação da temperatura do sistema 

respiratório e umidade da via aérea durante a 

ventilação.  

 

 

 

Benefícios: 

• O Filtro HME Neonatal Mini BeCare é leve e de 

fácil manuseio; 

• Possui conectores ISO cônicos; 

• Ótimo custo benefício; 

• Pequeno espaço morto; 

• Baixa resistência ao fluxo de ar; 

• Capacidade de umidificação acima de 70%; 

• Temperatura e umidade ideal antes de 2 horas de 

uso; 

• Não necessita de fonte de energia; 

 

Orientações de Uso: 

Exclusivamente desenvolvido para permutar calor e 

umidade dos gases medicinais durante a ventilação 

mecânica, desenvolvido para neonatos e lactentes.   

 

Características do Produto: 

O Filtro HME Neonatal Mini BeCare, garante melhor 

qualidade de desempenho por ser um filtro com 

propriedades higroscópicas com alto poder de 

umidificação do gás inspirado, pois utiliza papel 

Microwell, de característica bacteriostática e assim, 

inibe o desenvolvimento da colonização 

microbiológica. 

 

Dispositivo bacteriostático que aquece, umidifica 

durante a ventilação mecânica. 
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O reservatório de material filtrante é rígido, 

transparente e selado, prevenindo vazamento. 

Possui conector 15F. Produto esterilizado por 

Óxido de Etileno, embalado individualmente em 

papel grau cirúrgico; Caixa master com 50 

unidades.  

 

 

Instruções de uso:  

Abra a embalagem, retire filtro e conecte o lado 

proximal do filtro ao circuito ventilatório através da 

peça “Y”, em seguida conecte firmemente o lado 

distal ao tubo endotraqueal. 

 

Composição: 

Membrana 100% Higroscópica constítuida por 

Papel HME – Microwell, Corpo – Acrilonitrila 

Butadieno Estireno – ABS. 

 

 

 

 

 

 

Informações Adicionais: 

• Manter o produto em ambiente limpo, seco e arejado; 

• Proteger da umidade e da luz solar direta; 

• Prazo de validade, quando fechado é de 5 anos; 

• Recomendado uso máximo de 24 horas;  

• Descartar preferencialmente em lixo hospitalar; 

• Proibido reprocessar;  

• Livre de Látex 

• Estéril; 

• Apirogênico;  

• Atóxico. 

 

Dados Técnicos: 
 

Filtro HME Neonatal Mini BeCare  

Peso 3,5gr 

Volume Corrente 5 a 50 ml  

Espaço Morto 2.4 ml 

Eficiência de Umidificação 30 mg H²O/L a VT 20 ml 

Resistência 0,41 cm H²O a 5 L/min. 

Controle Microbiológico Bacteriostático 

 
 

 

 
 

 

 


