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TUB INHALARE OXIGEN O-PUR 

Cod produs: 840168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Instrucţiunile de utilizare se vor citi cu atenţie. 
În caz de nelămuriri, vă rugăm consultaţi medicul sau farmacistul.   

 

Oxigen pentru scopuri medicale 
............................................................ 
Nr. Aprobare: 2409.99.99 
Substanţa activă: oxigen 
Forma: gaz 

 
Producător: 
.......................... 
Newpharm SA 
Via dei Balconi 4 
CH – 6917 Barbengo – Lugano 
Tel.: 0041 91 980 1005  

 
Antreprenor farmacologic: 
................................................... 
INP GmbH 
Halskestrasse 14-16 
40880 Ratingen 
Tel.: 02102 424 200  
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Întrebuinţare: 
........................................ 

Tratamente cu oxigen în cazurile stărilor hipoxice şi hipoxemice (alimentare insuficientă cu oxigen), a 
căror cauze pot fi:  

- Tulburări de ventilaţie, care provoacă îngustarea căilor respiratorii (laringospasm, 
bronhospasm), sau al sistemului nervos central, respectiv tulburări neuromusculare datorate 
problemelor de reglare a respiraţiei. 

- Tulburări de ventilaţie sau de perfuzie, a căror cauze sunt modificarea patologică a ţesutului 
pulmonar 
(de exemplu, fibroza), insuficienţă respiratorie acută, atelectasis, edem pulmonar, astm 
bronşic, bronşiolită, emfizem. 

- Boli cardiovasculare; 
- Anemie acută sau hemoliză; 
- Simptome de intoxicaţii (cum ar fi cianura, monoxid de carbon); 
- Starea de şoc; 
- Boala de decompresie. 
În anestezieri, oxigenul este utilizat şi în combinaţie cu anestezicele.  
Componenta de oxigen (min. 25%) funcţionează ca şi vehicul în prevenirea valorii gazelor de 
sânge în cazul hipoxemiei.  
 

 
Contraindicaţii: 
.............................................. 

Terapia cu oxigen se va efectua cu deosebită precauţie în următoarele cazuri: 
-  La pacienţii vârstnici; 
-  Adiposis; 
-  Tratament concomitent cu glucocorticoizi sau ACTH; 
-  La pacienţii cu o concentraţie mare de dioxid de carbon arterial; 
-  Intoxicaţii cu materiale dăunătoare respiraţiei; 
-  Tulburări respiratorii provocate de sistemul nervos central; 
-  Febră. 

Datorită riscului de hipoventilaţie, este contraindicat tratamentul cu oxigen pur chiar şi atunci dacă 
insuficienţa respiratorie se datorează emphysembronchitis cronic obstructiv. 

 
 

Utilizarea pe perioada sarcinii şi alăptării: 
.............................................................................................................................. 

Se aplică contraindicaţiile generale. 
 
 

Reacţii adverse: 
.................................................. 

Pe lângă contraindicaţiile prescrise, în cazul tratamentului cu oxigen sub presiune normală, nu există 
reacţii adverse. 
În cazul pacienţilor cu ventilaţie redusă, inhalarea oxigenului poate duce la ridicarea bruscă a 
valorilor dioxidului de carbon. 
În urma tratamentelor de max. 7 zile, cu 50% oxigen, nu s-au observat simptome clinice deosebite. 
În cazul tratamentelor cu 100% oxigen, după 24 de ore s-au observat modificări ale ţesuturilor la 
nivelul epitelului alveolar, apoi îngroşarea mucusului, împiedicarea mişcării ciliare, atelectasis, 
schimbarea percvolumenului, retenţie de dioxid de carbon, vaso-dilataţie pulmonară. 
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Acest lucru înseamnă că şi în cazul tratamentului prelungit, cu presiune mai mare de 1 atmosferă, 
sau chiar şi mai mare dar pe perioadă mai scurtă, trebuie luate în calcul fenomenele de intoxicaţii 
precum hipoventilaţie, acidoză, şi chiar dezvoltarea edemului pulmonar. 
Trebuie luat în calcul şi faptul că reducerea bruscă a presiunii parţiale poate duce la hipoxemie 
periculoasă (alimentare redusă de oxigen). 
 
În cazul nou-născuţilor, tratamentul de lungă durată şi cu concentraţie mare de oxygen (peste 40%), 
poate duce la fibroplazie retrolentală (vătămarea cristalinului ce poate cauza orbirea). Există riscul 
hemoragiei pulmonare, atelectasisului focal, vătămării membranei cristaline, pe lângă fibroza 
pulmonară difuză. Pentru evitarea unui astfel de colaps pulmonar (displazie bronhopulmonara), pe 
durata tratamentului este indispensabilă verificarea repetată a presiunii arteriale al oxigenului. 
 
 
Interacţiuni cu alte substanţe: 
.......................................................................................... 

Nu se cunosc.  
 
 
Dozare, conţinutul şi durata tratamentului: 
................................................................................................................................ 

Vezi şi inscripţiile de pe tub.* 
În cazul în care nu există nicio altă dispoziţie, sunt valabile următoarele recomandări: 

- Cateter pentru nas; 
- Cateter nasofaringial; 
- Tub endotracheal, tracheostomic; 
- Mască (de exemplu din plastic, cauciuc, mască Venturi, cu dozare fixă); 
- Cort facial; 
- Cort oxigen; 
- Instrument de respirat portabil, cu mască.  

 
Pentru utilizare, oxigenul trebuie ajustat în mod individual, în vederea evitării simptomelor de otrăvire. 
Presiunea parţială a oxigenului poate fi controlată prin măsurarea repetată a conţinutului de oxigen, 
în aşa fel încât acesta să ajungă doar până la nivelul corespunzător (75 ±10 mmHg presiune 
parţială). În mod normal, concentraţia de oxigen a gazului inhalat trebuie să fie sub 60% (45 Hgmm). 
Trebuie avute în vedere şi conţinutul de umezeală şi temperatura corespunzătoare a gazului dozat. 
În cazul tratamentului hiperbaric cu oxigen, supravegherea medicală este obligatorie. În cazul 
presiunilor mai ridicate de oxigen, azotul se spală treptat din alveolele pulmonare. 
 
Pentru prevenirea riscului de absorbţie atelectasică, se recomandă adăugarea de 5-10% azot la gaz.  
La nou-născuţi, pentru prevenirea vătămării retinei şi colapsului pulmonar, concentraţia de oxigen nu 
trebuie să fie mai mare de 40%.  
 
Pentru evitarea leziunilor pe creier, este cunoscută limita parţială de presiune de 40 mm Hg. 
În cazul tratamentului prelungit la bolile pulmonare cronice obstructive, concentraţia de 35% oxigen 
este bine tolerată.  
 
 
Informaţii cu privire la supradozaj: 
....................................................................................................... 

În cazul simptomelor de supradozaj, se vor efectua următoarele: 
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Trebuie întreruptă inhalarea imediat, sau în cazul tratamentului hiperbaric, presiunea oxigenului 
trebuie redusă. 
Spasmele trebuie tratate cu calmante (de exemplu: 5 ... 10 mg diazepam injecţie intravenoasă). 
 
 
Alte informaţii: 
............................................ 

Oxigenul medical nu se va folosi după expirarea perioadei de valabilitate. 
Pentru curăţarea tubului de oxigen sub presiune, nu se vor folosi substanţe toxice, cu efecte de 
somnolenţă, cu efecte narcotice, sau cu efecte de stimulare a căilor respiratorii.  
 
Pe parcursul utilizării şi depozitării oxigenului trebuie respectate prevederile pentru prevenirea 
accidentelor şi cele privind tuburile sub presiune, împreună cu reglementările tehnice privind gazele 
comprimate.  
 
Tubul trebuie să fie protejat de efectele căldurii. Acesta nu se va depozita pe scări, coridoare, pasaje, 
magazia de unelte uzate. 
Trebuie respectat în special reglementarea TRG 280. 
Se vor folosi doar armături pentru oxigen, special avizate; toate tuburile şi armăturile trebuie să fie 
curate, fără uleiuri sau grăsimi.  
 
Utilizarea necorespunzătoare a tubului, precum şi umplerea acestuia de către utilizator este strict 
interzisă. Se va folosi doar produsul umplut de producător, oferit doar în scopuri medicale. 
  
Volumul şi presiunea sunt menţionate pe tub. 
Conversie: 1 bar = 105 Pa 
 
 
Design şi ambalare: 
- 2 l 
- 5 l 

-   8 l 
- 10 l 

 
Presiune de umplere 12 bar: 
- 66 l  - 110 l  
 
Data elaborării prospectului: septembrie 2003 
 
*Inscripţiile de pe tub: 
O-PUR® 
Umplut cu oxigen medical; 
Conţinut oxigen: > 95%; 
8 litri, 70-80 inhalări; 
 
 
Utilizare: 
În cazul stărilor de oboseală, slăbiciune, tulburări de concentrare, 
surmenaj, indispoziţie, masca inhalatoare se va apăsa uşor deasupra 
nasului şi gurii, de vreo 8-10 ori timp de 1-2 s, în acelaşi timp fiind fixat 
şi pe tubul de oxigen. 
 
Dacă se doreşte, se poate repeta după circa 10 minute.  




