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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

O sistema TransCu O2 é composto pelo gerador de oxigénio TransCu O2, os 
conjuntos de extensão para administração de oxigénio, o carregador da bateria, 
a caixa de transporte e os pensos para administração de oxigénio OxySpur. 
Encontram-se disponíveis conjuntos de humidificação opcionais para utilização 
em ambientes com baixa humidade. 

O gerador de oxigénio TransCu O2 utiliza tecnologia de células de combustível 
para a produção contínua de oxigénio. É recarregável e deve ser recarregado 
diariamente. O oxigénio puro e humidificado sai pela porta O2 através do 
conjunto de extensão para administração de oxigénio para o penso de 
administração de oxigénio OxySpur. 

O penso para administração de oxigénio OxySpur é um penso hidrófilo 
concebido para ser utilizado com o dispositivo de oxigenação de tecidos 
TransCu O2 no tratamento de feridas. O penso encontra-se disponível em duas 
formas: OxySpur para feridas que apresentem níveis de exsudado médios a 
elevados e OxySpur LITE para feridas com exsudado baixo a mínimo.  

O penso OxySpur consiste num estrutura multi-camadas, com uma camada de 
espuma hidrófila altamente absorvente diretamente adjacente às feridas, uma 
camada de espuma hidrófila altamente absorvente com canais para a 
distribuição de oxigénio e um laminado polimérico super absorvente. Estas 
camadas encontram-se cobertas por uma película oclusiva. A versão adesiva 
inclui também um bordo adesivo de hidrocoloide. Todas as versões contêm 
uma cânula para administração de oxigénio integrada que fornece oxigénio à 
camada de espuma que distribui o oxigénio. A camada super absorvente 
converte os fluidos da ferida num gel, absorvendo e retendo o fluido da 
camada de espuma que entra em contacto com a ferida, mantendo, assim, um 
nível de humidade otimamente equilibrado na camada que entra em contacto 
com a ferida durante um período de tempo prolongado.  

O OxySpur LITE é diferente, pois possui uma camada de malha não aderente 
diretamente adjacente à ferida, duas camadas de espuma hidrófilas, mas 
menos absorventes, cobertas por uma película oclusiva e um bordo adesivo de 
acrilato. O OxySpur LITE destina-se a ser utilizado em feridas com exsudado 
baixo a mínimo, como em fases posteriores do ciclo de cicatrização quando os 
níveis de exsudado da ferida diminuem. 

Um dos objetivos da terapêutica com oxigénio consiste em facultar um 
fornecimento ininterrupto e contínuo de oxigénio a uma ferida humedecida.  
O penso foi concebido de modo a que o oxigénio seja fornecido da forma que 
mais se aproxima da difusão normal de oxigénio em tecidos humedecidos, mas 
a uma taxa considerada suficiente para suprir o aumento das necessidades de 
oxigénio no processo de cicatrização de tecidos. Esta terapêutica é conhecida 
por terapêutica de administração contínua de oxigénio (CDO). O penso ajuda a 
proporcionar um ambiente para a cicatrização ótima da ferida fornecendo 
terapêutica de CDO, ao mesmo tempo que gere os níveis de exsudado, protege 
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contra a desidratação da ferida e contra a contaminação externa. 

OxySpur está disponível com ou sem um bordo adesivo de hidrocoloide. O 
OxySpur LITE está disponível apenas com um bordo adesivo de acrilato. No 
presente documento, as duas versões são referidas apenas como OxySpur. 

INDICAÇÕES 

 supervisão de um profissional de saúde, o sistema TransCu O2 
proporciona um ambiente rico em oxigénio e húmido que permite a 
cicatrização de feridas e está indicado para tratar feridas com níveis de 
exsudado ligeiros e intensos, como: 

Ulcerações da pele resultantes de: 
 diabetes; 
 estase venosa; 
 infeções pós-operatórias; 
 gangrena; 

Úlceras por pressão; 
Membros residuais infetados; 
Enxertos de pele; 
Queimaduras; 
Congelamento. 

que os pensos têm capacidade para absorver e reter fluidos sob pressão, 
adequados para serem utilizados sob compressão. Os pensos podem ser 

utilizados para permitir a gestão da humidade e proporcionar proteção ao 
 do processo de cicatrização. 

Embora o OxySpur possa ser utilizado em feridas com exsudação intensa, o 
de exsudado irá determinar o tempo de desgaste efetivo do penso e a 
 deverá ser monitorizada em conformidade. 

CONTRAINDICAÇÕES 

sistema TransCu O2 está contraindicado para as seguintes situações: 

feridas com perfusão inadequada para auxiliar a cicatrização; 
úlceras decorrentes de tromboflebite aguda; 
úlceras decorrentes da doença de Raynaud; 
feridas necróticas cobertas por escaras ou crostas; 
feridas com fístulas ou tratos sinusais profundos com profundidade 
desconhecida. 

PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES 

ATENÇÃO: a esterilidade do penso e da canulação são garantidas, exceto se a 
 estiver danificada ou aberta antes da utilização. NÃO utilize caso se 

verifique algumas destas situações. 

Após a aplicação da terapêutica com CDO ocorre com frequência o aumento 
 drenagem, a qual pode ser considerável, e poderá ser necessário mudar 

penso com mais frequência. 
Não utilize produtos à base de petróleo no leito húmido da ferida, pois irão 
impedir que o oxigénio se difunda para o interior do tecido da ferida. 

 pensos estéreis e as cânulas destinam-se apenas a uma única utilização. 
Não utilize após o final do prazo de validade. 
Em caso de intolerância ao penso, remova-o e limpe cuidadosamente a 
área. 
Durante o processo de cicatrização natural do corpo, o edema pode 
diminuir e o tecido não viável pode ser removido da ferida (desbridamento 
autolítico), o que, inicialmente, poderá fazer com que a ferida pareça ter 
maior dimensão. 
 Se a ferida continuar a aumentar após as primeiras mudanças de penso, 

consulte um profissional de saúde. 
Devem ser adotadas medidas de apoio adequadas quando necessário (por 
ex., a utilização de compressão graduada no tratamento de úlceras da 
perna de origem venosa ou medidas de alívio de pressão no tratamento de 
úlceras por pressão, antibióticos sistémicos e monitorização frequente no 

atamento de infeções da ferida, controlo da glicemia para úlceras 
diabéticas, etc.). 

ferida deve ser inspecionada durante as mudanças de penso. 
 Consulte um profissional de saúde se existirem sinais de infeção 
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saúde. 
dúvidas sobre o seu sistema TransCu O2, contacte o seu 

local de produtos para cuidados de feridas. 
 ou preocupações imediatas do foro médico, contacte o seu 

prestador de cuidados clínicos. 
 EUA restringe a venda ou aluguer deste dispositivo a 

mediante prescrição dos mesmos. 

 UTILIZAÇÃO 

sistema 

 que dispõe dos seguintes artigos para realizar a 
 seu sistema: 

oxigénio TransCu O2  
extensão para administração de oxigénio TransCu O2 
 ligação) 

OxySpur (o tamanho do penso é determinado pelo seu prestador 
clínicos) 

opcionais: 
transporte TransCu O2  

humidificação TransCu O2  
da pele 

ligadura de compressão 
fixação 
outros materiais de enchimento hidrófilo 

PENSO OxySpur 

aplicação do penso para administração de oxigénio OxySpur, limpe 
 conforme necessário. 

utilize produtos à base de petróleo no leito húmido da ferida, 
impedir que o oxigénio se difunda para o interior do tecido da 

penso que permita que a respetiva área de contacto com a 
totalmente a ferida e se estenda até ao tecido saudável.  

penso estéril da embalagem. 
embalagem imediata do produto estiver danificada (rasgada 

em produtos assinalados como estéreis, como pensos e a 
conjunto de extensão, não utilize os produtos danificados e 

produto que não apresente danos. 
colocar o penso OxySpur, tenha em atenção a direção da 

proveniente do penso. Pode ser útil colocar o penso de modo 
fique voltada para cima, em direção à cabeça, ao invés de 
os pés. Tal irá proporcionar o maior alcance de movimentos 
ao dispositivo. 
adesivo (com bordo de hidrocoloide):  

parte do revestimento branco para expor a parte adesiva 
(hidrocoloide) do penso;  

alise no local pretendido ao mesmo tempo que remove a 
metade do revestimento branco em plástico;  
adosamente à volta da extremidade do penso para garantir um 

contacto entre o bordo da película adesiva e a pele à volta de ferida.  
não adesivo (sem bordo de hidrocolóide): 

penso sobre a ferida; 
aplicado um penso de película secundário ou uma ligadura de 

 penso OxySpur para manter o penso no local pretendido; 
necessário, o penso pode ser cortado, embora seja de salientar 

lo pode estar a aumentar o risco de delaminação do produto. 
exercida pressão ligeira sobre todo o penso para garantir 

contacto com a superfície da ferida. Tal permite a absorção do 
excesso do leito da ferida para o penso e pode fazer-se utilizando 

ou uma meia.  
com exsudação intensa, certifique-se de que coloca qualquer 

fixação sobre todas as extremidade do penso. 
 que as extremidades estão bem vedadas. Espaços ou 

poderiam permitir que o exsudado em excesso danificasse a área à 
e, possivelmente, baixasse a concentração de oxigénio no 



local da ferida, o que poderia afetar a eficácia da terapêutica. 

 

LIGAÇÃO DO GERADOR DE OXIGÉNIO TransCu O2 

• Ligue o conjunto de extensão para administração de oxigénio inserindo o 
encaixe Luer-lock macho do conjunto de extensão na extremidade fêmea da 
cânula do penso OxySpur e rode com firmeza no sentido horário para 
garantir uma ligação hermética consistente. 

• Fixe o conjunto de extensão para administração de oxigénio à pele intacta 
com adesivo, conforme necessário. Deixe um pouco solto na ligação ao 
penso e na via da tubagem para liberdade de movimentos.  

• Ligue a extremidade Luer-lock fêmea do conjunto de extensão para 
administração de oxigénio à porta macho com a identificação “O2” situada 
no lado superior direito do gerador de oxigénio TransCu O2 e rode com 
firmeza no sentido horário para garantir uma ligação hermética consistente. 

• Ligue o gerador de oxigénio pressionando para baixo o interruptor de 
alimentação no lado com a identificação “On” (ligado). O interruptor de 
alimentação situa-se na parte superior do gerador de oxigénio. 

• Quando ligar, todas as luzes e segmentos do LCD irão ligar-se por breves 
momentos para confirmar um funcionamento normal. O aviso sonoro 
também soará durante breve instantes. 

• NOTA: o gerador de oxigénio deve ser sempre deixado na posição “On” 
(Ligado) até que a terapêutica seja concluída e o sistema TransCu O2 seja 
devolvido. 

• O gerador de oxigénio irá iniciar um processo de autocalibração, durante o 
qual o ecrã LCD irá apresentar “CA”.  

• Após a conclusão da autocalibração (aproximadamente 3 minutos), o fluxo 
de oxigénio será apresentado no ecrã LCD. O fluxo de oxigénio é definido 
pelo seu prestador de cuidados clínicos e apenas este profissional o pode 
alterar. 

• NOTA: o fluxo de oxigénio irá alterar ocasionalmente à medida que o gerador 
de oxigénio efetua ajustes para acomodar as variações ambientais. É algo 
normal. Se o dispositivo estiver a administrar fluxo a uma taxa inferior ao 
definido durante mais de 30 minutos, prossiga com a terapêutica e contacte 
o seu prestador de cuidados.  

• A luz verde “System OK” (Sistema OK) situa-se mesmo por baixo do ecrã 
LCD e indica que o sistema esta a funcionar corretamente. Consulte as 
secções Funcionalidades e Resolução de problemas para obter informação 
adicional sobre as funcionalidades do gerador de oxigénio e a forma como 
resolver problemas do sistema, respetivamente. 

MUDANÇAS DO PENSO 

• A frequência da mudança do penso depende de diversos fatores, incluindo 
a condição da ferida, bem como o nível de exsudado da mesma. Consulte o 
seu prestador de cuidados clínicos.  

• Em geral, os pensos devem ser mudados quando for evidente exsudado da 
ferida na parte superior do penso.  

• NÃO levante nem remova o penso entre as mudanças de penso, exceto se 
indicado pelo seu prestador de cuidados clínicos. Ao fazê-lo estará a 
comprometer o seu ambiente de cicatrização da ferida e pode afetar o 
processo de cicatrização. 

• Para remover um penso com bordo (adesivo), solte o bordo de película 
adesiva antes de levantar o penso da ferida. 

• Para remover um penso sem bordo (não adesivo), levante cuidadosamente 
os cantos o penso, retirando-o da ferida. 

• Caso sinta dificuldades na remoção do penso, este deve ser irrigado com 
água ou com soro fisiológico estéril. 

• Para aplicar o penso, siga as instruções e precauções referidas na secção 
“Aplicação do penso OxySpur”. 

 

FUNCIONALIDADES DO GERADOR DE OXIGÉNIO TransCu O2  
• Fluxo de O2 – o ecrã LCD indica o fluxo de oxigénio, apresentado em 

mililitros por hora (ml/h). O fluxo de oxigénio apresentado pode variar à 
medida que o gerador de oxigénio efetua ajustes para acomodar as 
alterações no ambiente.  

• Indicador de SYSTEM OK (Sistema OK) - quando está ligada, a luz verde 
indica que o dispositivo está a funcionar normalmente. 

• Indicador BLOCKAGE (Bloqueio) - quando ligada, a luz vermelha indica que 
existe um bloqueio. Irá soar um alarme sonoro. Consulte a secção Bloqueio 
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ALARME
Quando
• A luz
• Soará
• O alarme

nas instruções para obter informação adicional. 
Botão SET (Definir) – este botão não tem efeito. É utilizado pelo prestador 

 cuidados para definir o fluxo de oxigénio, porém, não responde durante o 
funcionamento normal. 
Botões +O2, -O2 – estes botões não têm efeito. São utilizados pelo prestador 

 cuidados para definir o fluxo de oxigénio, porém, não respondem durante 
funcionamento normal. 

MUTE (Silêncio) – premir este botão irá silenciar os alarmes 
temporariamente. 
Indicadores de carga da BATERIA - estas luzes mostram aproximadamente a 
carga restante conforme se segue (da esquerda para a direita no 
dispositivo): 

    ••••    ••••    ••••    ••••    •••• 
    100100100100    ----    85858585%%%%                        85858585    ----    65%65%65%65%                    65656565    ----    45%45%45%45%                    45454545    ----    25%25%25%25%                    25252525    ----    0%0%0%0%    

• Primeira luz verde (mais à esquerda) mínimo 85% restante 
• Segunda luz verde mínimo 65% restante 
• Terceira luz verde (meio) mínimo 45% restante 
• Quarta luz verde mínimo 25% restante 
• Luz âmbar (mais à direita) menos de 25% restante 

BATERIA E CARREGAMENTO 

 a ficha do carregador da bateria em qualquer tomada CA padrão. Ligue o 
conector do carregador da bateria à porta de carregamento com a indicação 

na parte superior do gerador de oxigénio TransCu O2. O indicador de carga 
BATERIA deve ficar intermitente e a luz do corpo do carregador ficará 

vermelha, indicando que a bateria está a ser carregada. Quando a luz do corpo 
carregador fica verde, a bateria está totalmente carregada e o carregador 

ser removido. 

Dependendo da taxa de fluxo e das condições ambientais, uma bateria 
totalmente carregada deve funcionar entre 14 a 18 horas antes de atingir o 
estado de quarto verde, o que inicialmente indica que resta 45% de carga 

 7 a 9 horas). Quando a quarta luz verde liga, serão apresentadas as 
 BAT no ecrã LCD e soará uma vez um alarme sonoro. 

Quando a luz âmbar (última) liga no gerador de oxigénio, serão apresentadas 
letras BAT no ecrã LCD e soará uma vez um alarme sonoro. O LED “OK” 

 intermitente. Deve carregar o seu dispositivo o mais rápido possível. 

corpo do carregador, uma luz vermelha indica que está a ser fornecida 
 para a bateria e uma luz verde indica que não está a ser fornecida carga. 

silenciar o alarme premindo o botão MUTE (Silêncio). 

 sempre o gerador de oxigénio TransCu O2 ligado, mesmo quando está  
carregar.  

NOTA: caso se depare com problemas relacionados com o carregamento, 
remova totalmente o carregador da tomada CA e do gerador de oxigénio, 
aguarde, pelo menos, 30 segundos, e ligue novamente o carregador à tomada 

ao gerador de oxigénio. A luz do corpo do carregador ficará vermelha e a 
 nível de bateria do gerador de oxigénio deve ficar intermitente, indicando 
 gerador de oxigénio está a carregar. 

NOTA: se a bateria estiver completamente descarregada, o gerador de oxigénio 
desligar-se e deixar de produzir oxigénio. Tal irá interromper a terapêutica 
CDO e reduzir a eficácia da sua terapêutica; contudo, não se trata de um 

problema urgente. Carregue o seu dispositivo logo que possível. Entretanto, irá 
continuar a receber terapêutica de humedecimento da ferida. 

cificações do carregador da bateria: 
Modelo 452240-LA 
Entrada: 100 – 240 VAC, 50-60 Hz Máx. 0,2 A 
Saída: 1,3 A – 4,2 VCC 

ATENÇÃO: a utilização de outro carregador para além do fornecido pode 
danificar o gerador de oxigénio. 

ALARME DE BLOQUEIO 
Quando ocorre um bloqueio: 

luz vermelha “Blockage” (Bloqueio) irá iluminar-se. 
Soará um alarme sonoro. 

alarme irá soar até que o botão “Mute” (Silêncio) seja premido ou até que 

o bloqueio seja solucionado.
Resolução de problemas
• Enquanto estiver

sonoro premindo
• Inspecione a cânula
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• Puxando cuidadosamente
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CUIDADO E MANUSEAMENTO
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solucionado. 
problemas - bloqueio 

estiver a tentar localizar o bloqueio, pode silenciar o alarme 
premindo o botão MUTE (Silêncio). 

cânula de administração de oxigénio começando na conexão 
de oxigénio. Certifique-se de que não existem vincos ou 

comprimam a tubagem e que possam bloquear o fluxo de 
ferida. 

existirem indicações visuais que possam causar um bloqueio e a luz 
VERMELHA continuar iluminada, o bloqueio poderá localizar-se 

ferida por baixo do penso. 
cuidadosamente a cânula, tente ajustar novamente a tubagem na 

 continuar a emitir o alarme e/ou se o alarme soar 
depois de ser silenciado, mude o penso OxySpur. 

persistir, contacte o seu fornecedor de produtos de cuidados 
local para solucionar o problema. 

MANUSEAMENTO  

gerador de oxigénio TransCu O2 e os pensos OxySpur diretamente 
de oxigénio contém componentes sensíveis. Não deixe cair, 
 em micro-ondas, queime, pinte ou insira objetos estranhos. 

oxigénio foi concebido para funcionar normalmente a 
entre -25 ºC e +55 ºC (13 ºF e 131 ºF) e entre 15% a 95% de 

 sem condensação. Evite alterações drásticas de 
humidade, pois pode formar-se condensação no dispositivo ou 
São obrigatórios níveis de humidade relativa superiores a 35% 

desempenho ótimo do gerador de oxigénio. Para níveis de humidade 
a 35%, utilize o conjunto humidificante em conjunto com a 

 para aumentar o nível de humidade à volta do gerador de 
um desempenho ótimo. 

Armazenar à temperatura ambiente: 10 – 30 ºC (50 – 86 ºF). Manter 

informação ou orientação adicionais, visite o nosso website 
contacte a EO2 para obter assistência através do número: 
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