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(57) Resumo: CONEXÕES PARA SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO A presente invenção refere-se a um sistema de umidificação 
que pode incluir uma base de aquecedor, uma câmara de umidificação e um circuito de respiração. Um cartucho pode ser 
acoplado de modo removível na base do aquecedor. O cartucho pode incluir vários sensores, sondas, conectores de fios do 
sensor, conectores de fios do aquecedor, e/ou outras funcionalidades. O cartucho pode incluir funcionalidades configuradas para 
se unirem às funcionalidades correspondentes na câmara de umidificação e na base do aquecedor. O cartucho inclui uma 
memória, tal como uma EEPROM, ou outro dispositivo de armazenamento adequado. Quando o cartucho se encontra instalado 
na base do aquecedor, a memória é conectada eletricamente a um processador e/ou uma memória da base do aquecedor. 
Vários modelos de cartuchos podem ser produzidos para o uso com diferentes câmaras de umidificação, circuitos de respiração, 
e/ou terapias. Um conector pode ser configurado para o acoplamento de um conduíte inspiratório em uma porta de saída da 
câmara de umidificação. O conector pode fornecer uma conexão pneumática para a porta de saída e uma conexão elétrica para o 
cartucho.
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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para 

"CONEXÕES PARA SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO".
[001] Dividido do BR112016007764-4, depositado em 

15.09.2014.
INCORPORAÇÃO A TÍTULO DE REFERÊNCIA
[002] Todos e quaisquer pedidos para os quais seja identificada 

uma reivindicação de prioridade estrangeira ou nacional na Folha de 

Dados do Pedido como depositado com o presente pedido são aqui 

incorporados a título de referência sob 37 CFR 1.57.

[003] O presente pedido reivindica benefício de prioridade do 

Pedido Provisório U.S. N° 61/877,784, depositado a 13 de setembro 

de 2013; Pedido Provisório U.S. N° 62/024,969, depositado a 15 de 

julho de 2014; Pedido Provisório U.S. N° 61/919,485, depositado a 20 

de dezembro de 2013; Pedido Provisório U.S. N° 61/877,566, deposi

tado a 13 de setembro de 2013; Pedido Provisório U.S. N° 

62/032,462, depositado a 1 de agosto de 2014; Pedido Provisório 

U.S. N° 61/877,622, depositado a 13 de setembro de 2013; e Pedido 

Provisório U.S. N° 61/877,736, depositado a 13 de setembro de 2013, 

cada um deles sendo aqui incorporado na sua totalidade a título de 

referência.

ANTECEDENTES
Campo

[004] A presente descrição se refere geralmente a dispositivos e 

métodos para o fornecimento de gases aquecidos e/ou umidificados a 

um usuário. Mais particularmente, certas funcionalidades, aspectos e 

vantagens da presente descrição se relacionam com aparelhos e téc

nicas que fornecem ou permitem conexões entre componentes de um 

sistema de umidificação. Certas funcionalidades, aspectos e vanta

gens da presente descrição podem ser usados para o fornecimento de 

gases a, e/ou a remoção de gases desde, um paciente, como na pres-
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são positiva nas vias aéreas (PAP), no respirador, na anestesia, no

ventilador, e/ou nos sistemas de insuflação.

Descrição da Técnica Relacionada

[005] Os sistemas de umidificação de gases distribuem gases 
aquecidos e umidificados para vários procedimentos médicos, incluin

do terapia respiratória, laparoscopia e afins. Esses sistemas podem 

ser configurados para o controle da temperatura e/ou da umidade. 
Embora tenha sido desenvolvida uma variedade desses sistemas, são 

desejados mais melhoramentos desses sistemas.

[006] Os sistemas de umidificação de gases incluem igualmente 

circuitos médicos compreendendo vários componentes que podem ser 

usados para o transporte de gases aquecidos e/ou umidificados desde 

e para pacientes. Por exemplo, em alguns circuitos de respiração, 

como PAP ou circuitos de respiração assistidos, os gases inalados 
por um paciente são distribuídos desde um aquecedor-umidificador 

por um tubo ou conduíte inspiratório. Como outro exemplo, os tubos 

podem distribuir gás umidificado (geralmente CO2) para dentro da 

cavidade abdominal em circuitos de insuflação. Isso pode ajudar na 
prevenção da dessecação ou "secagem" dos órgãos internos do pa

ciente, e pode diminuir a quantidade de tempo necessário para a re

cuperação desde a cirurgia. A tubulação não aquecida permite uma 

significante perda de calor para o resfriamento do ambiente. Esse 

resfriamento pode resultar em uma condensação indesejada ou "lique- 
fação" ao longo do comprimento da tubulação transportando o calor e 

o ar umidificado. Os fios do aquecedor podem se estender dentro de, 

pelo menos, uma porção da tubulação formando o circuito para a pre

venção ou, pelo menos, a redução da probabilidade da formação de 

condensação significante.

[007] Embora as disposições anteriores tenham fornecido as te

rapias desejadas, continuam sendo necessários mais melhoramentos
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para o aparelho de umidificação e métodos relacionados com o mes

mo. Conformemente, um objetivo de certas funcionalidades, aspectos 

e vantagens da descrição é superar ou aperfeiçoar uma ou mais das 

desvantagens do estado da técnica para, pelo menos, oferecer ao pú

blico uma escolha útil.

Sumário

[008] Um primeiro aspecto da presente descrição envolve um 

cartucho configurado para ser acoplado de modo removível em uma 

base de aquecedor para o fornecimento de gases umidificados a um 
usuário. A base do aquecedor compreende uma porção de base. A 

porção de base compreende uma chapa de aquecedor. A chapa do 

aquecedor é configurada para ficar em contato com uma porção con- 

dutora de calor de uma câmara de umidificação removível. O cartucho 

compreende um componente de armazenamento de dados. O compo

nente de armazenamento de dados é configurado para a comunicação 

com um processador na base do aquecedor quando o cartucho se en

contra acoplado na base do aquecedor.

[009] Em algumas configurações, o componente de armazena

mento de dados armazena, pelo menos, um entre: dados identificando 

um modelo do cartucho, definições de terapia, parâmetros de funcio

namento, dados de calibragem ou um algoritmo de funcionamento.

[0010] Em algumas configurações, a câmara compreende, pelo 

menos, uma funcionalidade de interligação configurada para o aco

plamento de modo amovível, pelo menos, de uma funcionalidade de 

interligação correspondente da câmara de umidificação quando a câ

mara de umidificação se encontra instalada na base do aquecedor.

[0011] Em algumas dessas configurações, o cartucho compreende 

um corpo configurado para ser acoplado na base do aquecedor e pa

redes laterais se estendendo para a frente desde o corpo quando o 

cartucho se encontra acoplado na base do aquecedor. A câmara de 
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umidificação é configurada para ser recebida entre as paredes laterais 

quando a câmara de umidificação se encontra instalada na base do 

aquecedor. A, pelo menos uma, funcionalidade de interligação do car

tucho compreende dois grampos. Cada grampo é montado em uma 

das paredes laterais e tem uma porção com cantiléver e uma porção, 
pelo menos parcialmente, se projetando para dentro desde uma super

fície interior da parede lateral. A, pelo menos uma, funcionalidade de 

interligação correspondente da câmara de umidificação compreende 

duas reentrâncias formadas em um corpo exterior da câmara de umidi

ficação. Cada reentrância é configurada para a recepção da porção 

saliente de um dos grampos quando a câmara de umidificação se en

contra instalada na base do aquecedor. As porções com cantiléver dos 

grampos são configuradas para se desviarem para fora enquanto a 

câmara de umidificação está sendo instalada na base do aquecedor. 

[0012] Em algumas configurações, o cartucho compreende, pelo 

menos, um sensor configurado para ser recebido na câmara de umidi- 

ficação quando a câmara de umidificação se encontra instalada na ba

se do aquecedor. O, pelo menos um, sensor é configurado para a me

dição de, pelo menos, uma propriedade de gases circulando pela câ

mara de umidificação.

[0013] Em algumas dessas configurações, os dados de calibragem 
armazenados no componente de armazenamento de dados de cada 

cartucho compreende dados usáveis pela base do aquecedor para a 
calibragem do, pelo menos um, sensor desse cartucho. Os dados de 

calibragem do sensor podem ser configurados para melhorar a exati

dão do, pelo menos um, sensor.

[0014] Em algumas configurações, um receptor é configurado para 

a conexão com um componente elétrico de um conduíte.

[0015] Em algumas configurações, o receptor compreende um 

componente disposto para a recepção de um componente elétrico, por 
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exemplo, um componente elétrico de um conduíte, em uma direção 

que é geralmente alinhada com uma direção de movimento da câmara 

de umidificação durante a conexão da câmara de umidificação à base 

do aquecedor.

[0016] Um segundo aspecto da presente descrição envolve um 
método de suporte de uma câmara de umidificação compreendendo: o 

fornecimento de uma primeira configuração de cartucho configurada 
para a conexão à base do umidificador, e o fornecimento de uma se

gunda configuração de cartucho configurada para a conexão à base 
do umidificador, em que a primeira configuração de cartucho e a se

gunda configuração de cartucho têm características físicas distintas 

umas das outras e em que a primeira configuração de cartucho tem de 
ser desconectada da base do umidificador antes de ser possível co

nectar a segunda configuração de cartucho à base do umidificador.

[0017] Em algumas configurações, a primeira configuração de car

tucho difere da segunda configuração de cartucho em termos de in

formações ou dados armazenados.

[0018] Em algumas configurações, o acoplamento da primeira con

figuração de cartucho e/ou da segunda configuração de cartucho pode 
provocar uma atualização de software para a base do umidificador.

[0019] Em algumas configurações, a primeira e a segunda configu

rações de cartucho incluem uma memória. A memória pode ser uma 

EEPROM. Em algumas dessas configurações, a EEPROM permite 
que cada configuração de cartucho tenha uma configuração de softwa

re diferente. Em algumas configurações, pelo menos, um entre o pri

meiro e o segundo cartuchos inclui, pelo menos, um sensor. Em algu

mas dessas configurações, a memória armazena dados de calibragem 

do sensor configurados para o aumento da exatidão do, pelo menos 

um, sensor.

[0020] Um terceiro aspeto da presente descrição envolve um con
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junto de conector configurado para o acoplamento de um conduíte ins- 

piratório em uma porta de saída de uma câmara de umidificação. A 
câmara de umidificação é configurada para ser instalada em uma base 

de aquecedor. A base do aquecedor compreende, pelo menos, um 

sensor se estendendo desde a base do aquecedor e configurado para 

ser recebido em um orifício na porta de saída quando a câmara de 

umidificação se encontra instalada na base do aquecedor. O conjunto 

de conector compreende um recorte de buraco de fechadura se esten

dendo para dentro do conector desde uma primeira extremidade confi

gurada para ser colocada sobre a porta de saída. O buraco de fecha

dura é configurado para se encaixar em torno do sensor. O conjunto 

de conector compreende um conector elétrico configurado para ser 

recebido em um receptáculo correspondente na base do aquecedor.

[0021] Em algumas configurações, o conjunto de conector com
preende um conector em L e um conector de conduíte. O conector em 

L é configurado para o acoplamento na porta de saída. O conector em 
L compreende o buraco de fechadura. O conector de conduíte se en

contra acoplado no conduíte inspiratório e é configurado para o aco

plamento no conector em L. O conector de conduíte compreende o 

conector elétrico.

[0022] Em algumas configurações, um componente de identifica

ção é configurado para ser medido pela base do aquecedor quando o 

conector elétrico é recebido no receptáculo na base do aquecedor, em 

que um processador da base do aquecedor é configurado para a de

terminação de um modelo do conduíte inspiratório baseado na medi

ção do componente de identificação, e o processador é configurado 

para a seleção de parâmetros operacionais, de controle e/ou de tera

pia baseados no modelo determinado.

[0023] Em algumas configurações, o componente de identificação 

é um resistor com um primeiro valor de resistência em uma primeira 
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variação de valores, o conduíte inspiratório compreende, pelo menos, 

um fio de aquecedor com um segundo valor de resistência em uma 
segunda variação de valores, e a primeira variação de valores não é 

sobreposta pela segunda variação de valores.

[0024] Um quarto aspecto da presente descrição envolve um co

nector de conduíte para um sistema de umidificação, o sistema de 

umidificação compreendendo uma unidade de base e uma câmara de 

umidificação, a câmara de umidificação sendo configurada para poder 

ser acoplada na unidade de base. O conector de conduíte compreen

de: uma entrada configurada para o fornecimento de uma conexão flu

ida a uma saída da câmara de umidificação para a recepção de gases 

aquecidos e/ou umidificados desde a mesma; uma saída configurada 

para o fornecimento de uma conexão fluida a um conduíte para o dire

cionamento dos gases aquecidos e/ou umidificados desde ou para um 

paciente ou outra pessoa; e um terminal elétrico configurado para o 

fornecimento de uma conexão elétrica a um terminal elétrico associado 

à unidade de base, em que o conector de conduíte é configurado para 

a criação de uma conexão amovível e bloqueável à saída da câmara 

de umidificação, fornecendo assim a conexão fluida desde a entrada 

do conector de conduíte até à saída da câmara de umidificação, de 

modo que o conector de conduíte forneça igualmente a conexão elétri

ca desde o terminal elétrico do conector de conduíte até ao terminal 

elétrico associado à unidade de base quando a câmara de umidifica- 

ção é acoplada na unidade de base e o conector de conduíte é conec

tado à saída da câmara de umidificação.

[0025] Em algumas configurações, o conector de circuito é confi

gurado para a criação da conexão amovível e bloqueável à saída da 

câmara de umidificação e da conexão elétrica desde o terminal elétrico 

do conector de circuito até ao terminal elétrico associado à unidade de 

base em uma única direção de movimento.
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[0026] Em algumas configurações, o conector de circuito é confi

gurado para ser conectado à saída da câmara de umidificação antes 

ou depois do acoplamento da câmara de umidificação na unidade de 

base. O conector de circuito pode ser conectado previamente montado 

na saída da câmara de umidificação para expedição e/ou armazena

gem. A câmara de umidificação pode ser configurada para ser removi

da da unidade de base com o conector de conduíte ligado à porta de 

saída.

[0027] Em algumas configurações, o conector de conduíte com

preende um orientador configurado para a orientação do conector de 

conduíte em relação à saída da câmara de umidificação e/ou para a 

orientação do terminal elétrico do conector de conduíte em relação ao 

terminal elétrico associado à unidade de base.

[0028] O orientador pode compreender uma reentrância configura

da para o acoplamento de modo deslizante de uma saliência na saída 

da câmara de umidificação, de modo que o conector de conduíte só 

possa deslizar para a saída da câmara de umidificação em uma orien

tação predeterminada. Contrariamente, o orientador pode compreen

der uma saliência configurada para o acoplamento de modo deslizante 

de uma reentrância na saída da câmara de umidificação.

[0029] A provisão de funcionalidades de orientação ajuda na ga

rantia de que existe alinhamento do terminal elétrico do conector de 

conduíte com o terminal elétrico associado à unidade de base, forne

cendo uma montagem mais fácil. Ademais, a conexão amovível e blo- 

queável do conector de conduíte à saída da câmara de umidificação 

pode assegurar a manutenção da orientação correta.

[0030] A saída da câmara de umidificação pode compreender uma 

primeira porção que se estende substancialmente na vertical desde a 

câmara de umidificação e uma segunda porção que se estende subs

tancialmente na horizontal desde a primeira porção, a segunda porção 
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se encontrando a jusante da primeira porção, em uso, em que a entra

da do conector de conduíte é configurada para o fornecimento de uma 

conexão de fluido à segunda porção do conector de conduíte. De 

acordo com essa modalidade, o conector de conduíte pode compreen

der um recorte para acomodar a primeira porção, o recorte inibindo ou 

limitando o acoplamento do conector de conduíte na saída da câmara 

de umidificação quando não orientado corretamente para acomodar a 

primeira porção recebida no recorte.

[0031] O recorte pode ser contornado para ter uma abertura mais 

larga e uma terminação mais estreita, fornecendo assim tolerância em 

relação à orientação do conector de conduíte no acoplamento inicial e 

corrigindo a orientação no acoplamento contínuo enquanto o conector 

de conduíte é empurrado em direção à saída da câmara de umidifica- 

ção.

[0032] O terminal elétrico do conector de conduíte pode compre

ender um ou mais pinos ou outros elementos de contato elétrico confi

gurados para, em uso, fazerem contato com um ou mais trilhos de 

uma placa de circuito impresso, o terminal elétrico associado à unida

de de base compreendendo a referida placa de circuito impresso. Em 

alternativa, o terminal elétrico do conector de conduíte pode compre

ender uma placa de circuito impresso compreendendo um ou mais tri

lhos configurados para, em uso, fazerem contato com um ou mais pi

nos ou outros elementos de contato elétrico, o terminal elétrico associ

ado à unidade de base compreendendo os referidos um ou mais pinos 

ou outros elementos de contato elétrico.

[0033] O terminal elétrico do conector de conduíte pode alternati

vamente compreender um cartão de borda configurado para, em uso, 

ser recebido em um receptáculo de cartões de borda, o terminal elétri

co associado à unidade de base compreendendo o referido receptácu

lo de cartões de borda.
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[0034] O terminal elétrico do conector de conduíte pode alternati

vamente compreender um receptáculo de cartões de borda configu

rado para, em uso, receber um cartão de borda, o terminal elétrico 

associado à unidade de base compreendendo o referido cartão de 
borda.

[0035] Em algumas configurações, a câmara de umidificação é 

configurada para ser inserida na unidade de base ao longo de um pri
meiro eixo, e o cartão de borda é configurado para ser recebido no re

ceptáculo de cartões de borda ao longo de um segundo eixo, em que o 

segundo eixo é paralelo em relação ao primeiro eixo.

[0036] Outras formas de terminais elétricos serão evidentes para 

os peritos na técnica e se encontram incluídas dentro do escopo da 
presente descrição.

[0037] O terminal elétrico do conector de conduíte pode ser conec

tado eletricamente a um ou mais fios do aquecedor e/ou um ou mais 

fios do sensor, o conduíte compreendendo os referidos um ou mais 

fios do aquecedor e/ou os referidos um ou mais fios do sensor, ou ten

do os referidos fios do aquecedor e/ou os referidos fios do sensor as
sociados ao mesmo.

[0038] O conector de conduíte pode compreender uma reentrância 

ou saliência configurada para o acoplamento por um fecho da câmara 

de umidificação (o fecho preferivelmente existindo em uma parede da 

saída da câmara de umidificação), fornecendo assim a referida cone

xão amovível e bloqueável do conector conduíte à saída da câmara de 

umidificação.

[0039] O conector de conduíte pode adicionalmente ou em alterna

tiva compreender um fecho configurado para o acoplamento de uma 

reentrância ou saliência de uma parede da saída da câmara de umidi- 

ficação, fornecendo assim a referida conexão amovível e bloqueável 

do conector de conduíte à saída da câmara de umidificação.
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[0040] O fecho pode incluir um ou mais botões se projetando para 

fora desde o fecho e uma porção superior do fecho que se desvia para 

longe de um centro axial do conector de conduíte quando é aplicada 

força em direção ao interior a um ou mais botões. A porção superior do 
fecho pode ser configurada para o acoplamento da reentrância ou sa

liência da parede da saída da câmara de umidificação. Em algumas 

configurações, a porção superior do fecho é configurada para o desa- 

coplamento da reentrância ou saliência da parede da saída da câmara 

de umidificação quando é aplicada força em direção ao interior a um 

ou mais botões. A porção superior do fecho pode ser configurada para 

o desacoplamento da reentrância ou saliência da parede da saída da 

câmara de umidificação quando a porção superior se desvia para lon

ge do centro axial do conector de conduíte.

[0041] O conector de conduíte compreende preferivelmente um 

ativador configurado para o desacoplamento do fecho desde a reen

trância ou saliência para permitir a remoção do conector de conduíte 

desde a saída da câmara de umidificação.

[0042] O ativador pode compreender, pelo menos, um botão ou 

comutador que pode ser pressionado manualmente.
[0043] Pelo menos uma porção do conector de conduíte pode ser 

recebida dentro da saída da câmara de umidificação. Em algumas 

configurações, o conector de circuito inclui uma porção de plugue inte

rior. A porção de plugue interior inclui uma ranhura exterior junto a 

uma extremidade distal da porção de plugue interior. O conector de 

circuito pode igualmente incluir um membro de vedação disposto na 

ranhura exterior. O membro de vedação é configurado para a vedação 

de um interior da saída da câmara de umidificação quando o conector 
de circuito se encontra conectado à saída. O membro de vedação po

de ter geralmente um formato em T. O membro de vedação pode ter 

geralmente um formato em V.
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[0044] Um quinto aspecto da presente descrição envolve um co

nector de conduíte para um sistema de umidificação, o sistema de 

umidificação compreendendo uma unidade de base e uma câmara de 

umidificação, o conector de conduíte compreendendo: uma entrada 
configurada para o fornecimento de uma conexão fluida a uma saída 

da câmara de umidificação para a recepção de gases aquecidos e/ou 

umidificados desde a mesma; uma saída configurada para o forneci

mento de uma conexão fluida a um conduíte para o direcionamento de 

gases aquecidos e/ou umidificados desde ou para um paciente ou ou

tra pessoa; um terminal elétrico configurado para o fornecimento de 

uma conexão elétrica a um terminal elétrico associado à unidade de 

base; e um orientador configurado para a orientação do conector de 

conduíte em relação à saída da câmara de umidificação.

[0045] O terminal elétrico do conector de conduíte é de preferência 
substancialmente paralelo em relação à entrada do conector de condu- 

íte e/ou a uma direção de acoplamento usada para a conexão de mo

do elétrico do terminal elétrico do conector de conduíte ao terminal elé

trico associado à unidade de base, permitindo assim que ambas as 

conexões elétrica e fluida sejam efetuadas em um único movimento.

[0046] Um sexto aspecto da presente descrição envolve um tubo 

médico compreendendo o conector de conduíte do quarto ou quinto 

aspecto. O conector de conduíte pode integrar, ou se encontrar conec

tado a, um conduíte e/ou ser configurado para a formação de, pelo 

menos, parte de um membro inspiratório de um circuito respiratório.

[0047] Um sétimo aspecto da presente descrição envolve uma 

câmara de umidificação para um sistema de umidificação, a câmara de 

umidificação compreendendo: uma parede exterior; uma parede supe

rior conectada à parede exterior, a parede exterior e a parede superior, 

pelo menos parcialmente, definindo um volume para conter um líquido; 

uma entrada para a recepção de gases na câmara de umidificação 
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desde uma fonte de gases; e uma saída configurada para a conexão 

de um conector de conduíte para o direcionamento de gases aqueci

dos e/ou umidificados desde a câmara de umidificação até um pacien

te ou outra pessoa; em que a saída é configurada para o fornecimento 
de uma conexão amovível e bloqueável ao conector de conduíte e/ou 

compreende um orientador para o controle da orientação do conector 

de conduíte em relação à saída.

[0048] O orientador pode compreender uma reentrância configura

da para o acoplamento de modo deslizante de uma saliência no co
nector de conduíte, de modo que o conector de conduíte só possa 

deslizar para a saída da câmara de umidificação em uma orientação 

predeterminada. Contrariamente, o orientador pode compreender uma 

saliência configurada para o acoplamento de modo deslizante de uma 

reentrância no conector de conduíte, de modo que o conector de con- 

duíte só possa deslizar para a saída da câmara de umidificação em 

uma orientação predeterminada.

[0049] A saída da câmara de umidificação compreende preferivel

mente uma primeira porção que se estende substancialmente na verti

cal desde a câmara de umidificação e uma segunda porção que se 

estende substancialmente na horizontal desde a primeira porção, a 

segunda porção se encontrando a jusante da primeira porção, em uso. 

[0050] A câmara de umidificação pode compreender uma reen

trância ou saliência configurada para o acoplamento por um fecho do 

conector de conduíte, fornecendo assim a referida conexão amovível e 

bloqueável do conector de conduíte à saída da câmara de umidifica- 

ção. Em alternativa, a câmara de umidificação pode compreender um 

fecho configurado para o acoplamento de uma reentrância ou saliência 

do conector de conduíte.

[0051] A câmara de umidificação pode compreender um ativador 

para o desacoplamento do fecho desde a reentrância ou saliência para 
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permitir a remoção do conector de conduíte desde a saída da câmara 

de umidificação.

[0052] O ativador pode compreender, pelo menos, um botão ou 

comutador que pode ser pressionado manualmente.

[0053] A saída da câmara de umidificação pode ser configurada 

para a recepção, pelo menos, de uma porção do conector de conduíte 

dentro da saída da câmara de umidificação.

[0054] A câmara de umidificação pode compreender um orientador 

para o controle da orientação da câmara de umidificação em relação à 

unidade de base.

[0055] Um oitavo aspecto da presente descrição envolve uma câ

mara de umidificação para um sistema de umidificação, a câmara de 

umidificação compreendendo: uma parede exterior; uma parede supe

rior conectada à parede exterior, a parede exterior e a parede superior, 

pelo menos parcialmente, definindo um volume para conter um líquido; 

uma entrada para a recepção de gases desde uma fonte de gases; 

uma saída configurada para a conexão a um conector de conduíte pa

ra o direcionamento de gases aquecidos e/ou umidificados até um pa

ciente ou outra pessoa; e um orientador para o controle da orientação 

da câmara de umidificação em relação à unidade de base.

[0056] O orientador pode compreender uma reentrância configura

da para o acoplamento de modo deslizante de uma saliência na, ou 

associada à, unidade de base, de modo que a câmara de umidificação 
só possa ser acoplada na unidade de base em uma orientação prede

terminada. Em alternativa, o orientador pode compreender uma saliên

cia configurada para o acoplamento de modo deslizante de uma reen

trância na, ou associada à, unidade de base, de modo que a câmara 

de umidificação só possa ser acoplada na unidade de base em uma 

orientação predeterminada.

[0057] O orientador é preferivelmente configurado para a orienta
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ção, pelo menos em parte, do conector de conduíte em relação à saí

da da câmara de umidificação. Adicionalmente ou em alternativa, o 

orientador pode ser configurado para a orientação, pelo menos em 

parte, de um terminal elétrico do conector de conduíte em relação a 

um terminal elétrico associado à unidade de base.

[0058] Em algumas configurações preferidas, a câmara de umidifi- 

cação é configurada para o acoplamento na unidade de base, pelo 

menos em parte, por via de uma porção de acoplamento da, ou asso

ciada à, unidade de base. Adicionalmente ou em alternativa, pelo me

nos, o terminal elétrico do conector de conduíte pode ser configurado 

para a conexão a um terminal elétrico da porção de acoplamento. Ou

tras conexões podem ser fornecidas entre a porção de acoplamento e 

a unidade de base para a troca de informações entre as mesmas, e/ou 

energia elétrica, por exemplo, para a alimentação dos fios de aquece

dor existentes no conduíte, por via do conector de conduíte.

[0059] Em algumas configurações preferidas, pelo menos uma ex

tremidade a jusante da saída da câmara de umidificação se encontra 

orientada em uma direção substancialmente paralela em relação a 

uma direção de acoplamento da câmara de umidificação na unidade 

de base. Adicionalmente ou em alternativa, uma direção de acopla

mento de um terminal elétrico do conector de conduíte até ao terminal 

elétrico, a unidade de base e/ou uma porção de acoplamento da uni

dade de base sendo substancialmente paralelas em relação a, pelo 

menos, uma extremidade a jusante da saída da câmara de umidifica

ção, e/ou uma direção de acoplamento da câmara de umidificação na 

unidade de base.

[0060] Preferivelmente, a câmara de umidificação compreende 

uma saída configurada para a conexão ao conector de conduíte do 

quarto ou quinto aspecto.

[0061] Um nono aspecto da presente descrição envolve um aco- 
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plador para um sistema de umidificação, o acoplador compreendendo: 

primeiras conexões configuradas para a conexão de modo estrutural e 

elétrico do acoplador a uma unidade de base do sistema de umidifica

ção, a unidade de base configurada para o acoplamento de modo ope- 

rante de uma câmara de umidificação; segundas conexões configura

das para a conexão de modo elétrico do acoplador a um conector de 

conduíte que se encontra configurado para a conexão de modo fluido 

de uma saída da câmara de umidificação a um conduíte para a distri

buição de gases aquecidos e/ou umidificados a um paciente ou outra 

pessoa, em que o acoplador compreende uma ou mais porções-guia 

para a orientação da câmara de umidificação e/ou do conector de con

duíte em relação à unidade de base enquanto a câmara de umidifica- 

ção e/ou o conector de conduíte são colocados em acoplamento no 

acoplador.

[0062] As primeiras e as segundas conexões são preferivelmente 

configuradas para serem efetuadas impelindo a câmara de umidifica- 

ção e/ou o conector de conduíte substancialmente na mesma direção, 

ou seja, preferivelmente as direções são paralelas.

[0063] Em algumas configurações, uma entre a única ou mais por- 

ções-guia inclui uma ranhura configurada para o acoplamento de mo

do deslizante de um carril associado à câmara de umidificação, de 

modo que o acoplamento da câmara de umidificação no acoplador ali

nhe a câmara de umidificação com a unidade de base. A ranhura pode 

ser adelgaçada desde a frente para trás. Em algumas configurações, 

uma entre a única ou mais porções-guia compreende um carril confi

gurado para o acoplamento de modo deslizante de uma ranhura na 

câmara de umidificação, de modo que o acoplamento da câmara de 

umidificação no acoplador alinhe a câmara de umidificação com a uni

dade de base.

[0064] Um décimo aspecto da presente descrição envolve uma 
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unidade de base para um sistema de umidificação, em cujo sistema 

uma câmara de umidificação é configurada para o acoplamento na 
unidade de base, um conector de conduíte é configurado para a cone

xão de modo fluido a uma saída da câmara de umidificação, e um ter

minal elétrico do conector de conduíte é configurado para a conexão 

de modo elétrico a um terminal elétrico associado à unidade de base, 

a unidade de base compreendendo: uma ou mais porções-guia para a 

orientação da câmara de umidificação e/ou do conector de conduíte 

em relação à unidade de base enquanto a câmara de umidificação 

e/ou o conector de conduíte são colocados em acoplamento com a 

unidade de base.

[0065] Um décimo primeiro aspeto da presente descrição envolve 

uma unidade de base para um sistema de umidificação, em cujo sis

tema uma câmara de umidificação é configurada para o acoplamento 

na unidade de base, a câmara de umidificação compreendendo uma 

porta de entrada e uma porta de saída, pelo menos uma sonda de 

sensor se estendendo desde a unidade de base e configurada para 

ser recebida em, pelo menos, um orifício na porta de entrada ou porta 

de saída, a, pelo menos uma, sonda de sensor montada em uma ins

talação flexível configurada para fornecer a profundidade de inserção 

repetível da, pelo menos uma, sonda de sensor na porta de entrada ou 

porta de saída. Em algumas configurações, o, pelo menos um, sensor 

se estende desde um cartucho acoplado na unidade de base.

[0066] Um décimo segundo aspecto da presente descrição envol

ve uma unidade de base para um sistema de umidificação, em cujo 

sistema uma câmara de umidificação é configurada para o acoplamen

to na unidade de base, um conector de conduíte é configurado para a 

conexão de modo fluido a uma saída da câmara de umidificação, e um 

terminal elétrico do conector de conduíte é configurado para a conexão 

de modo elétrico a um terminal elétrico associado à unidade de base, 

Petição 870170069172, de 15/09/2017, pág. 34/188



18/113

em que a unidade de base é configurada para a recepção da câmara 

de umidificação em uma direção substancialmente igual ou paralela 

em relação a uma direção na qual o terminal elétrico da unidade de 

base é configurado para a conexão de modo elétrico ao terminal elétri

co do conector de circuito.

[0067] Em algumas configurações, a unidade de base inclui ainda 

um cartucho acoplado na unidade de base, a câmara de umidificação 

e o conector de circuito configurados para poderem ser acoplados no 

cartucho, o cartucho compreendendo o terminal elétrico da unidade de 

base e, pelo menos, um sensor configurado para ser recebido em uma 

porta da câmara de umidificação, em que a porta da câmara de umidi

ficação é configurada para a recepção do, pelo menos um, sensor em 

uma direção substancialmente igual ou paralela em relação a uma di

reção na qual o terminal elétrico da unidade de base é configurado pa
ra a conexão de modo elétrico ao terminal elétrico do conector de cir

cuito.

[0068] Um décimo terceiro aspecto da presente descrição envolve 

uma unidade de base para um sistema de umidificação, em cujo sis

tema uma câmara de umidificação é configurada para poder ser aco

plada na unidade de base, a câmara de umidificação compreendendo 

uma porta de entrada e uma porta de saída, duas sondas de sensor se 

estendendo desde a unidade de base e configuradas para serem re

cebidas em um orifício na porta de entrada da câmara de umidificação, 

em que as duas sondas de sensor se encontram afastadas uma da 

outra em uma distância lateral e uma distância vertical, as distâncias 

lateral e vertical selecionadas para a redução da contaminação por 

calor enquanto mantêm uma proximidade suficiente em relação a um 

centro da porta de entrada e uma distância suficiente em relação a 

uma parede da porta de entrada para o melhoramento da exatidão e a 

redução dos efeitos de parede e outras potenciais fontes de erro. Em
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algumas configurações, as duas sondas de sensor se estendem desde

um cartucho acoplado à unidade de base.

[0069] Um décimo quarto aspecto da presente descrição envolve 

um sistema de umidificação compreendendo: um conector de conduíte 

de acordo com o quarto ou quinto aspecto; e/ou um tubo médico de 

acordo com o sexto aspecto; e/ou uma câmara de umidificação de 

acordo com o sétimo ou oitavo aspecto; e/ou um acoplador de acordo 
com o nono aspecto; e/ou uma unidade de base de acordo com o dé

cimo ou décimo primeiro aspecto.

[0070] As conexões elétricas e/ou fluidas e/ou estruturais podem 

ser efetuadas entre os vários componentes listados no décimo segun

do aspecto, com os detalhes das mesmas sendo especificados consi

derando os aspectos do quarto ao décimo primeiro.

[0071] Um décimo quinto aspecto da presente descrição envolve 

um sistema de umidificação compreendendo: uma unidade de base; 

uma câmara de umidificação configurada para a conexão de modo 

operante à unidade de base, a câmara de umidificação compreenden

do um corpo exterior definindo um container, uma porta de entrada 

compreendendo uma parede definindo uma passagem para dentro do 

container, e uma porta de saída compreendendo uma parede definindo 

uma passagem para fora do container; um conector de conduíte confi

gurado para a conexão da porta de saída a um conduíte de distribui

ção de gases, em que a conexão do conector de circuito à porta de 

saída é efetuada substancialmente na mesma direção da conexão da 

câmara de umidificação à unidade de base.

[0072] O conector de conduíte compreende preferivelmente um 

terminal elétrico configurado para a conexão de modo elétrico do con

duíte de distribuição de gases e/ou do conector de circuito a um termi

nal elétrico associado à unidade de base.

[0073] O terminal elétrico do conector de conduíte se conecta pre
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ferivelmente ao terminal elétrico associado à unidade de base subs

tancialmente na mesma direção da conexão do conector de conduíte à 

porta de saída da câmara de umidificação e/ou da conexão da câmara 

de umidificação à unidade de base. Preferivelmente, a referida direção 

é substancialmente horizontal.

[0074] Qualquer um ou mais entre a unidade de base, a câmara 

de umidificação, o conector de conduíte ou um acoplador fornecidos 

entre a câmara de umidificação e a unidade de base podem incluir um 

orientador para o controle da orientação relativa de, pelo menos, um 

dos outros entre a unidade de base, a câmara de umidificação, o co

nector de conduíte ou o acoplador.

[0075] Um décimo sexto aspecto da presente descrição envolve 

um sistema de umidificação compreendendo: uma unidade de base; 

uma câmara de umidificação configurada para a conexão de modo 

operante à unidade de base, a câmara de umidificação compreenden

do um corpo exterior definindo um container, uma porta de entrada 

compreendendo uma parede definindo uma passagem para dentro do 

container, e uma porta de saída compreendendo uma parede definindo 

uma passagem para fora do container; um conector de conduíte confi

gurado para a conexão da porta de saída a um conduíte de distribui

ção de gases, o conector de conduíte compreendendo um terminal 

elétrico configurado para a conexão de modo elétrico a um terminal 

elétrico associado à unidade de base, em que qualquer um ou mais 

entre a unidade de base, a câmara de umidificação, o conector de 

conduíte ou um acoplador fornecidos entre a câmara de umidificação e 

a unidade de base incluem um orientador para o controle da orienta

ção relativa de, pelo menos, um dos outros entre a unidade de base, a 

câmara de umidificação, o conector de conduíte ou o acoplador.

[0076] O sistema de umidificação compreende preferivelmente 

uma fonte de gás pressurizado, a fonte de gás pressurizado compre
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endendo uma saída, a saída da fonte de gás pressurizado sendo co

nectada ou podendo ser conectada à porta de entrada da câmara de 

umidificação, a câmara de umidificação definindo uma passagem de 

fluxo entre a fonte de gás pressurizado e a porta de saída.

[0077] O conector de conduíte é preferivelmente configurado para 

o fornecimento de uma conexão amovível e bloqueável à porta de saí

da da câmara de umidificação.

[0078] A câmara de umidificação pode ser preferivelmente acopla

da de modo amovível e bloqueável na unidade de base.

[0079] O conector de conduíte não é preferivelmente ligável de 

modo fixo ou bloqueado à unidade de base e/ou o conector de conduí

te não é ligável de modo fixo ou bloqueado a um acoplador situado 

entre o conector de conduíte e a unidade de base.

[0080] Um décimo sétimo aspecto da presente descrição envolve 

um método de ligação de componentes de um sistema de umidifica- 

ção, o método compreendendo: o acoplamento de modo deslizante de 

uma câmara de umidificação em uma unidade de base em uma primei

ra direção; e o acoplamento de modo deslizante de um conector de 

conduíte em uma saída da câmara de umidificação em uma segunda 

direção, em que a primeira e a segunda direções são substancialmen

te as mesmas.

[0081] Preferivelmente, o referido acoplamento de modo deslizan

te do conector de conduíte na saída da câmara de umidificação resulta 

na, ou efetiva a, conexão elétrica do conector de conduíte à unidade 

de base e/ou a um módulo de controle associado à unidade de base.

[0082] Um décimo oitavo aspecto da presente descrição envolve 

um método de ligação de componentes de um sistema de umidifica- 
ção, o método compreendendo: o acoplamento de modo deslizante de 

um conector de conduíte em uma saída de uma câmara de umidifica- 

ção em uma primeira direção; e o acoplamento de modo deslizante da
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câmara de umidificação e do conector de conduíte em uma unidade de

base em uma segunda direção, em que a primeira e a segunda dire

ções são substancialmente as mesmas.

[0083] Preferivelmente, o referido acoplamento de modo deslizan

te da câmara de umidificação e do conector de conduíte em uma uni

dade de base resulta na, ou efetiva a, conexão elétrica do conector de 

conduíte à unidade de base e/ou a um módulo de controle associado à 

unidade de base. Em algumas configurações, a unidade de base in

clui, pelo menos, um sensor configurado para ser recebido em um ori

fício da câmara de umidificação, em que o acoplamento de modo des

lizante do subconjunto combinado da câmara de umidificação e do co

nector de circuito na unidade de base resulta na, ou efetiva a, inserção 

do, pelo menos um, sensor no orifício. Em algumas dessas configura

ções, a inserção do, pelo menos um, sensor no orifício e a conexão 

elétrica do conector de circuito à unidade de base e/ou a um módulo 

de controle associado à unidade de base ocorrem em um único movi

mento. A primeira e a segunda direções são de preferência substanci

almente horizontais.

[0084] Um décimo nono aspecto da presente descrição envolve 

um cartucho para o uso com um umidificador respiratório. O cartucho 

inclui um invólucro compreendendo um perímetro traseiro e, pelo me

nos, um membro de fixação se estendendo para cima para além de 

um extremo superior do perímetro traseiro do invólucro, um comparti

mento definido pelo invólucro e uma placa de circuito impresso posici

onada dentro do compartimento, um conector elétrico conectado à pla

ca de circuito impresso e se estendendo para trás do compartimento; e 

um primeiro membro se projetando para trás e um segundo membro 

se projetando para trás se estendendo para fora para além do períme

tro traseiro do invólucro, o primeiro membro se projetando para trás 

compreendendo uma primeira reentrância e o segundo membro se
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projetando para trás compreendendo uma segunda reentrância, um 

primeiro parafuso se estendendo desde a primeira reentrância e um 
segundo parafuso se estendendo desde a segunda reentrância, o co

nector elétrico exposto sendo colocado entre o primeiro membro se 
projetando para trás e o segundo membro se projetando para trás. 

[0085] Em algumas configurações, o invólucro inclui uma superfí

cie superior e uma superfície posterior, a superfície superior se esten

dendo para a frente por uma primeira distância desde a superfície pos

terior e uma porção superior do membro de fixação se estendendo pa

ra a frente por uma segunda distância desde a superfície posterior, a 

primeira distância sendo maior que a segunda distância. Em algumas 

configurações, o invólucro inclui, pelo menos, dois membros de fixação 

separados um do outro por uma depressão. Em algumas dessas con

figurações, a abertura existente na superfície posterior é circunscrita 
em três lados pela elevação. A elevação pode se estender ao longo de 

dois lados laterais e um lado de baixo da abertura. A primeira e a se

gunda reentrâncias podem se estender lateralmente em relação a uma 

superfície posterior do invólucro. A primeira e a segunda reentrâncias 

podem definir aberturas para o primeiro membro se projetando para 
trás e o segundo membro se projetando para trás. O primeiro membro 

se projetando para trás pode ter uma primeira superfície lateral e o se

gundo membro se projetando para trás pode ter uma segunda superfí

cie lateral, a primeira reentrância definindo uma abertura na primeira 

superfície lateral e a segunda reentrância definindo uma abertura na 

segunda superfície lateral. A primeira e a segunda reentrâncias podem 

ser geralmente alinhadas na vertical em relação à superfície posterior 

do invólucro. O compartimento definido pelo invólucro pode ser geral

mente estanque à água. Em algumas configurações, uma primeira mo

la se encontra posicionada dentro da primeira reentrância e em conta

to com o primeiro parafuso, uma segunda mola se encontra posiciona
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da dentro da segunda reentrância e em contato com o segundo para

fuso, uma primeira alavanca se encontra conectada ao primeiro para

fuso e uma segunda alavanca se encontra conectada ao segundo pa

rafuso.

[0086] Um vigésimo aspecto da presente descrição envolve um 

cartucho para o uso com um umidificador respiratório que inclui um 

invólucro compreendendo uma superfície posterior e, pelo menos, um 

membro de fixação se estendendo para cima para além de um extre

mo superior da superfície posterior do invólucro, um compartimento 

definido pelo invólucro, um componente elétrico posicionado dentro do 

compartimento, um conector elétrico conectado ao componente elétri

co, a superfície posterior do invólucro definindo uma abertura pela qual 

o conector elétrico é exposto, um primeiro pino se estendendo para 

fora se estendendo lateralmente para fora para além de uma porção 

imediatamente adjacente do invólucro, e um segundo pino se esten

dendo para fora se estendendo lateralmente para fora para além de 

uma porção imediatamente adjacente do invólucro, o primeiro pino se 

estendendo para fora e o segundo pino se estendendo para fora po

dendo se desviar para dentro um em direção ao outro, e o conector 

elétrico sendo lateralmente, de um modo geral, colocado entre o pri

meiro pino se estendendo para fora e o segundo pino se estendendo 

para fora e verticalmente, de um modo geral, colocado entre o primeiro 

e o segundo pinos se estendendo para fora e o, pelo menos um, 
membro de fixação.

[0087] Em algumas configurações, o invólucro inclui uma superfí

cie superior se estendendo lateralmente e o, pelo menos um, membro 

de fixação se estendendo para cima para além da superfície superior 
se estendendo lateralmente. Em algumas configurações, com a exce

ção do conector elétrico, o compartimento é estanque à água. O cartu

cho pode ainda incluir uma calafetagem disposta na superfície posteri
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or em torno do conector elétrico. Em algumas configurações, um pri

meiro membro de inclinação inclina para fora o primeiro pino se esten

dendo para fora, e um segundo membro de inclinação inclina para fora 

o segundo pino se estendendo para fora, de modo que o movimento 

direcionado para dentro do primeiro pino se estendendo para fora seja 

oposto pelo primeiro membro de inclinação, e de modo que o movi

mento direcionado para dentro do segundo pino se estendendo para 

fora seja oposto pelo segundo membro de inclinação.

[0088] Um vigésimo primeiro aspecto da presente descrição en

volve um cartucho para o uso com um umidificador respiratório incluin

do um invólucro compreendendo uma superfície superior se estenden

do lateralmente, pelo menos um membro de fixação se estendendo 

para cima para além da superfície superior se estendendo lateralmen

te do invólucro, o invólucro compreendendo uma superfície posterior 

se estendendo para baixo desde a superfície superior se estendendo 

lateralmente, um primeiro elemento se projetando para trás se esten

dendo para trás para além de uma porção imediatamente adjacente do 

invólucro e um segundo elemento se projetando para trás se esten

dendo para trás para além de uma porção imediatamente adjacente do 

invólucro, o primeiro elemento se projetando para trás e o segundo 

elemento se projetando para trás sendo geralmente alinhados na verti

cal, o primeiro elemento se projetando para trás e o segundo elemento 

se projetando para trás sendo posicionados verticalmente mais baixos 

que a superfície superior se estendendo lateralmente, o primeiro ele

mento se projetando para trás compreendendo uma primeira porção 

que se pode desviar e o segundo elemento se projetando para trás 

compreendendo uma segunda porção que se pode desviar, de modo 

que a primeira porção que se pode desviar e a segunda porção que se 

pode desviar possam se desviar lateralmente para dentro uma em di

reção à outra.
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[0089] Em algumas configurações, o invólucro inclui uma primeira 

parede lateral geralmente se estendendo na vertical e uma segunda 

parede lateral geralmente se estendendo na vertical, a primeira porção 

que se pode desviar se estendendo lateralmente para fora para além 

da primeira parede lateral geralmente se estendendo na vertical, e a 

segunda porção que se pode desviar se estendendo lateralmente para 

fora para além da segunda parede lateral geralmente se estendendo 
na vertical. A primeira porção que se pode desviar pode incluir um pri

meiro membro de parafuso deslizante inclinado por mola. Em algumas 

configurações, o primeiro membro de parafuso deslizante inclinado por 

mola é acoplado em uma alavanca que é exposta em uma porção de 

baixo do cartucho. Em algumas configurações, um conector elétrico se 

estende para trás e é posicionado verticalmente mais baixo que o, pelo 

menos um, membro de fixação e é posicionado verticalmente mais alto 

que a primeira e a segunda porções que se podem desviar.

[0090] Um vigésimo segundo aspecto da presente descrição en

volve um cartucho para o uso com um umidificador respiratório incluin

do um invólucro exterior compreendendo uma pluralidade de paredes, 

a pluralidade de paredes definindo uma cavidade e compreendendo 
uma superfície posterior, um conector elétrico se projetando desde 

uma porção inferior do invólucro exterior, o conector elétrico compre

endendo uma elevação e uma série de pinos, a elevação se esten

dendo ao longo de três lados da série de pinos, o conector elétrico se 
estendendo em uma direção à retaguarda mais que qualquer outra 

porção do invólucro exterior, e um primeiro membro que se pode des

viar lateralmente posicionado atrás da superfície posterior e um se

gundo membro que se pode desviar lateralmente posicionado atrás da 

superfície posterior, o primeiro e o segundo membros que se podem 

desviar lateralmente sendo posicionados verticalmente mais baixos 

que uma porção mais inferior da série de pinos quando a superfície 
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posterior é posicionada para a definição de um plano geralmente verti

cal.

[0091] Em algumas configurações, pelo menos, uma porção do 

primeiro membro que se pode desviar lateralmente e, pelo menos, 

uma porção do segundo membro que se pode desviar lateralmente 

são posicionadas entre a superfície posterior e um plano imaginário 

geralmente paralelo em relação à superfície posterior posicionada na 

extremidade da série de pinos, de modo que as pontas dos pinos fi

quem em contato com o plano imaginário. Uma saliência da superfície 

posterior pode intersectar, pelo menos, uma porção do primeiro mem

bro que se pode desviar lateralmente e, pelo menos, uma porção do 

segundo membro que se pode desviar lateralmente. Em algumas con

figurações, a pluralidade de paredes inclui uma parede inferior, o pri

meiro membro que se pode desviar e o segundo membro que se pode 

desviar sendo posicionados verticalmente mais altos que a parede in

ferior. A parede inferior pode ser configurada para ficar em contato 

com uma porção de uma câmara de umidificador em uso.

[0092] Um vigésimo terceiro aspecto da presente descrição envol

ve uma câmara de umidificação para um sistema de umidificação. A 

câmara de umidificação inclui uma parede exterior, uma parede supe

rior conectada à parede exterior, a parede exterior e a parede superior, 

pelo menos parcialmente, definindo um volume para conter um líquido, 

uma entrada para a recepção de gases desde uma fonte de gases, 
uma saída configurada para a conexão a um conector de circuito para 

o direcionamento de gases aquecidos e/ou umidificados até um paci

ente ou outra pessoa, e um orientador para o controle da orientação 

da câmara de umidificação em relação a um acoplador.

[0093] Em algumas configurações, o orientador compreende uma 
reentrância configurada para o acoplamento de modo deslizante de 

uma saliência no, ou associada ao, acoplador, de modo que a câmara 
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de umidificação só possa ser acoplada no acoplador em uma orienta

ção predeterminada. Em algumas configurações, o orientador compre

ende uma saliência configurada para o acoplamento de modo desli

zante de uma reentrância no, ou associada ao, acoplador, de modo 

que a câmara de umidificação só possa ser acoplada no acoplador em 

uma orientação predeterminada. Em algumas configurações, o orien

tador é configurado para a orientação, pelo menos em parte, do conec

tor de circuito em relação à saída da câmara de umidificação. Em al

gumas configurações, o orientador é configurado para a orientação, 

pelo menos em parte, de um terminal elétrico do conector de circuito 

em relação a um terminal elétrico associado ao acoplador. A câmara 

de umidificação pode ainda incluir uma fenda se estendendo vertical

mente ao longo de um lado da câmara de umidificação configurada 

para ficar voltada para o acoplador, a fenda formada por uma porção 
de parede exterior se estendendo para dentro em direção a um interior 

da câmara de umidificação, e uma prateleira geralmente horizontal se 

estendendo de um lado ao outro da fenda em, ou junto a, um topo da 

fenda, a prateleira configurada para impedir o acoplamento de uma 

porção do acoplador por parte da fenda.

[0094] Um vigésimo quarto aspecto da presente descrição envolve 

um conector de circuito configurado para o acoplamento de um con- 

duíte inspiratório em uma porta de saída de uma câmara de umidifica

ção e um cartucho acoplado em uma base de aquecedor. O conector 

de circuito inclui uma zona de montagem; uma zona de cabeça inclu

indo placas de contato; e uma zona de corpo principal incluindo trilhos 

elétricos se estendendo desde as placas de contato. Um comprimento 

do cartão de borda é selecionado para a manutenção dos contatos 

elétricos com o cartucho apesar da folga de uma posição da câmara 

de umidificação em uma direção de eixo Y ou frente para trás, e de 

modo que uma conexão pneumática entre o conector de circuito e a 
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porta de saída seja estabelecida antes de uma conexão elétrica entre

o cartão de borda e o cartucho.

[0095] Em algumas configurações, a zona de cabeça inclui seis 

placas de contato em uma superfície de topo e a zona de corpo 
principal inclui seis trilhos elétricos correspondentes em uma super

fície de topo. Em algumas configurações, duas placas exteriores são 

mais largas que quatro placas interiores. Em algumas configura

ções, duas placas exteriores são mais longas que quatro placas in

teriores.

[0096] Um décimo quinto aspecto da presente descrição envolve 

um cartucho para o uso com uma base de aquecedor, a base de 

aquecedor configurada para a recepção de uma câmara de umidifica- 

ção com uma porta de entrada e uma porta de saída, e a porta de saí

da configurada para a recepção de um conector de circuito compreen

dendo um conector elétrico. O cartucho inclui um receptor configurado 

para a recepção do conector elétrico do conector de circuito; e uma 

blindagem disposta por cima e nos lados do receptor e se estendendo 

para a frente desde o cartucho, em que a blindagem é configurada pa

ra a cobertura de uma porção do conector de circuito quando o conec

tor de circuito se encontra acoplado na porta de saída, e em que a 

blindagem é configurada para orientar a inserção do conector de cir

cuito na porta de saída para que o conector elétrico seja orientado pa

ra dentro do receptor.

[0097] Em algumas configurações, a blindagem é configurada para 

a redução da probabilidade de o líquido derramado entrar em contato 

com o conector elétrico. O cartucho pode ainda incluir um sensor se 

estendendo para a frente desde o cartucho, a blindagem disposta por 

cima e nos lados do sensor, a blindagem configurada para a proteção 

do sensor contra danos devido a contato com outros componentes du

rante a montagem, o uso, a limpeza ou afins. O sensor pode ser posi
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cionado por baixo do receptor. O sensor pode ser configurado para ser 

recebido em um orifício na porta de saída quando a câmara de umidifi

cação é recebida na base do aquecedor. Em algumas configurações, 

uma porção inferior da blindagem compreende carris configurados pa

ra o acoplamento ou suporte de uma superfície de baixo do conector 

de circuito, de modo que o fundo do conector de circuito fique encos

tado a uma superfície de topo dos carris quando o conector de circuito 

é acoplado na porta de saída e no cartucho para ajudar no impedimen

to ou na prevenção da rotação ascendente do conector de circuito. Em 

algumas configurações, o cartucho inclui ainda uma protuberância po

sicionada por baixo do receptor, em que a protuberância é configurada 
para o acoplamento de um poste na porta de saída. A protuberância 

pode ser em forma de ferradura.

[0098] Um vigésimo sexto aspeto da presente descrição envolve 

um cartucho para o uso com uma base de aquecedor, a base de 

aquecedor compreendendo um processador e/ou uma memória. O 

cartucho inclui um ou mais sensores; e uma memória configurada para 

o armazenamento de dados de calibragem do sensor, em que, quando 

o cartucho se encontra acoplado na base do aquecedor, a memória do 

cartucho é colocada em comunicação com o processador e/ou a me

mória da base do aquecedor.
[0099] Com o propósito de sumariar a descrição e as vantagens 

alcançadas através do estado da técnica, certos objetivos e vantagens 

são aqui descritos. Convém compreender que nem todos esses objeti

vos e vantagens precisam necessariamente de ser alcançados con

forme qualquer modalidade específica. Desse modo, por exemplo, os 

peritos na técnica reconhecerão que a configuração ou configurações 

reveladas podem ser incorporadas ou realizadas de um modo que al

cance ou otimize uma vantagem ou grupo de vantagens como aqui 

ensinado ou sugerido sem alcançar necessariamente outros objetivos 
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ou vantagens como pode ser aqui ensinado ou sugerido. Todas essas 

modalidades pretendem fazer parte do escopo da descrição incluso. 

Essas e outras modalidades irão se tornar facilmente evidentes para 

os peritos na técnica desde a seguinte descrição detalhada fazendo 

referência às figuras em anexo, a descrição não sendo limitada a 
qualquer modalidade revelada específica, ou modalidades.

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[00100] Essas e outras funcionalidades, aspectos e vantagens da 

presente descrição serão descritos com referência aos desenhos se

guintes, que são ilustrativos, mas não devem ser limitativos da presen

te descrição.

[00101] A Figura 1 ilustra esquematicamente uma modalidade de 

exemplo de um sistema de umidificação.

[00102] A Figura 1B ilustra esquematicamente outra modalidade de 

exemplo de um sistema de umidificação.

[00103] As Figuras 2 a 6 ilustram vistas de uma base de aquecedor 

que é disposta e configurada de acordo com certas funcionalidades, 

aspectos e vantagens da presente descrição.

[00104] A Figura 7A ilustra uma modalidade de um cartucho.

[00105] A Figura 7B é um corte por uma sonda e um membro resili-

ente.
[00106] A Figura 7C ilustra a sonda da Figura 7B sendo inserida em 

uma vedação.
[00107] A Figura 7D ilustra outra modalidade de uma sonda sendo 

inserida em outra modalidade de uma vedação.

[00108] As Figuras 8 e 9 ilustram outra modalidade de um cartucho. 

[00109] A Figura 9B é uma vista em corte de outra modalidade de 

um cartucho.
[00110] A Figura 10 é uma vista frontal de uma câmara de umidifi- 

cação.
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[00111] As Figuras 11 e 12 são vistas posteriores da câmara de 

umidificação.

[00112] A Figura 13 é uma vista de topo da câmara de umidifica- 

ção.

[00113] As Figuras 14 a 17 são vistas da câmara de umidificação 
instalada na base do aquecedor.

[00114] As Figuras 18 a 20 são vistas de um conector de conduíte 
acoplado na câmara de umidificação.

[00115] As Figuras 21 a 24 ilustram conectores de conduíte alterna

tivos.

[00116] As Figuras 25 e 26 ilustram uma modalidade de exemplo de 

um conector de conduíte acoplado em uma câmara de umidificação e 
uma base de aquecedor.

[00117] A Figura 27 ilustra a câmara de umidificação acoplada na 
base do aquecedor das Figuras 25 e 26.

[00118] As Figuras 28 a 34 ilustram várias vistas da câmara de 

umidificação das Figuras 25 a 27.

[00119] As Figuras 35 e 36 ilustram a base do aquecedor das Figu

ras 25 a 27.

[00120] A Figura 37 ilustra o conector de conduíte e a base do 

aquecedor das Figuras 25 e 26.

[00121] A Figura 38 ilustra uma modalidade de exemplo de um car

tucho.

[00122] A Figura 39 ilustra o conector de conduíte acoplado na câ

mara de umidificação das Figuras 25 e 26.

[00123] As Figuras 40 e 41 ilustram uma modalidade de exemplo de 

um conector de conduíte.

[00124] A Figura 42 ilustra uma modalidade de exemplo de uma 

porta de saída de uma câmara de umidificação configurada para a re

cepção do conector de conduíte das Figuras 40 e 41.
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[00125] As Figuras 43 e 44 ilustram outra modalidade de exemplo 

de um conector de conduíte.

[00126] A Figura 45 ilustra outra modalidade de exemplo de um co

nector de conduíte.

[00127] A Figura 46 ilustra uma modalidade de exemplo de uma 
porta de saída de uma câmara de umidificação configurada para a re

cepção do conector de conduíte da Figura 45.

[00128] As Figuras 47 a 54 ilustram outra modalidade de exemplo 

de um conector de conduíte.

[00129] A Figura 55 ilustra uma vista em corte de outra modalida

de de exemplo de uma porta de saída de uma câmara de umidifica- 

ção.

[00130] As Figuras 56 e 57 ilustram uma modalidade de exemplo de 

um conector de conduíte.

[00131] A Figura 58 ilustra outra modalidade de exemplo de um co

nector de conduíte acoplado em uma porta de saída.

[00132] A Figura 59 ilustra outra modalidade de exemplo de um co

nector de conduíte acoplado em uma porta de saída.

[00133] A Figura 60 ilustra uma modalidade de exemplo de um car
tucho.

[00134] As Figuras 61 e 61B ilustram uma modalidade de exemplo 

de uma câmara de umidificação.

[00135] A Figura 62 ilustra uma vista parcialmente desmontada de 

um conector de conduíte.

[00136] A Figura 63 ilustra uma vista montada do conector de con- 

duíte da Figura 62.

[00137] A Figura 64 ilustra esquematicamente cartuchos permutá

veis para uma base de aquecedor.

[00138] A Figura 65 ilustra uma vista em perspectiva posterior do 

cartucho da Figura 60.
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[00139] A Figura 66 ilustra uma vista inferior do cartucho das Figu

ras 60 e 65.

[00140] A Figura 67 ilustra uma modalidade de exemplo de uma 

base de aquecedor configurada para a recepção do cartucho das Figu

ras 60, 65 e 66.

[00141] A Figura 68 ilustra o conector de conduíte das Figuras 62 e 

63 instalado no cartucho da Figura 60.

[00142] A Figura 69 ilustra uma modalidade de exemplo de uma 

sonda.

[00143] A Figura 70 ilustra uma vista inferior do conector de conduí- 

te das Figura 62 e 63.

[00144] A Figura 71 ilustra o conector de conduíte das Figuras 62 e 
63 e 70 sendo instalado na câmara de umidificação das Figuras 61 e 

61B e a base do aquecedor da Figura e o cartucho das Figuras 60, 65 

e 66.

[00145] A Figura 72 ilustra uma vista explodida do conduíte e co

nector de conduíte das Figuras 62 e 63 e 70 e 71.

[00146] A Figura 73 é uma vista explodida de uma pega e uma câ

mara de umidificação.

DESCRIÇÃO DETALHADA
[00147] Certas modalidades e exemplos de sistemas de umidifica- 
ção são aqui descritos. Os peritos na técnica irão reconhecer que a 

descrição se estende para além das modalidades especificamente re

veladas e/ou usos e modificações óbvias e equivalentes dos mesmos. 

Desse modo, se pretende que o escopo da descrição não deve ser 

limitado por quaisquer modalidades específicas aqui descritas.

Sistema de Umidificação
[00148] As Figuras 1A e 1B ilustram esquematicamente modalida

des de exemplo de um sistema de umidificação 100 que, em algumas 

aplicações, podem ser usadas com terapias de respiração, aparelho 

Petição 870170069172, de 15/09/2017, pág. 51/188



35/113

de pressão positiva, ventilação não invasiva, procedimentos cirúrgicos, 

incluindo, mas não se limitando a, laparoscopia, e afins. Desejadamen- 

te, o sistema de umidificação 100 pode ser adaptado para o forneci

mento de umidade ou vapor a um abastecimento de gases. O sistema 

de umidificação 100 pode ser usado com sistemas de pressão positiva 
nas vias aéreas (PAP) contínuos, variáveis ou de dois níveis ou outra 

forma de terapia respiratória. Em algumas configurações, o sistema de 

umidificação 100 pode ser integrado em um sistema que distribui qual

quer um desses tipos de terapia.

[00149] Uma modalidade de exemplo do sistema de umidificação 

100 pode incluir uma base de aquecedor 102 e uma câmara de umidi- 
ficação 104. A base de aquecedor 102 pode compreender uma chapa 

de aquecedor 108. A câmara de umidificação 104 pode ser configura

da para manter um volume de um líquido, como água. A chapa de 

aquecedor 108 pode ser configurada para aquecer o volume de líquido 

mantido dentro da câmara de umidificação 104 para a produção de 

vapor.

[00150] A câmara de umidificação 104 é removível da base de 

aquecedor 102 para permitir que a câmara de umidificação 104 seja 
mais facilmente esterilizada ou disposta. O corpo da câmara de umidi- 

ficação 104 pode ser formado desde um material de plástico ou vidro 

não condutor, mas a câmara de umidificação 104 pode igualmente in

cluir componentes condutores. Por exemplo, a câmara de umidificação 

104 pode incluir uma base altamente condutora de calor (por exemplo, 

uma base de alumínio) em contato com a, ou associada à, chapa de 

aquecedor 108 na base de aquecedor 102.

[00151] A base de aquecedor 102 pode igualmente incluir controles 
eletrônicos. Nesse exemplo, a base de aquecedor 102 inclui um con

trolador principal 25. O controlador principal 25 pode compreender um 

processador ou controlador eletrônico, analógico ou digital. Preferivel
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mente, o controlador principal 25 compreende um controlador baseado 

no microprocessador configurado para a execução de comandos de 
software de computador armazenados na memória associada. Em 

resposta aos valores de umidade ou temperatura definidos pelo usuá

rio fornecidos por via de uma interface de usuário 133, por exemplo, e 

outros dados, o controlador principal 25 determina quando (ou até que 

nível) se deve energizar a chapa de aquecedor 108 para o aquecimen

to do líquido dentro da câmara de umidificação 104.

[00152] O sistema de umidificação 100 pode igualmente incluir um 
abastecimento de gases 125. Em algumas configurações, o abasteci

mento de gases 125 pode compreender um ventilador, um soprador ou 

qualquer outra fonte adequada de gases pressurizados adequados 
para respiração ou uso em procedimentos médicos. O abastecimento 

de gases 125 pode ser separado da, ou combinado com, a base de 

aquecedor 102.

[00153] Em algumas modalidades, por exemplo, como ilustrado na 
Figura 1B, gases secos ou relativamente secos entram no abasteci

mento de gases 125 por um respiradouro 119. Uma ventoinha 121 po
de melhorar o fluxo de gás para dentro do abastecimento de gases 

extraindo ar ou outros gases pelo respiradouro 119. A ventoinha 121 

pode ser, por exemplo, uma ventoinha de velocidade variável, em que 

um controlador 23 controla a velocidade da ventoinha. Em particular, a 

função do controlador 23 pode ser controlada pelo controlador princi
pal 25 em resposta às entradas de dados desde o controlador principal 

25 e um valor necessário predeterminado definido pelo usuário (valor 

predefinido) de pressão ou velocidade da ventoinha por via de um 

mostrador 27.

[00154] O sistema de umidificação pode igualmente incluir um cir

cuito de respiração 123. O circuito de respiração 123 pode incluir um 

conduíte inspiratório 120. Uma extremidade da câmara do conduíte 
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inspiratório 120 pode ser configurada para a conexão a uma porta de 

saída 412 da câmara de umidificação 104. Uma extremidade do paci

ente do conduíte inspiratório 120 pode ser configurada para a conexão 

ao paciente, por exemplo, por via de uma interface de paciente 128. 
Em algumas configurações, o conduíte inspiratório 120 pode ser aco

plado diretamente à interface de paciente 128. Qualquer tipo adequa

do da interface de paciente 128 pode ser incorporado. A interface de 

paciente é um termo amplo e deve ser fornecido o respetivo significa

do comum e habitual a um perito na técnica (ou seja, não pretende se 

limitar a um significado especial ou personalizado) e inclui, sem limita

ção, máscaras (como máscaras traqueais, máscaras faciais e másca

ras nasais), cânulas e almofadas nasais.

[00155] Uma sonda de temperatura 135 pode se conectar ao tubo 

inspiratório 120 junto à interface de paciente 128, ou diretamente à in

terface de paciente 128. A sonda de temperatura 135 monitora a tem

peratura junto à interface de paciente 128.

[00156] Um filamento de aquecimento (não ilustrado) associado à 

sonda de temperatura pode ser usado para o ajustamento da tempera

tura da interface de paciente 128 e/ou do tubo inspiratório 120 para 

aumentar a temperatura do tubo inspiratório 120 e/ou da interface de 

paciente 128 acima da temperatura de saturação, reduzindo assim a 

oportunidade de condensação indesejada.

[00157] Em algumas configurações, nas quais o abastecimento de 

gases 125 é separado da base de aquecedor 102, o circuito de respi

ração 123 pode incluir um conduíte de abastecimento 132. Uma ex

tremidade de abastecimento de gases do conduíte de abastecimento 

132 pode ser configurada para a conexão a uma saída do abasteci

mento de gases 125. Uma extremidade de câmara do conduíte de 

abastecimento 132 pode ser configurada para a conexão a uma porta 

de entrada 410 da câmara de umidificação 104.
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[00158] Em algumas configurações, como as usadas com um venti

lador, o circuito de respiração 123 pode igualmente incluir um conduíte 
expiratório 122. Uma extremidade de usuário do conduíte expiratório 

122 pode ser configurada para a conexão à interface de paciente 128, 

e uma extremidade de abastecimento de gases do conduíte expiratório 

122 pode ser configurada para a conexão a um retorno do abasteci

mento de gases 125. O tubo expiratório 122 pode ter uma sonda de 

temperatura e/ou filamento de aquecimento, como descrito acima com 

respeito ao tubo inspiratório 120, integrado no mesmo para a redução 

da oportunidade para condensação. Ademais, o tubo expiratório 122 

não necessita de devolver gases exalados ao abastecimento de gases 

125. Em algumas configurações, os gases exalados podem passar 

diretamente para as imediações ou outro equipamento auxiliar, como 

um filtro/depurador de ar (não ilustrado). Em certas modalidades, o 

tubo expiratório 122 é completamente omitido.

[00159] Em algumas modalidades, por exemplo como ilustrado na 
Figura 1, as extremidades de usuário do conduíte inspiratório 120 e do 

conduíte expiratório 122 podem se conectar umas às outras por via de 

uma peça em Y 124. A peça em Y 124 pode se conectar a um conduí

te de abastecimento de paciente 126. Em algumas configurações, o 

conduíte de abastecimento de paciente 126 pode incluir uma instala
ção de cateter, por exemplo, mas sem limitação. O conduíte de abas

tecimento de paciente 126 pode se conectar à interface de paciente 

128. Em algumas modalidades, a peça em Y 124 é acoplada na inter

face de paciente 128 sem a interferência do conduíte de abastecimen

to de paciente 126.

[00160] Em uso, a câmara de umidificação 104 é instalada na cha

pa de aquecedor 108. A chapa de aquecedor 108 aquece o líquido, 

como água, na câmara de umidificação 104 para a produção de vapor. 

Os gases secos ou relativamente secos circulam desde o abasteci
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mento de gases 125, pelo conduíte de abastecimento 132, e até ao 

interior da câmara de umidificação 104 pela porta de entrada 410. Os 

gases passam pelo líquido na câmara de umidificação 104 e se tor

nam umidificados pelo vapor. Os gases umidificados saem da câmara 

de umidificação 104 pela porta de saída 412 e circulam pelo conduíte 
inspiratório 120 até um paciente 101. Em algumas modalidades, os 

gases exalados pelo paciente 101 são devolvidos ao abastecimento 

de gases 125 pelo conduíte expiratório 122. Qualquer um ou todos os 

componentes do circuito de respiração 123 podem incluir um elemen

to de aquecimento, por exemplo, um fio de aquecimento127, para 

ajudar na manutenção dos gases em uma temperatura desejada e 

para reduzir a probabilidade de formação de condensação significan- 

te nos conduítes.

[00161] Antes do uso, um operador, como o pessoal médico, irá co
nectar os vários componentes para montar o sistema de umidificação 

100. Por causa da variedade de componentes e do número de cone

xões efetuadas, a instalação do sistema de umidificação 100 pode ser 

um processo complexo. Em alguns casos, é fornecido treinamento es

pecial para aumentar a probabilidade de instalação correta. O sistema 
de umidificação 100 pode incluir várias funcionalidades para simplificar 

o processo de instalação e reduzir a probabilidade de uma instalação 

correta. Por exemplo, em algumas modalidades, os componentes do 

sistema de umidificação 100 podem incluir funcionalidades para forne

cer uma conexão mais fácil e mais segura entre componentes, fomen

tar conexões corretas e reduzir o número de conexões que necessitam 

de ser efetuadas manualmente ou em separado.

Câmara para Conexão de Base

[00162] Uma modalidade de exemplo da base de aquecedor 102 é 

ilustrada nas Figuras 2 a 6. Na modalidade ilustrada, a base de aque

cedor 102 inclui uma porção de base 202. A porção de base 202 pode 
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incluir a chapa de aquecedor 108. A chapa de aquecedor 102 pode 

incluir uma coluna 204. A coluna 204 pode se estender para cima des

de uma porção posterior da porção de base 202. A porção de base 

202 inclui superfícies laterais 206, uma superfície de topo 208 e uma 

superfície frontal 210. A coluna 204 inclui superfícies laterais 212, uma 

superfície frontal 214 e uma superfície superior 216. A superfície supe

rior 216 pode incluir um display 116 e/ou controles. Por exemplo, vá

rios mostradores, comutadores e outros meios de entrada podem ser 

usados para o controle da operação do dispositivo. Adicionalmente ou 
em alternativa, o display 116 pode ser um display de écran tátil. O dis

play 116 pode apresentar parâmetros do sistema, avisos em caso de 

quaisquer erros ou avarias, ou pedidos em que é necessária a ação do 

usuário, etc. Quando o display 116 é um display de écran tátil, o dis

play 116 pode ser usado para apresentar informações a um usuário e 

receber dados de um usuário, pelo menos em parte.

[00163] Com referência às Figuras 10 a 13, a câmara de umidifica- 

ção 104 pode incluir um corpo 402 formado por plástico com uma cha

pa de base 404 aí vedada que é condutora de calor. Em algumas mo

dalidades, a chapa de base 404 da câmara de umidificação 104 inclui 

um rebordo 406 que se projeta para além de um perímetro exterior do 

corpo 402. Em algumas aplicações, como ilustrado nas Figuras 14 a 

17, a câmara de umidificação 104 é configurada para ser instalada na 

base de aquecedor 102, de modo que a chapa de base 404 da câmara 

de umidificação 104 fique em contato com a chapa de aquecedor 108 

da base de aquecedor 102. A câmara de umidificação 104 é adaptada 

para a manutenção de um volume de líquido, como água, que pode 

ser aquecido por calor conduzido pela chapa de base 404 desde a 

chapa de aquecedor 108. A Figura 15 ilustra esquematicamente a po
sição de vedações ou ilhoses na câmara de umidificação 104, em que 

as vedações/ilhoses são posicionadas na traseira da câmara de umidi- 
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ficação 104 e a Figura 15 ilustra uma frente da câmara de umidificação

104.

[00164] Como ilustrado na vista em corte frontal parcial da Figura 

2B, a superfície de topo 208 da porção de base 202 da base de aque
cimento 102 inclui uma abertura 218. A abertura 218 se encontra aci

ma da chapa de aquecedor 108 e permite que a câmara de umidifica- 

ção 104 fique em contato com a chapa de aquecedor 108. A superfície 

superior 208 inclui igualmente uma borda de aba 220 ao longo do pe

rímetro da abertura 218.
[00165] A base de aquecedor 102 inclui um chassi interior 222. O 

chassi interior 222 geralmente circunda a chapa de aquecedor 108. O 

chassi interior 222 inclui igualmente uma borda de aba 224. A borda 

de aba 224 do chassi interior 222 é posicionada geralmente por baixo 

da borda de aba 220 da superfície superior 208. Uma ranhura 226 é 

formada entre a borda de aba 220 da superfície superior 208 e a borda 

de aba 224 do chassi interior 222. A ranhura 226 pode ter uma espes

sura de, por exemplo, aproximadamente 4 mm. A espessura da ranhu

ra é suficientemente grande para acomodar o rebordo 406 da câmara 

de umidificação 104 e suficientemente pequena para limitar de modo 

significante uma variação geralmente vertical de movimento do rebor

do 406 (e a câmara de umidificação associada 104) em relação à base 

de aquecedor 102. Em algumas modalidades, a espessura da ranhura 

é suficientemente grande para acomodar várias configurações de câ

maras. Em algumas modalidades, o diâmetro da ranhura é suficiente

mente grande para acomodar várias configurações de câmaras.

[00166] Para o uso, um operador instala a câmara de umidificação 

104 na base de aquecedor 102 deslizando a câmara de umidificação 

104 sobre a chapa de aquecedor 108. O rebordo 406 da câmara de 

umidificação 104 fica encostado na, ou fica retido dentro da, ranhura 

226. A chapa de aquecedor 108 pode ser acionada por mola em algu
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mas configurações. O acionamento por mola permite que a chapa de 

aquecedor 108 seja pressionada na instalação da câmara de umidifi- 
cação 104. Quando a câmara de umidificação 104 é instalada, a chapa 

de aquecedor acionada por mola 108 é pressionada para cima na câ

mara de umidificação 104 enquanto a borda de aba 220 da superfície 

superior 208 resiste ao movimento ascendente do rebordo 406. A bor

da de aba 220 ajuda a resistir ao movimento ascendente da câmara de 

umidificação 104, que, quando usada em conjunto com a chapa de 

aquecedor acionada por mola 108, fomenta o contato entre a chapa de 

base 404 e a chapa de aquecedor 108.

[00167] A borda de aba 224 do chassi interior 222 e a ranhura 226 
ajudam igualmente na inibição do movimento descendente excessivo 

da câmara de umidificação 104. Em algumas configurações, a borda 

de aba 224 do chassi interior 222 serve para limitar o curso descen
dente da câmara de umidificação 104 em relação à base de aquecedor 

102. Em algumas configurações, a chapa de aquecedor 108 ou uma 

estrutura que pode apoiar, pelo menos, uma porção da chapa de 

aquecedor 108 pode ser configurada para limitar o curso descendente 
da câmara de umidificação 104 em relação à base de aquecedor 102. 

A limitação do movimento descendente da câmara de umidificação 

104 em relação à base de aquecedor 102 pode ajudar na redução da 

probabilidade de danos em outros componentes do sistema. Por 

exemplo, os sensores podem ser montados na base de aquecedor 102 

como descrito aqui em maior detalhe; sem a interação da borda de 

aba 224 com a câmara de umidificação 104, a chapa de aquecedor 

108 pode ser pressionada se for aplicada pressão descendente na 

câmara de umidificação 104 na conexão do conduíte de abastecimen

to 132 e/ou do conduíte inspiratório 120. Sem a interação da borda de 

aba 224 com a câmara de umidificação 104, a câmara de umidificação 

104 pode ter uma variação vertical de aproximadamente 2 mm a apro
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ximadamente 5 mm. A borda de aba 224 pode reduzir a variação de 

movimento para cerca de 0,5 mm. A limitação do curso vertical da câ

mara de umidificação 104 pode reduzir a probabilidade de a câmara 

de umidificação 104 danificar sensores ou outros componentes que se 

estendem para dentro da câmara de umidificação 104 desde uma por
ção estacionária do sistema. A borda de aba 224 ajuda igualmente a 

fomentar um posicionamento mais exato da câmara de umidificação 
104 na base de aquecedor 102.

[00168] Em algumas modalidades, uma proteção 107 se estende ao 
longo de uma porção frontal da porção de base 202 da base de aque

cedor 102 e borda de aba 220. A proteção 107 pode ser pressionada 
para permitir que a chapa de base 404 e o rebordo 406 da câmara de 

umidificação 104 fiquem em contato com a chapa de aquecedor 108 e 

a ranhura 226. A proteção 107 pode se reverter para uma posição não 

pressionada depois de instalada a câmara de umidificação 104. Na 

posição não pressionada, a proteção 107 protege a câmara de umidifi- 

cação 104 contra a remoção inadvertida da, ou um movimento signifi- 

cante (por exemplo, movimento para a frente significante) em relação 

à, base de aquecedor 102. Como ilustrado na Figura 2, a proteção 107 

tem uma dimensão vertical que protege, pelo menos, a chapa de 

aquecedor 108. Em outras palavras, quando se encontra na posição 

não pressionada, a extensão mais elevada da proteção 107 é verti

calmente mais alta que o topo da chapa de aquecedor. Como tal, a 

proteção 107 fornece algum grau de proteção servindo como um ante

paro para limitar a probabilidade de contato humano inadvertido com a 

chapa de aquecedor 108 ou outros componentes aquecidos do siste

ma quando a proteção 107 se encontra na posição não pressionada.

[00169] Como ilustrado nas Figuras 21 a 23 e 28 a 32, em algumas 

modalidades, uma câmara de umidificação 1004, 1104 inclui porções 

de agarramento 1036, 1436. As porções de agarramento 1036, 1436
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podem vantajosamente permitir que o usuário agarre a câmara de

umidificação 1004, 1104 mais facilmente na instalação ou remoção da

câmara de umidificação 1004, 1104 desde a base de aquecedor 102.

[00170] Com referência à Figura 73, a câmara de umidificação 1104 

pode compreender uma pega 1170. A pega 1170 pode ser fixa à câ
mara de umidificação 1104 de qualquer maneira adequada. Na confi

guração ilustrada, a câmara de umidificação 1104 inclui um par de 

pontes 1172 e um par de aletas 1174, com uma das pontes 1172 e 

uma das aletas 1174 em cada lado da câmara de umidificação 1104. A 

pega 1170 pode ter um corpo principal 1180 com um par de asas 1182 

que se curvam para trás e para cima desde o corpo principal 1180. Na 

extremidade das asas 1182, a pega 1170 tem um par de linguetas 

1184 e um par de fendas 1186. As linguetas 1184 podem ser recebi

das dentro de passagens definidas pelas pontes 1172 da câmara de 

umidificação 1104 enquanto as aletas 1174 da câmara de umidificação 

1104 podem ser recebidas dentro das fendas 1186 da pega 1170. As 

extremidades das linguetas 1184 podem incluir bojos elevados 1188 

que bloqueiam as linguetas 1184 na posição devida dentro das pontes 
1172. Vantajosamente, ao usar a montagem de encaixe com estalido 

ilustrada, a pega 1170 pode ser fixa à câmara de umidificação 1104 

sem o uso de adesivos, solventes ou afins. Contudo, são possíveis 

outras configurações.

Câmara para Conexão de Cartucho

[00171] A base de aquecedor 102 pode incluir uma porção de aco

plamento acoplada à superfície frontal 214 da coluna 204. Em algumas 

modalidades, a porção de acoplamento é um cartucho 300 como ilus

trado nas Figuras 2 a 6. O cartucho 300 pode incluir ou suportar vários 

sensores, sondas, conectores de fios do sensor, conectores de fios do 
aquecedor e/ou outras funcionalidades. Em algumas modalidades, o 

cartucho 300 inclui funcionalidades configuradas para se unirem às
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funcionalidades correspondentes na câmara de umidificação 104. 

[00172] Quaisquer componentes adequados podem ser usados 
como sensores. Por exemplo, pares termoelétricos, detectores de 

temperatura de resistência, resistores fixos e afins podem ser usados 

como sensores. Os sensores podem ser montados diretamente no car

tucho 300 ou nas sondas ou em outros invólucros que se encontrem 

montados no cartucho 300. Essas sondas ou outros invólucros podem 

igualmente conter componentes diferentes dos sensores. O cartucho 

300 pode igualmente ser disposto em qualquer configuração ou dispo

sição adequada. Na modalidade das Figuras 2 a 6, o cartucho 300 in

clui uma primeira sonda 302 posicionada em uma primeira porção do 

cartucho 300 e uma segunda e uma terceira sondas 304, 306 posicio
nadas em uma segunda porção do cartucho 300. Em algumas configu

rações, a primeira e a segunda porções podem ser separadas por um 

plano que se estende geralmente na vertical. Em algumas configura

ções, o plano que se estende geralmente na vertical bifurca substanci

almente a base de aquecedor 102. Em algumas configurações, o pla

no que se estende geralmente na vertical bifurca substancialmente a 

câmara de umidificação 104 quando a câmara de umidificação 104 se 
encontra posicionada na base de aquecedor 102 para o uso. As son

das 302, 304, 306 se estendem para a frente desde o cartucho 300. As 

sondas 302, 304, 306 têm termistores montados nas pontas. Outras 

configurações podem ser usadas e outros tipos de sensores podem 

ser usados.

[00173] Em algumas modalidades, a porta de entrada 410 e/ou a 

porta de saída 412 incluem um ou mais orifícios se estendendo pela 

parede da porta respectiva. Na modalidade ilustrada na Figura 11, a 

porta de entrada 410 da câmara de umidificação 104 inclui dois orifí

cios 414a, 414b se estendendo por uma parede posterior da porta de 

entrada 410. A porta de saída 412 inclui um orifício 416 se estendendo 
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por uma parede posterior da porta de saída 412. Na configuração ilus

trada, pelo menos, uma porção de cada porta de entrada 410 e porta 

de saída 412 pode ter uma zona aplanada respectiva 470, 472. Os ori

fícios 414a, 414b, 416 se estendem pelas zonas aplanadas 470, 472. 

As zonas aplanadas 472, 472 geralmente circundam os orifícios 414a, 

414b, 416.

[00174] O orifício 416 na porta de entrada 412 é configurado para a 

recepção da primeira sonda 302 quando a câmara de umidificação 104 

se encontra instalada na base de aquecedor 102. Similarmente, os ori

fícios 414a, 414b na porta de entrada 410 são configurados para a re

cepção da segunda e da terceira sondas 304, 306, respectivamente, 
quando a câmara de umidificação 104 se encontra instalada na base 

de aquecedor 102. Na configuração ilustrada, uma ou mais das son

das 302, 304, 306 se estendem para dentro da porta de entrada 410 e 
da porta de saída 412. Em algumas configurações, uma ou mais das 

sondas 302, 304, 306 se estendem para dentro de uma porção da câ

mara de umidificação 104 diferente da porta de entrada 410 ou da por

ta de saída 412. Em algumas configurações, uma ou mais das sondas 

302, 304, 306 se estendem para dentro de uma porção da câmara de 

umidificação 104 diferente da porta de entrada 410 ou da porta de saí

da 412, enquanto uma ou mais das sondas 302, 304, 306 se estendem 

para dentro de uma ou mais entre a porta de entrada 410 e a porta de 

saída 412. As sondas 302, 304, 306 se estendem para dentro da porta 

de saída 412 e da porta de entrada 410 ao longo de eixos paralelos 

em relação a um eixo de inserção ao longo do qual a câmara de umidi- 

ficação 104 é instalada na base de aquecedor 102. A montagem das 

sondas 302, 304, 306 no cartucho 300 pode vantajosamente permitir o 

reuso dos sensores para múltiplas ocasiões da câmara de umidifica- 

ção 104.

[00175] Em algumas modalidades, o termistor da primeira sonda 
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302 é configurado para detectar a temperatura dos gases no trajeto do 

fluxo de gás. Em algumas modalidades, os termistores da segunda e 

da terceira sondas 304, 306 são configurados para detectar uma taxa 

de fluxo de gases no trajeto de fluxo de gás usando uma abordagem 

de medição de fluxo de temperatura. Nessa abordagem, um dos ter

mistores funciona como um sensor de referência que mede a tempera

tura de fluxo na localização de detecção, e o outro termistor, que pode 

ser um termistor aquecido, é aquecido até um diferencial de tempera

tura predefinida acima da temperatura de fluxo. Em algumas modali

dades, o termistor aquecido é aquecido até uma temperatura definida, 

por exemplo, a, ou aproximadamente a, 160 graus Celsius. Em algu

mas aplicações, um resistor pode ser usado para o aquecimento do 

termistor em vez de usar um termistor aquecido. Em algumas aplica

ções, um resistor pode ser usado em vez de um termistor. Em algu

mas configurações, todos os termistores podem ser termistores aque

cidos e não aquecidos. A velocidade do fluxo pode ser determinada 

usando a temperatura de fluxo medida, as características de transfe

rência de calor conhecidas do termistor aquecido e a energia consu

mida para a manutenção da diferença de temperatura entre o segundo 

e o terceiro termistores. Outras técnicas podem igualmente ser usa

das. Por exemplo, mas sem limitação, é possível fornecer energia 

constante aos termistores, e o calor conduzido para dentro de um ter- 

mistor próximo pode ser usado para a determinação da taxa de fluxo. 

Contudo, outros tipos de sensores são igualmente possíveis. 

Vedações

[00176] Como ilustrado na Figura 12, as vedações ou ilhoses 418 

podem ser inseridas nos orifícios 414a, 414b, 416. As vedações ou 

ilhoses 418 podem, pelo menos, vedar substancialmente de modo 

pneumático os orifícios 414a, 414b, 416. As vedações ou ilhoses 418 

ajudam no isolamento do trajeto do fluxo de gás pela câmara de umidi- 
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ficação 104 do ambiente enquanto usam as sondas 302, 304, 306. 

Conformemente, na configuração ilustrada, as vedações 418 definem 

uma barreira que reduz a probabilidade de o fluido ou gás passar pe

los orifícios 414a, 414b, 416. Em algumas aplicações, pelo menos, 

uma das vedações 418, e preferivelmente todas as vedações 418, 
também podem ser geralmente resistentes à passagem de vapor. As 

vedações 418 podem ser configuradas para a recepção das sondas 

302, 304, 306. Em algumas configurações, as vedações 418 permi

tem que as sondas 302, 304, 306 detectem propriedades de gases 

circulando pelo sistema de umidificação, enquanto permanecem ve

dadas substancialmente de modo pneumático em relação ao trajeto 

do fluxo de gás. As vedações 418 permitem vantajosamente que as 

sondas 302, 304, 306 funcionem sem estarem em contato direto com 

os gases no trajeto do fluxo de gás, para que as sondas 302, 304, 

306 possam ser novamente usadas e não necessitem de limpeza en

tre os usos.

[00177] As vedações 418 podem ser formadas por qualquer materi

al adequado. Em algumas aplicações, as vedações 418 são formadas 
por um material resiliente ou flexível. Em algumas aplicações, uma ou 

mais das vedações 418 podem ser formadas por um material com uma 

dureza Shore-A entre cerca de 20 e cerca de 80, e mais preferivelmen

te entre cerca de 40 e cerca de 60. Em algumas aplicações, uma ou 

mais das vedações 418 podem ser formadas por silicone, polietileno 

ou poliuretano termoplástico.

[00178] Em algumas modalidades, quando uma das sondas 302, 
304, 306 é inserida em uma das vedações 418, uma das sondas 418 

se estica para acomodar uma das sondas 302, 304, 306. Em algumas 
configurações, quando uma das sondas 302, 304, 306 é inserida em 

uma das vedações 418, uma das vedações 418 se conforma com o 

formato de uma das sondas 302, 304, 306. À medida que a quantidade 
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de esticamento para acomodar as sondas aumenta, o material de ve

dação se torna mais fino. Em algumas configurações, diferentes zonas 

das vedações 418 podem corresponder a graus diferentes de capaci

dade de esticamento. Em outras palavras, algumas porções das veda

ções 418 são mais elásticas do que outras porções das vedações 418. 
Isso pode vantajosamente melhorar a reatividade e a exatidão do sen

sor, aumentar a área de contato entre o sensor e a vedação, e/ou 
manter mais firmemente a vedação no orifício.

Colocação das Sondas

[00179] Os orifícios 414a, 414b na porta de entrada 410 e as son

das 304, 306 podem ser configurados e podem ser posicionados para 

o melhoramento da exatidão dos sensores. Por exemplo, o posiciona

mento das sondas 304, 306 mais perto do centro do trajeto do fluxo de 

gás pela porta de entrada 410 pode aumentar a exatidão. O posicio

namento das sondas 304, 306 mais perto do centro do trajeto do fluxo 

de gás pode igualmente ajudar na redução de erros que podem ser 

introduzidos se as sondas 304, 306 se encontrarem muito perto da pa

rede da porta de entrada 410. Por exemplo, o posicionamento das 

sondas 304, 306 muito perto da parede da porta de entrada 410 pode 

introduzir efeitos de parede, efeitos de camada de fronteira, erro devi

do a acoplamento térmico, e/ou outras potenciais fontes de erro. Con

tudo, se descobriu que o posicionamento das sondas 304, 306 muito 

perto umas das outras pode igualmente causar erros devido à conta

minação por calor.

[00180] Por consequência, em algumas aplicações, é desejável 

maximizar o deslocamento lateral das sondas 304, 306 umas em rela

ção às outras para a redução da contaminação por calor, ao mesmo 

tempo que é mantida uma proximidade suficiente em relação ao centro 

da porta de entrada 410 e uma distância suficiente em relação à pare

de da porta de entrada 410 para melhorar a exatidão e reduzir os efei
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tos de parede e outras potenciais fontes de erro. Em algumas modali

dades, as sondas 304, 306 são posicionadas de modo que os centros 

das sondas 304, 306 sejam separados por uma distância horizontal x 

de cerca de 7 mm como ilustrado na Figura 5. Em algumas modalida

des, as sondas 304, 306 são posicionadas de modo que os centros 

das sondas 304, 306 sejam separados por uma distância vertical y de 

cerca de 7 mm como ilustrado na Figura 5. Em algumas modalidades, 

os centros das sondas 304, 306 podem ser separados por distâncias 

horizontais e verticais variando entre cerca de 5 mm e cerca de 7 mm 

ou superiores a 7 mm. Por exemplo, os centros das sondas 304, 306 

podem ser separados por uma distância vertical de cerca de 8 mm e 

uma distância horizontal de cerca de 11 mm. O aumento do espaça

mento entre as sondas 304, 306 pode necessitar de um aumento no 

tamanho da zona aplanada 470, que pode resultar em uma necessi

dade de uma porta maior ou de uma área em corte transversal reduzi

da da porta. Por consequência, o espaçamento entre as sondas 304, 

306 pode ser selecionado para maximizar a separação entre as son

das 304, 306, ao mesmo tempo em que são mantidas as dimensões 

da porta de entrada 410 dentro de uma variação desejada. Por exem

plo, em algumas modalidades, a porta de entrada 410 tem um diâmetro 

de aproximadamente 22 mm. Em algumas modalidades, como ilustrado 

nas Figuras 2, 3 e 5, quando a base de aquecedor 102 e o cartucho 300 

são vistos desde a frente, a sonda 304 se encontra cerca de 7 mm para 

a esquerda e é cerca de 7 mm mais alta verticalmente que a sonda 306. 

Em algumas modalidades, a sonda 304 se encontra cerca de 7 mm pa

ra a esquerda e é cerca de 6,35 mm mais alta verticalmente que a son

da 306. Em algumas modalidades, os orifícios 414a, 414b, 416 têm um 

diâmetro variando entre cerca de 3 mm e cerca de 12 mm, por exemplo, 

entre cerca de 4 mm e cerca de 8 mm. Em algumas modalidades, os 

orifícios 414a, 414b, 416 têm um diâmetro de cerca de 6 mm.
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[00181] Em algumas modalidades, os comprimentos das sondas 

302, 304, 306 são selecionados para permitir que os termistores ou 
outros sensores sejam posicionados perto do centro do trajeto do fluxo 

de gás pela porta de entrada 410 e a porta de saída 412. Os compri

mentos axiais das sondas 302, 304, 306 e o tamanho das vedações 

418 podem ser interligados para ajudar a fomentar um esticamento 

mais uniforme das vedações 418.

[00182] Em algumas configurações, a primeira sonda 302 é posici

onada para aumentar a proximidade da primeira sonda 302 com o iní

cio da parte aquecida do conduíte inspiratório. Por exemplo, em algu

mas modalidades, por exemplo, como ilustrado na Figura 18, a primei

ra sonda 302 é posicionada verticalmente mais alta que a segunda 

sonda 304. Em algumas modalidades, a primeira sonda 302 é posicio

nada verticalmente mais alta que a terceira sonda 306. Na modalidade 

ilustrada, a primeira sonda 302 é posicionada verticalmente mais alta 

que a segunda e a terceira sondas 304, 306. Em algumas configura

ções, a primeira sonda 302 é posicionada mais perto de uma saída da 

respectiva porta em comparação com a segunda e a terceira sondas 

304, 306. A posição da primeira sonda 302 pode vantajosamente per

mitir a detecção da temperatura dos gases mais perto do início da par

te aquecida do conduíte inspiratório. Em algumas aplicações, isso po

de permitir uma detecção mais precisa da temperatura de gases que 

se deslocam no conduíte inspiratório. Em outras palavras, a porta não 

é aquecida enquanto o conduíte inspiratório puder ser aquecido. Com 

a detecção o mais perto possível da entrada para dentro do conduíte 

inspiratório aquecido, existe um menor curso dos gases por uma zona 

não aquecida, que permite mais precisão na medição dos gases circu

lando pelo conduíte inspiratório e facilita um melhor controle sobre os 

aquecedores usados em conjunto com o conduíte inspiratório. Em al

gumas modalidades, a primeira sonda 302 pode se estender mais para 
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a frente ou para longe do cartucho 300 que a segunda e a terceira 

sondas 304, 306. Essa disposição pode vantajosamente permitir que a 

primeira sonda 302 fique mais perto do início da parte aquecida do 

conduíte inspiratório em uma modalidade, como ilustrado nas Figuras 

21 a 23 e descrito aqui em maior detalhe.

Montagem de Sondas de Mola

[00183] Em algumas modalidades, uma ou mais sondas 302, 304, 
306 são montadas em uma mola ou membro resiliente ou instalação 

flexível. Por exemplo, na modalidade ilustrada na Figura 7A, a sonda 
302 é montada em um membro resiliente 308, e as sondas 304, 306 

são montadas em um membro resiliente 310. Um único membro resili- 

ente pode suportar uma sonda em algumas configurações. Em algu

mas configurações, um único membro resiliente pode suportar duas 

sondas. Em algumas configurações, um único membro resiliente pode 

suportar duas ou mais sondas.

[00184] Com referência à Figura 7B, que é um corte pela sonda 302 

e pelo membro resiliente 308, a sonda 302 pode incluir um flange 312. 

O flange 312 pode ser um anel, um aro, uma protuberância ou afins que 

se estende para fora desde um corpo principal 313 da sonda 302. Como 

ilustrado na Figura 7A, cada uma das sondas 302, 304, 306 pode incluir 

flanges 312, 314, 316, respectivamente. Os flanges 312, 314, 316 per

mitem que as sondas 302, 304, 306 sejam montadas, pelo menos, 

substancialmente emparelhadas com os membros resilientes 308, 310. 

Os flanges 312, 314, 316 podem igualmente permitir que as sondas 

302, 304, 306 sejam, pelo menos, substancialmente emparelhadas com 

as vedações 418 nos orifícios 414a, 414b, 416 quando a câmara de 

umidificação 104 se encontra instalada na base de aquecedor 102. Com 

referência à Figura 7C, quando a sonda 302 é inserida em uma das ve

dações 418, o flange 312 pode ser, pelo menos, substancialmente em

parelhado com uma base plana 419 de uma das vedações 418.
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[00185] Em algumas modalidades, um ou mais dos flanges 312, 

314, 316 podem ter uma configuração adelgaçada. Por exemplo, na 

modalidade da Figura 7D, o flange 312 pode ter uma porção que é 

adelgaçada em direção à extremidade da sonda 302. Em outras pala

vras, a superfície do flange mais próxima de uma das vedações 418 

pode se inclinar para longe da porção de poste da sonda 302. O flange 

312 ilustrado na configuração da Figura 7D compreende uma base 

substancialmente plana, que pode ser configurada para ser, pelo me

nos, substancialmente emparelhada com o membro resiliente 308. Em 

algumas configurações, a superfície adelgaçada do flange 312 pode 

ser configurada para ficar em contato com uma base adelgaçada cor

respondente 419 de uma das vedações 418 como ilustrado. As super
fícies adelgaçadas do flange 312 e uma das vedações 418 podem 

vantajosamente ajudar a centrar a sonda 302 em uma das vedações 

418. Por exemplo, se a câmara de umidificação 104 for inserida na ba

se de aquecedor 102 em um ângulo ou descentrada, quando o flange 

312 ficar em contato com uma das vedações 418, as superfícies adel- 

gaçadas do flange 312 podem ajudar a orientar a sonda 302 em um 

alinhamento mais centrado dentro de uma das vedações 418.

[00186] O membro resiliente 308 pode incluir um corpo principal ge

ralmente oco 309. Na configuração ilustrada, o corpo principal 309 

compreende uma configuração geralmente tubular na qual uma porção 

do corpo principal 309 se dobra novamente para dentro do mesmo. 

Em outras palavras, o corpo principal 309 compreende geralmente 

uma porção exterior 311 e uma porção interior 315 que são conecta
das uma à outra junto do flange 312 do corpo principal 313 da sonda 

302. A porção exterior 311 e a porção interior 315 podem ser geral
mente tubulares e podem ser formadas integralmente.

[00187] A porção interior 315 fica em contato com sonda 302. Na 

configuração ilustrada, a porção interior 315 agarra o corpo principal 
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313 da sonda 302. Em algumas configurações, a conexão entre a por

ção interior 315 e a sonda 302 reduz a probabilidade de movimento 
axial relativo entre os dois componentes. Em algumas configurações, o 

membro resiliente 308 e a sonda 302 podem ser fixos um ao outro 
com qualquer técnica ou agente de ligação adequado.

[00188] A porção exterior 311 do corpo principal 309 do membro 

resiliente 308 inclui, pelo menos, um flange 317. Na configuração ilus
trada, o corpo principal 309 inclui um par de flanges 317. Os flanges 

317 definem uma reentrância 319. Uma porção do cartucho 300 pode 

ser recebida dentro da reentrância 319. Conformemente, o corpo prin

cipal 309 do membro resiliente 308 pode ser fixo ao cartucho 300, en

quanto outra porção do corpo principal 309 do membro resiliente 308 

pode ser fixa à sonda 302. O membro resiliente pode acomodar o mo

vimento axial da sonda 302 em relação ao cartucho 300 (por exemplo, 

mediante deslocamento axial da porção interior 315 em relação à por

ção exterior 311). O membro resiliente pode igualmente acomodar o 

movimento de balanço da sonda 302 em relação ao cartucho 300, bem 

como o deslocamento do centro axial. Desse modo, o membro resilien- 

te permite o movimento multiaxial da sonda 302 em relação ao cartu
cho 300. Isso pode permitir que os membros resilientes 308, 310 e, por 

consequência, as sondas 302, 304, 306 se ajustem se os orifícios 
414a, 414b, 416 na câmara de umidificação 104 não se encontrarem 

precisamente alinhados com as sondas 302, 304, 306.

[00189] Os membros resilientes 308, 310 podem ser feitos de sili

cone ou qualquer outro material adequado. Em algumas modalidades, 

os membros resilientes 308, 310 são mais duros ou menos resilientes 

que as vedações 418. Por exemplo, os materiais podem ser selecio

nados para que as vedações 418 sejam totalmente esticadas por uma 
força inferior à força necessária para pressionar os membros resilien- 

tes 308, 310. Em outras palavras, as vedações 418 podem se esticar 
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até um comprimento total em forças inferiores às necessárias para 

começar a pressão ou o ajustamento dos membros resilientes 308, 

310. Isso permite que as vedações 418 se estiquem para acomodar as 

sondas 302, 304, 306 antes de os membros resilientes 308, 310 serem 
pressionados ou ajustados. Em outras palavras, ao permitir que as ve

dações 418 se alonguem antes da pressão dos membros resilientes, 

as vedações 418 podem se esticar durante a inserção das sondas 
302, 304, 306. Ao permitir a pressão ou a flexão dos membros resilien- 

tes 308, 310 em qualquer uma de várias direções, as sondas 302, 304, 
306 podem ser melhor alinhadas com os orifícios e as ilhoses, e as 

sondas 302, 304, 306 podem ser mais emparelhadas após a inserção. 

Os membros resilientes 308, 310 permitem igualmente profundidades 

de inserção repetíveis das sondas 302, 304, 306 na câmara de umidi- 

ficação 104.

[00190] Em algumas modalidades, por exemplo, como ilustrado na 

Figura 60, um cartucho 1300 compreende sondas 1302, 1304, 1306, 

onde os flanges 1301 das sondas 1304, 1306 têm geralmente um for

mato em D. O formato em D dos flanges 1301 pode permitir que as 

sondas 1304, 1306 sejam posicionadas com um espaçamento deseja

do entre elas, ao mesmo tempo que é fornecido suporte suficiente às 

sondas 1304, 1306 para que as mesmas não caiam ou se dobrem 
umas em direção às outras durante o acoplamento da câmara de umi- 

dificação 1104 no cartucho 1300.

[00191] Por exemplo, na modalidade da Figura 7A em que um único 

membro resiliente suporta ambas as sondas 304, 306, é fornecido me

nos suporte pelo membro resiliente nas porções das sondas 304, 306 

voltadas umas para a outras. Contudo, se os flanges 1301 das sondas 

1304, 1306 fossem círculos completos, as bases iriam interferir umas 

com as outras, de modo que as sondas 1304, 1306 iriam necessitar de 

se encontrar mais afastadas que o desejado. Como ilustrado nas Figu
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ras 60 e 61, os orifícios 1414a, 1414b, 1416 em uma porta de entrada 

1410 e uma porta de saída 1412 têm elevações envolventes 1415, 

1417. Quando a câmara de umidificação 1104 se encontra instalada 

na base de aquecedor 102 com o cartucho 1300, os flanges 1301 as

sentam nas elevações envolventes 1415, 1417. Se a área superficial 

dos flanges 1301 capaz de ficar em contato com as elevações 1415 for 

demasiado pequena, as sondas 1304, 1306 podem ter tendência para 

se virar umas para as outras.

[00192] Como ilustrado na Figura 69, que ilustra uma sonda de 
exemplo (que pode ser qualquer uma das sondas 1302, 1304, 1306), 

tanto o flange 1301 da sonda como a base 1331 da sonda podem ter 
um formato geralmente em D. A base de formato em D 1331 pode aju

dar a reduzir ou eliminar a probabilidade de rotação da sonda durante 

a instalação no cartucho 1300. Em outras palavras, a base de formato 

em D 1331 pode ser configurada para ser recebida nas aberturas de 

formato em D correspondentes ou receptáculos no cartucho 1300, e o 

formato em D pode ajudar a assegurar que as sondas 1304, 1306 são 

adequadamente orientadas. Em algumas modalidades, as bordas re

tas das bases de sonda 1331 das sondas 1304, 1306 irão ficar em 
contato umas com as outras (por exemplo, as bordas retas podem ser 

emparelhadas umas com as outras) quando as sondas 1304, 1306 são 

instaladas. A sonda 1302 pode igualmente ter uma base de formato 

em D 1331 configurada para ser recebida em um receptáculo de for

mato em D correspondente para assegurar que a sonda 1302 é ade

quadamente orientada no cartucho 1300.

Funcionalidades de Alinhamento e Acoplamento

[00193] O cartucho 300 e, pelo menos, uma porção da câmara de 

umidificação 104 pode ter uma configuração de acoplamento. Em al

gumas configurações, o cartucho 300 e uma porção superior da câma

ra de umidificação 104 pode ter uma configuração de acoplamento. A 
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configuração de acoplamento pode fomentar uma instalação correta e

fácil da câmara de umidificação 104.

[00194] Como ilustrado nas Figuras 2 a 6, o cartucho 300 inclui pa

redes exteriores 320. As paredes exteriores 320 se estendem para 

além das pontas das sondas 302, 304, 306. O cartucho 300 inclui 

igualmente um canal central 322. Na configuração ilustrada, o canal 

central 322 é definido por aletas 324, 326. As aletas 324, 326 se es

tendem para a frente desde cada lado do canal central 322. As aletas 

324, 326 podem se estender geralmente de modo paralelo em relação 
às paredes laterais 320. Uma porção com reentrância pode se formar 

entre cada parede lateral 320 e a aleta vizinha 324, 326. As sondas 

302, 304, 306 podem se posicionar nessas porções com reentrância. 

Em algumas configurações, pelo menos uma das aletas 324, 326 e a 

parede lateral 320 se estende mais para fora desde as superfícies late

rais 212 da coluna 204 que as extremidades mais distais das sondas 

302, 304, 306. Em algumas configurações, ambas as aletas 324, 326 e 

a parede lateral 320 adjacente em relação às sondas 302, 304, 306 se 

estendem mais para fora desde as superfícies laterais 212 da coluna 

204 que as extremidades mais distais das sondas 302, 304, 306.

[00195] Com referência à Figura 13, a câmara de umidificação 104 

inclui um bojo central ou porção elevada 422. Na modalidade ilustrada, 

a câmara de umidificação 104 inclui uma ranhura 424 situada entre a 

porção elevada 420 e a porta de saída 412 e uma ranhura 426 situada 

entre a porção elevada 420 e a porta de entrada 410.

[00196] O canal central 322 do cartucho 300 é configurado para a 

recepção da porção elevada 422 da câmara de umidificação 104. As 

aletas 324, 326 são configuradas para o deslizamento para dentro das 

ranhuras 424, 426 da câmara de umidificação 104.
[00197] As paredes laterais 320 e as aletas 324, 326 agem como 

funcionalidades de entrada para ajudar a orientar o usuário na instala
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ção correta da câmara de umidificação 104 na base de aquecedor 

102. As paredes laterais 320 e as aletas 324, 326 ajudam igualmente 

na proteção dos sensores contra danos que podem ser causados pelo 

contato impróprio com a câmara de umidificação 104. Por exemplo, se 

o usuário tentar instalar a câmara de umidificação 104 com a frente ou 

um lado da câmara de umidificação 104 voltado para o cartucho 300 

para que os orifícios 414a, 414b, 416 na porta de entrada 410 e na 

porta de saída 412 não sejam alinhados com as sondas 302, 304, 306, 

as paredes laterais 320 e as aletas 324, 326 irão ficar em contato com 
as superfícies da câmara de umidificação 104 para ajudar na redução 

da probabilidade de contato entre os sensores e as superfícies relati

vamente duras da câmara de umidificação 104.

[00198] As aletas 324, 326 e a câmara de umidificação 104 podem 

igualmente incluir funcionalidades para ajudar na estabilização da câ

mara de umidificação 104 em relação ao cartucho 300 e impedir a ro

tação, a inclinação e/ou o desvio da câmara de umidificação 104. Por 

exemplo, como ilustrado na Figura 8, as superfícies interiores das ale- 

tas 324, 326 podem incluir ranhuras geralmente horizontais 330 se es

tendendo desde as bordas frontais das aletas 324, 326 em direção à 

parte de trás do cartucho 300. As ranhuras 330 podem ser configura

das para a recepção de carris correspondentes 430 se estendendo ao 
longo dos lados da porção elevada 422 da câmara de umidificação 

104, como ilustrado na Figura 13. Em algumas configurações, as ra

nhuras podem se formar no cartucho e os carris podem se formar na 

câmara. Em qualquer configuração, quando a câmara de umidificação 

104 é instalada na base de aquecedor 102 e acoplada no cartucho 

300, os carris 430 se encontram nas ranhuras 330. A configuração de 

acoplamento dos carris 430 nas ranhuras 330 pode ajudar a impedir a 

inclinação excessiva da câmara de umidificação 104. Na configuração 

ilustrada, as ranhuras 330 podem se definir pelas elevações salientes 
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que se adelgaçam em uma direção se estendendo para longe desde a

base e em direção à extremidade das aletas 324, 326.

[00199] Como ilustrado na vista em corte da Figura 9, em algumas 

modalidades, as ranhuras 330 terminam a uma distância g da parte de 

trás do canal central 322. Como ilustrado na Figura 13, em algumas 

modalidades, os carris 430 se estendem desde uma base da porção 

elevada em direção à parte de trás da câmara de umidificação 104 e 
terminam a uma distância r da parte de trás da porção elevada 422. 

Quando a câmara de umidificação 104 se encontra correta e totalmen

te instalada na base de aquecedor 102, as extremidades da parte de 

trás dos carris 430 se apoiam na extremidade traseira das ranhuras 
330. Isso pode fornecer um sinal ao operador de que a câmara de 

umidificação 104 se encontra totalmente instalada e ajuda a impedir o 

avanço excessivo da câmara de umidificação 104. Em algumas moda

lidades, por exemplo, como ilustrado na Figura 9B, as ranhuras 330 se 

adelgaçam desde a frente para trás para permitir uma inserção mais 

fácil da câmara de umidificação 104 na base de aquecedor 102 e no 

cartucho 300. Além do mais, o adelgaçamento permite que as ranhu

ras 330 e os carris 430 empurrem a câmara de umidificação 104 para 
uma posição desejada em relação ao cartucho 300 e à base de aque

cedor 102. Como ilustrado na modalidade da Figura 61, os carris 1430 

se adelgaçam conformemente para o acoplamento de ranhuras adel- 

gaçadas 1330.
[00200] Em algumas modalidades, o cartucho 300 inclui grampos 

340 configurados para o acoplamento e a fixação da câmara de umidi- 

ficação 104. Como ilustrado nas Figuras 2 a 5, os grampos 340 podem 

se situar nas superfícies interiores 328 das paredes laterais 320. O 

corpo 402 da câmara de umidificação 104 pode incluir reentrâncias 
correspondentes 440 como ilustrado na Figura 13. As reentrâncias 440 

podem ser configuradas para a recepção dos grampos 340 quando a 
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câmara de umidificação 104 se encontra instalada na base de aque

cedor 102. O acoplamento dos grampos 340 nas reentrâncias 440 po
de fornecer uma sensação de acoplamento positivo ao operador para 

indicar ao operador que a câmara de umidificação 104 se encontra to

talmente instalada na base de aquecedor 102. O grampo 340 e as re
entrâncias 440 podem igualmente ajudar a fomentar a instalação 

apropriada da câmara de umidificação 104, de modo que as sondas 

302, 304, 306 sejam apropriadamente inseridas na porta de entrada 

410 e na porta de saída 412.

[00201] Em algumas modalidades, as paredes laterais 320 podem 

permitir algum grau de flexão. Por exemplo, as paredes laterais 320 

podem se flectir para fora enquanto a câmara de umidificação 104 está 

sendo inserida e os grampos 340 deslizam ao longo das paredes exte

riores da câmara de umidificação 104. Em seguida, as paredes laterais 

320 revertem novamente para um estado relaxado quando os grampos 

340 são recebidos na reentrância 440. Em algumas configurações, os 

grampos 340 simplesmente se desviam em relação às paredes laterais 

320. Em outras palavras, os grampos 340 podem ser configurados nos 

membros com cantiléver 342 como ilustrado na Figura 4B. Os gram

pos 340 podem se acoplar ou se formar integralmente nos membros 

com cantiléver 342. Os membros com cantiléver 342 se desviam para 

fora enquanto a câmara de umidificação 104 passa entre os grampos 

340 até os grampos 340 se situarem dentro das reentrâncias 440 da 

câmara de umidificação 104. Os membros com cantiléver 342 podem 

ser cobertos por tampas 344 como ilustrado na Figura 4A.

Conduíte para Câmara de Umidificação e Conexão de Cartucho 

[00202] Em algumas configurações, um conector de conduíte 500 é 

acoplado à extremidade de câmara do conduíte inspiratório 120 como 

ilustrado nas Figuras 18 a 20. O conector de conduíte 500 é configura

do para o acoplamento do conduíte inspiratório 120 na câmara de 
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umidificação 104 e no cartucho 300. Em algumas configurações, o co

nector de conduíte 500 fornece uma conexão elétrica entre o conduíte 

inspiratório 120 e o cartucho 300. Preferivelmente, o conector de con- 

duíte 500 fornece uma vedação pneumática entre o conduíte inspirató- 

rio 120 e a câmara de umidificação 104 e uma conexão elétrica entre o 

conduíte inspiratório 120 e o cartucho 300. Mais preferivelmente, o co

nector de conduíte 500 facilita a criação da vedação pneumática da 

câmara de umidificação 104 e a conexão elétrica ao cartucho 300 com 

uma única direção de movimento. Em algumas configurações, o co

nector de conduíte 500 é acoplado na extremidade de câmara do con- 

duíte de abastecimento 132 e é configurado para criar conexões 

pneumáticas e elétricas semelhantes entre o conduíte de abasteci

mento 132 e a câmara de umidificação 104 e o cartucho 300.

[00203] Em algumas configurações, o conector de conduíte 500 in

clui uma PCB situada ou acoplada em um conector PCB 502. A PCB 

pode ser conectada a fios de aquecedor do conduíte e/ou a fios de 

sensor do conduíte inspiratório 120. Em algumas configurações, a 

PCB pode ser conectada a fios de aquecedor e fios de sensor. Desse 

modo, o conector de conduíte 500 inclui componentes elétricos que 

podem ser usados para facilitar uma conexão elétrica entre fios de 

aquecedor, fios de sensor ou afins com o sistema eletrônico de outras 

porções do sistema de umidificação 100.

[00204] Na configuração ilustrada, o conector de conduíte 500 inclui 

um conector elétrico 502. O conector elétrico 502 é unido à PCB do 

conector de conduíte 500 e é configurado para a conexão a um conec

tor de união de outro componente do sistema de umidificação 100. Em 

algumas configurações, o conector elétrico 502 é configurado para ser 
recebido em, ou colocado em contato elétrico com, um conector elétri

co correspondente que se encontre unido à base de aquecedor 102. 

Por exemplo, quando o conector de conduíte 500 é acoplado na câma
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ra de umidificação 104 e a câmara de umidificação 104 é instalada na 

base de aquecedor 102, o conector elétrico 502 pode se unir a um co

nector elétrico que se encontre unido à base de aquecedor 102. Em 

uma configuração, o conector elétrico 502 pode ser configurado para 

ser recebido em um receptor ou conector elétrico de união 350 que se 

encontra disposto no cartucho 300, conforme ilustrado nas Figuras 7 e 

8. Em outra configuração, o conector de conduíte 500 pode ser confi

gurado para o acoplamento no cartucho 300, de modo a colocar o co

nector elétrico 502 em contato elétrico com o conector elétrico 350. Na 

modalidade ilustrada, o conector de conduíte 500 pode incluir uma co

bertura 504 se estendendo desde o conector de conduíte 500 para co
brir o conector elétrico 502. A cobertura 504 pode ajudar na proteção 

do conector elétrico 502 contra o condensado que poderá gotejar so

bre o conector de conduíte 500 desde o conduíte inspiratório 120, por 
exemplo, mas sem limitação.

[00205] Como ilustrado nas Figuras 18 a 20, o conector elétrico 502 

pode se situar no mesmo lado do conector de conduíte 500 como um 

buraco de fechadura 506. Essa disposição permite que o conector elé
trico 502 seja acoplado ao conector elétrico de união 350 em simultâ

neo com o conector de conduíte 500 se acoplando na porta de saída 

412 e o buraco de fechadura 506 se acoplando em torno da sonda. 

Em algumas configurações, a porta de saída 412 pode incluir uma fun

cionalidade, como um aro ou afins, à qual o buraco de fechadura 506 

foi projetado para se unir. Em outras palavras, em vez de o buraco de 

fechadura 506 se acoplar em torno da sonda, o buraco de fechadura 

506 simplesmente circunda a sonda enquanto se acopla em uma fun

cionalidade na porta de saída 412.

[00206] Na configuração ilustrada na Figura 18, a conexão elétrica 

502 do conector de conduíte 500 tem eixos de inserção duplos. Em 

outras palavras, o conector elétrico 502 pode ser inserido no conector 
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elétrico de união 350 ao longo de um eixo horizontal e um eixo vertical. 

Ao fornecer eixos de inserção duplos, o conector de conduíte 500 pode 

ser acoplado primeiro na porta de saída 412 e depois a câmara de umi

dificação 104 pode deslizar até à base de aquecedor 102, de modo que 

o conector seja inserido horizontalmente no conector elétrico de união 

350 ou, em alternativa, a câmara de umidificação 104 possa ser primei

ro inserida na base de aquecedor 102 e depois o conector de conduíte 

500 possa ser acoplado na porta de saída 412 para que o conector 502 

seja inserido verticalmente no conector elétrico de união 350.

Buraco de fechadura

[00207] Em algumas configurações, o conector de conduíte 500 in

clui o buraco de fechadura 506 situado por baixo do conector elétrico 
502. O buraco de fechadura 506 pode ser um recorte que se estende 

para dentro do conector de conduíte 500 desde a extremidade extrema 

que é configurada para ser colocada sobre a porta de saída 412. 

Quando o conector de conduíte 500 se encontra acoplado na câmara 

de umidificação 104 instalada na base de aquecedor 102 com o cartu

cho 300, o buraco de fechadura 506 permite que o conector de conduí- 

te 500 se acomode e se encaixe em torno da sonda 302 se estenden

do para dentro do orifício 416. Em outras palavras, o buraco de fecha

dura fornece um comprimento axial suficiente até uma porção de pu

nho 503 do conector de conduíte 500 para o fornecimento de uma co

nexão estável entre o conector de conduíte 500 e a porta de saída 

412, ao mesmo tempo em que permite que a sonda 302 seja posicio

nada mais perto da extremidade da porta de saída 412, de modo que a 

distância entre a sonda 302 e a extremidade da porta de saída 412 

possa ser reduzida, o que melhora a exatidão da saída de sensor, uma 
vez que a sonda 302 será disposta o mais perto possível da extremi

dade da porta de saída não aquecida 412 e o mais perto possível do 

início do conduíte inspiratório aquecido 120.
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[00208] Em algumas configurações, o buraco de fechadura 506 po

de igualmente fornecer um encaixe com estalido entre o conector de 

conduíte 500 e a porta de saída 412. O encaixe com estalido pode 

ajudar na indicação de quando o conector de conduíte 500 se encontra 

completa e corretamente acoplado na porta de saída 412. O encaixe 
com estalido pode igualmente fornecer uma força de retenção suficien

te para resistir ao desacoplamento como resultado de um aumento na 
pressão do ar se o conduíte ficar bloqueado a jusante do conector de 

conduíte 500.

[00209] Em algumas configurações, o buraco de fechadura 506 po

de fornecer uma força de retenção que varia entre aproximadamente 

12 N (Newtons) e aproximadamente 45 N. Uma frincha 510 pode ser 
definida como uma porção do buraco de fechadura 506 que é mais 

estreita que um diâmetro da abertura que recebe o orifício da porta de 

saída 412. Uma largura da frincha 510 pode influenciar a força de re

tenção fornecida.
[00210] A força de retenção fornecida pode ajudar na manutenção 

da conexão elétrica entre o conector elétrico 502 do conector de con- 

duíte 500 e o conector elétrico de união 350 (consulte a Figura 7A) no 

cartucho 300. Em algumas modalidades, o centro do corpo do buraco 

de fechadura e o conector elétrico 502 se encontram afastados por 

uma distância vertical c, ilustrada na Figura 18.

Incisão Traseira

[00211] Em algumas configurações, uma ou ambas a porta de en

trada 410 e a porta de saída 412 podem incluir, pelo menos, uma fun
cionalidade para ajudar um usuário na distinção das portas. Em algu

mas configurações, uma ou ambas a porta de entrada 410 e a porta de 

saída 412 podem incluir funcionalidades para permitir a conexão de 

um conector acoplado ao conduíte de abastecimento 132 e/ou ao con- 

duíte inspiratório 120. Por exemplo, como ilustrado na Figura 20, a 
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frente da porta de saída 412 pode incluir uma nervura 450. A nervura 

450 na configuração ilustrada pode ser diametralmente oposta ao orifí

cio na porta de saída 412. Outras posições podem igualmente ser 

usadas.
[00212] Na configuração ilustrada, o conector de conduíte 500 pode 

incluir uma reentrância ou uma incisão 508 oposta no buraco de fe

chadura 504. A reentrância se acomoda e se encaixa em torno da ner

vura 450 na porta de saída 412. A nervura 450 pode vantajosamente 

ajudar a impedir um usuário de ligar um conduíte diferente do conduíte 

inspiratório 120 com o conector de conduíte 500 à porta de saída 412. 

Isso pode ajudar na redução de potenciais riscos para o paciente que 

poderiam resultar do uso de um conduíte impróprio. A reentrância 508 

pode igualmente permitir uma flexão mais fácil do conector de conduí- 

te 500 enquanto o buraco de fechadura 506 se flecte para acomodar a 

sonda 302. Ademais, a reentrância 508 e a nervura 450 pode estimular 

o alinhamento rotatório apropriado do conduíte em relação à porta. 

Identificação Consumível

[00213] Vários tipos e configurações de conduítes estão disponíveis 

e podem ser usados com um sistema de umidificação como aqui des

crito. Em algumas aplicações, diferentes conduítes podem ser projeta

dos ou adequados para diferentes pacientes, tipos de terapia e/ou pa

râmetros de terapia. Em algumas modalidades, a base de aquecedor 

102 ou o cartucho 300 podem ser capazes da detecção do tipo do 

conduíte inspiratório 120 acoplado no sistema. Com base na detecção 

do tipo do conduíte inspiratório 120, a base de aquecedor 102 e/ou o 

cartucho 300 podem automaticamente selecionar certos parâmetros 

operacionais, de controle e/ou de terapia baseados no conduíte identi

ficado. Por exemplo, vários tipos do conduíte inspiratório 120, por 

exemplo, universal, de membro único, para crianças ou para adultos, 

podem incluir componentes de identificação exclusivos, como resisto- 
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res, componentes de função dupla, como fios de aquecedor que têm 

valores de resistência identificáveis, componentes RFID, e/ou chips de 

memória, como EEPROMs. Os componentes de identificação podem 

ser identificados por vários meios de medição.

[00214] Quando o conduíte inspiratório 120 se encontra acoplado à 

câmara de umidificação 104 instalada na base de aquecedor 102, um 

ou mais processadores 114 ou outros componentes elétricos adequa

dos na base de aquecedor 102 e/ou no cartucho 300 podem medir a 

resistência do resistor associado ao conduíte. Em seguida, o proces

sador 114 pode comparar a resistência medida com uma tabela, ou 

afins, armazenada na memória 112 ou outro componente adequado na 

base de aquecedor 102 e/ou no cartucho 300 e selecionar os parâme

tros operacionais, de controle e/ou de terapia associados ao valor de 

resistência medido. Os parâmetros operacionais, de controle e/ou de 
terapia podem depois ser definidos de acordo com os valores armaze

nados na memória 112. Outros mecanismos de identificação são 
igualmente possíveis como descrito acima. Em algumas modalidades, 

o cartucho 300 identifica o conduíte ligado e envia as informações de 

identificação e/ou parâmetros operacionais, de controle e/ou de terapia 

ao processador 114.

[00215] Em algumas modalidades, o resistor de identificação ou ou

tro mecanismo pode se situar ou se encontrar posicionado dentro do 

conector de conduíte 500. Em algumas modalidades, como descrito 

acima, o conector de conduíte 500 inclui conexões para os elementos 

de aquecimento no conduíte inspiratório 120 e fornece potência para 

os elementos de aquecimento quando o conector de conduíte 500 se 

encontra acoplado na base de aquecedor 102. Em algumas modalida

des, os resistores de identificação de conduíte são selecionados para 

ter resistências em uma variação particular, por exemplo, centenas de 

kQ, de modo a não interferirem ou serem confundidos com o fio de 
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aquecedor, que pode ter uma resistência que varia entre, por exemplo, 

dezenas de Ω. Em outras palavras, em algumas configurações, a con

duíte inclui fios de aquecimento e um resistor de identificação. Em al

gumas modalidades, o fio de aquecedor tem uma resistência que varia 

entre aproximadamente 1 Ω e aproximadamente 200 Ω. Em algumas 

dessas modalidades, os resistores de identificação podem ter resis

tências que variam entre aproximadamente 200 Ω e aproximadamente 

200k Ω.

Conectores de Conduíte Inspiratório Alternativo

[00216] As Figuras 21 a 24 ilustram modalidades alternativas de 

conectores de extremidade de câmara de conduíte inspiratório. Como 

sucede com o conector descrito acima, os conectores aqui descritos 
podem fornecer uma conexão pneumática à câmara de umidificação 

104 e uma conexão elétrica ao cartucho 300. Desse modo, os conec

tores fornecem dois tipos diferentes de conexões a dois componentes 

separados. Em algumas configurações, o conector pode igualmente 
fornecer uma conexão física à câmara de umidificação 104 e ao cartu

cho 300.

[00217] Como ilustrado na Figura 21, em algumas configurações, a 
porta de saída 412 da câmara de umidificação 104 pode incluir um co

nector em L 460. Em algumas modalidades, o conector em L 460 é 

integralmente formado na câmara de umidificação 104. Por exemplo, o 

conector em L 460 pode formar, pelo menos, uma porção da porta de 

saída 412. Em outras modalidades, o conector em L 460 é acoplado 

na porta de saída 412, por exemplo, com resina epóxi, soldagem ul- 
trassônica ou outros meios apropriados. Em outras modalidades, o co

nector em L 460 é configurado para ser acoplado de modo removível 

na porta de saída 412. Em algumas configurações, o conector em L 

460 se inclina para a frente da câmara de umidificação 104. Em outras 

palavras, o conector em L 460 se inclina para longe da base de aque
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cedor 102 quando a câmara de umidificação 104 se encontra instalada 

na base de aquecedor 102. Na modalidade ilustrada, o conector em L 

460 se curva em um ângulo de aproximadamente 90°. A porção do 

conector em L 460 se estendendo para longe da base de aquecedor 

102 é configurada para a recepção do conduíte inspiratório 120 com o 

conector de conduíte 500 ao longo de um eixo geralmente paralelo a 

um eixo de instalação da câmara de umidificação 104 na base de 

aquecedor 102. Desse modo, em algumas configurações, o conector 

em L 460 se estende em uma direção geralmente paralela a uma dire

ção de inserção da câmara de umidificação 104 para a base de aque

cedor 102. Em algumas configurações, a câmara de umidificação 104 

inclui funcionalidades (por exemplo, o eixo do orifício 416, ou os carris 

430) que estão relacionadas com a direção de inserção da câmara de 

umidificação 104 para a base de aquecedor 102, e o conector em L 

460 pode se encontrar direccionalmente relacionado com essas funci

onalidades, de modo que, na inserção da câmara de umidificação 104 

na base de aquecedor 102, o conector em L 460 seja orientado geral

mente de modo paralelo em relação à direção de inserção. O termo 

"geralmente de modo paralelo" pretende sugerir paralelo com alguma 

variação desde que a variação não torne a conexão, como descrito 

acima, difícil ou impossível. Outros ângulos e orientações para o co

nector em L 460 são igualmente possíveis. A porta de entrada 410 po

de ou pode não incluir um conector em L.

[00218] Com referência à Figura 21, o conector de conduíte 500 

inclui um conector elétrico 512. Na modalidade ilustrada, o conector de 

conduíte 500 inclui um conector estilo USB 512. Em outras modalida

des, o conector de conduíte 500 pode incluir um conector estilo lâmina 

ou qualquer outro conector de estilo adequado. O conector USB 512 

ou outro conector elétrico pode ser configurado para ser recebido em 

um receptáculo correspondente no cartucho 300.
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[00219] Em algumas modalidades, o conector USB 512 se estende 

desde uma periferia ou um lado do conector de conduíte 500. Em ou

tras palavras, o conector USB 512 pode se encontrar lateralmente es

paçado em relação a um eixo central do conduíte inspiratório 120 se 
estendendo para dentro do conector de conduíte 500. Como ilustrado, 

o conector USB 512 se estende desde o conector de conduíte 500 ao 

longo de um eixo paralelo em relação a, mas desviado lateralmente 
de, um lúmen definido dentro do conduíte inspiratório 120. Em algu

mas configurações, o conector USB 512 tem um plano geralmente bi

furcado que se estende pelo eixo central da porção do conector de 

conduíte 500 que se une ao conduíte. O conector USB 512 e a porção 

do conector de conduíte 500 que se une ao conduíte inspiratório 120 

se estende igualmente ao longo de eixos paralelos à sonda 302 se es

tendendo para dentro da porta de saída 412.
[00220] Na modalidade ilustrada, o conector USB 512 se estende 

para além da extremidade do conector de conduíte 500. Em outras 

modalidades, o conector USB 512 pode ser impedido desde a extre

midade do conector de conduíte 500, de modo que a extremidade do 

conector de conduíte 500 se estenda para além do conector USB 512. 

O conector de conduíte 500 pode ser configurado para que a conexão 

pneumática do conduíte inspiratório 120 ao conector em L 460 por via 

do conector de conduíte 500 seja efetuada antes da conexão elétrica 

do conector USB 512 ao cartucho 300. Essa configuração resulta em 

uma única conexão de eixo entre o conector elétrico 512 e o cartucho 

300.

[00221] Em algumas modalidades, o conector de conduíte 500 e/ou 

o conector em L 460 pode incluir funcionalidades de união, incluindo 

qualquer uma das descritas acima. As funcionalidades de união po

dem ajudar a fomentar o alinhamento correto do conector de conduíte 

500 com o conector em L 460, de modo que o conector USB 512 seja 
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apropriadamente alinhado com o receptáculo correspondente no car

tucho 300 para assegurar que a conexão elétrica é efetuada. Além 
disso, em uma ou mais configurações, um acoplamento de bloqueio 

pode ser fornecido para a fixação do conector de conduíte 500 ao co

nector em L 460.

[00222] Em algumas configurações, por exemplo como ilustrado na 

Figura 22, o conduíte inspiratório 120 pode ser permanentemente liga

do de modo direto ao conector em L 460 da câmara de umidificação 

104. Na modalidade ilustrada, o conector elétrico 512 se estende des
de o conector em L 460. O conector elétrico 512 pode se estender 

desde a parte de trás ou um lado do conector em L 460. O conector 

elétrico 512 e o receptáculo correspondente no cartucho 300 podem 
ser configurados para que a conexão elétrica seja efetuada quando a 

câmara de umidificação 104 se encontra instalada na base de aque

cedor 102. Essa configuração permite menos etapas de instalação, 

uma vez que o conduíte inspiratório 120 não necessita de ser acopla

do em separado na câmara de umidificação 104 antes ou após a insta

lação da câmara de umidificação 104 na base de aquecedor 102.

[00223] Na modalidade ilustrada na Figura 23, o conector em L 460 
pode ser acoplado no conduíte inspiratório 120. O conduíte inspiratório 

120 com o conector em L 460 pode ser configurado para ser acoplado 

na câmara de umidificação 104 antes da instalação da câmara de 

umidificação 104 na base de aquecedor 102. O conector USB 512 po

de ser recebido no receptáculo correspondente no cartucho 300, e a 

conexão elétrica pode ser efetuada quando a câmara de umidificação 
104 se encontra instalada na base de aquecedor 102. Depois de insta

lada a câmara de umidificação 104 na base de aquecedor 102, essa 

configuração inibe ou impede a remoção do conduíte inspiratório 120 

da câmara de umidificação 104 sem a câmara de umidificação 104 ser 

removida da base de aquecedor 102.
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[00224] Com referência à Figura 24, em algumas configurações, a 

porta de saída 412 da câmara de umidificação 104 inclui dois plugues 

512a, 512b. Os plugues 512a, 512b podem ser conectores USB, co

nectores de lâmina ou quaisquer outros conectores adequados. O plu- 

gue 512a pode ser orientado geralmente na horizontal e pode ser con

figurado para ser recebido em um receptáculo correspondente no car

tucho 300, por exemplo, o receptáculo 352 ilustrado na Figura 24, 

quando a câmara de umidificação 104 se encontra instalada na base 

de aquecedor 102. O plugue 512a se estende ao longo de um eixo ge

ralmente paralelo a um eixo de inserção da câmara de umidificação 

104 na base de aquecedor 102. O plugue 512b pode ser orientado ge

ralmente na vertical e pode ser configurado para ser recebido em um 

receptáculo correspondente 354 no conduíte inspiratório 120 quando o 

conduíte inspiratório 120 se encontra física e pneumaticamente conec

tado à câmara de umidificação 104. Em algumas configurações, os 

plugues 512a, 512b podem ser um componente único integralmente 

formado como ilustrado na Figura 24. Em algumas configurações, os 

plugues 512a, 512b podem ser componentes separados que podem 

ser acoplados na porta de saída 412.

Conduíte Horizontal Alternativo para Câmara de Umidificação e Cone

xão de Cartucho

[00225] As Figuras 25 e 26 ilustram outra modalidade de um conec

tor de conduíte 1500 acoplado na extremidade de câmara do conduíte 

inspiratório 120 e a câmara de umidificação 1104 e o cartucho 1300. O 

conector de conduíte 1500 conecta pneumaticamente o conduíte inspi- 

ratório 120 à saída da câmara de umidificação 1104. Como ilustrado 

na FIG. 28, a porta de saída 1412 termina preferivelmente em uma 
porção substancialmente horizontal que se encontra inclinada para 

longe da base de aquecedor 102 quando a câmara de umidificação 

1104 se encontra instalada na base de aquecedor 102. A porta de en
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trada 1410 da câmara de umidificação 1104 é configurada para a co

nexão de modo fluido a uma fonte de gás pressurizado. Essa pode ser 

posicionada afastada do aparelho de umidificação ou formar uma parte 

integral da mesma, embora possa ser destacável da mesma. Por 

exemplo, a porta de entrada 1410 pode ser pneumaticamente acopla

da em uma ventoinha motorizada na, ou associadas à, base de aque

cedor 102 que conduz gases pela porta de entrada 1410. Em algumas 

aplicações, o sistema de umidificação pode ser usado para a distribui

ção de gases em taxas de fluxo relativamente altas, por exemplo, até 

ou superiores a cerca de 100 L/min. Em alguns casos, certas funciona

lidades projetadas para melhorar a distribuição de umidade em taxas 

de fluxo mais altas podem provocar salpicos do líquido no interior da 

câmara 1104 para fora pela porta de saída 1412. Isso não é desejável. 

A porta de saída angulada 1412 pode vantajosamente ajudar na redu

ção da velocidade de gases circulando pela porta de saída, o que inibe 

ou reduz a probabilidade de salpicos de líquido para fora pela porta de 

saída 1412. A porta de saída angulada 1412 pode igualmente ajudar 

na redução de espaço morto na porta de saída 1412.

[00226] O conector de conduíte 1500 facilita a conexão elétrica à 

base de aquecedor 102 por via do cartucho 1300. O cartucho 1300 

pode ser integralmente formado com a base de aquecedor 102 ou ser 
um cartucho ou módulo separado e substituível. A capacidade para 

alterar módulos pode ser vantajosamente usada para permitir a união 

com diferentes modelos da câmara de umidificação 104 e/ou do co

nector de conduíte. Adicionalmente ou em alternativa, ao compreender 
o conjunto de circuitos de controle, o módulo pode ser mudado para 

alterar a operação do aparelho de umidificação. O conduíte inspiratório 

120 pode incluir um ou mais fios de aquecimento resistivos que forne

cem o aquecimento da parede de conduíte e/ou fios de sensor que co

nectam eletricamente ou então facilitam a comunicação de sinais rela
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cionados com um ou mais parâmetros do sistema. Desse modo, o 

termo "conexão elétrica" é usado para distinguir do termo "conexão 
pneumática" e não deve ser usado de uma forma limitativa. Por exem

plo, podem ser comunicados sinais luminosos por via de fibras ópticas. 

Consequentemente, o conector de conduíte 1500 pode conectar mais 

geralmente de modo comunicativo e/ou elétrico o conduíte inspiratório 

120 (e qualquer equipamento periférico associado, como sensores, por 

exemplo) à base de aquecedor 102, como por via do cartucho 1300. 

[00227] O conector de conduíte 1500 pode incluir, pelo menos, um 

botão ou comutador 1510, que pode ser manualmente pressionado 

para permitir que o conector de conduíte 1500 (e o conduíte inspirató- 

rio 120) seja desconectado da câmara de umidificação 1104. Como 
será evidente aqui abaixo, o conector de conduíte 1500 e a porta de 

saída 1412 da câmara de umidificação 1104 se tornam preferivelmente 
acoplados de modo bloqueável na conexão entre eles com o, pelo 

menos um, botão ou comutador 1510 sendo usado para permitir sub

sequentemente o desacoplamento do conector de conduíte 1500 da 

câmara de umidificação 1104. Qualquer conexão adequada pode ser 

usada.

[00228] Como ilustrado nas Figuras 28 a 34, a configuração da por

ta de saída 1412 da câmara de umidificação 1104 é orientada de mo

do a ficar substancialmente paralela em relação à direção de movi

mento da câmara de umidificação 1104 enquanto a mesma desliza por 

cima ou para fora da base de aquecedor 102, pelo menos na extremi

dade da porta de saída 1412 distal em relação à câmara de umidifica- 

ção 1104. Configurando o aparelho dessa forma, é possível montar o 

conector de conduíte 1500, a câmara de umidificação 1104, e a base 

de aquecedor 102 acoplando a câmara de umidificação 1104 na base 

de aquecedor 102 e depois ligando o conector de conduíte 1500 à por

ta de saída 1412 da câmara de umidificação 1104, ou ligando o conec
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tor de conduíte 1500 à porta de saída 1412 da câmara de umidificação 

1104 e depois acoplando a câmara de umidificação 1104 na base de 
aquecedor 102. A última opção de montagem foi tornada mais simples 

de seguir, porque o conector de conduíte 1500 e a porta de saída 1412 

são configurados para o acoplamento de modo bloqueável, uma vez 

que isso previne a separação do conector de conduíte 1500 da porta 

de saída 1412 enquanto a câmara de umidificação 1104 desliza em 

direção à base de aquecedor 102. Adicionalmente, com a última mon

tagem, o conduíte inspiratório 120 e a câmara de umidificação 1104 

podem ser previamente montados para expedição, eliminando assim 

uma etapa do processo de instalação. Independente da ordem de 

montagem, podem ser efetuadas conexões elétricas ou outras entre o 

conduíte inspiratório 120 e/ou conector de conduíte 1500 ao cartucho 

1300 e/ou à base de aquecedor 102 enquanto o conector de conduíte 

1500 acopla o cartucho 1300. Com a última montagem, as sondas 

302, 304, 306 podem ser inseridas nos orifícios 416, 414a, 414b en
quanto a câmara é instalada na base de aquecedor 102, e as cone

xões elétricas e/ou outras do conector de conduíte 1500 ao cartucho 

1300 e/ou à base de aquecedor 102 podem igualmente ser efetuadas 

com um movimento (ou seja, o movimento de inserção do conector de 

conduíte combinado 1500 e a câmara de umidificação 1104 na base 
de aquecedor 102). Na configuração ilustrada, existe uma conexão 

elétrica efetuada entre a base de aquecedor 102 e o conector de con- 

duíte 1500 e existe uma inserção das sondas 302, 304, 306 nos orifí

cios 416, 414a, 414b; ambas essas conexões ocorrem em um único 

movimento enquanto a câmara de umidificação 1104 é instalada na 

base de aquecedor 102.

[00229] Similarmente, a desmontagem pode ser efetuada em se
quências diferentes. Mais particularmente, o conector de conduíte 

1500 pode primeiro ser removido da porta de saída 1412 da câmara 
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de umidificação 1104, se seguindo a remoção da câmara de umidifica

ção 1104 da base de aquecedor 102. Em alternativa, a câmara de 
umidificação 1104 pode ser removida da base de aquecedor 102 en

quanto o conector de conduíte 1500 continua ligado à porta de saída 

1412 da câmara de umidificação 1104. A última opção pode vantajo

samente ajudar na redução da probabilidade de um derramamento de 

fluidos durante a desmontagem e descarte dos consumíveis desde a 

base de aquecedor 102.

Funcionalidades de Alinhamento e Acoplamento
[00230] Para facilitar o acoplamento do conector de conduíte 1500, 

da câmara de umidificação 1104 e da base de aquecedor 102 na mon
tagem dos mesmos, podem ser fornecidas várias guias para o controle 

da orientação e/ou posição de uns em relação aos outros. Mais parti

cularmente, para permitir que a câmara de umidificação 1104 deslize 

para o acoplamento na base de aquecedor 102 e no cartucho 1300, 

podem ser fornecidas várias funcionalidades de orientação na câmara 

de umidificação 1104 e/ou no cartucho 1300, de modo que, particular

mente quando o conector de conduíte 1500 se encontra ligado à porta 

de saída 1412, as partes componentes são colocadas rápida e facil

mente em alinhamento. Por exemplo, a câmara de umidificação 1104 

pode ser colocada em acoplamento total na base de aquecedor 102, 
de modo que o conector de conduíte 1500 seja igualmente colocado 

em acoplamento no cartucho 1300. Como será posteriormente revela

do, o conector de conduíte 1500 e/ou o cartucho 1300 podem adicio

nalmente ou em alternativa incluir funcionalidades de orientação para 
ajudar a assegurar que o conector de conduíte 1500 é conectado à 

câmara de umidificação 1104 com o conector de conduíte 1500 corre

tamente orientado para permitir o fácil acoplamento do conector de 

conduíte 1500 e da câmara de umidificação 1104 na base de aquece

dor 102 e no cartucho 1300.
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Funcionalidades de Alinhamento e Acoplamento para Câmara de Umi

dificação para Cartucho

[00231] Como ilustrado nas Figuras 28 a 34, a câmara de umidifica

ção 1104 preferivelmente inclui um bojo central, porção elevada ou 
porção de bico 1422 e carris ou asas-guia 1430. Essas funcionalida

des são configuradas para o acoplamento em um canal central ou re

entrância contornada 1322 e ranhuras ou fendas horizontais 1330, 

respectivamente, no cartucho 1300, como ilustrado nas Figuras 35 a 

38. Além disso, será descrito o seguinte sistema de coordenadas em 

que o eixo Z se estende verticalmente desde a chapa de aquecedor 

108, o eixo Y é alinhado com a direção de acoplamento da câmara de 

umidificação 1104 na base de aquecedor 102 e o eixo X é perpendicu
lar a ambos os eixos Z e Y. Ademais, uma largura da porção de bico 

1422 é definida ao longo do eixo X, um comprimento da porção de bi
co 1422 ao longo do eixo Y e uma altura da porção de bico 1422 ao 

longo do eixo Z.

[00232] Em uma modalidade, a porção de bico 1422 tem uma largu

ra menor em uma primeira extremidade que em uma segunda extre

midade da porção de bico 1422, a primeira extremidade da porção de 

bico 1422 sendo configurada para ser recebida primeiro na reentrância 

1322. Isso fornece alguma tolerância quanto à posição da câmara de 

umidificação 1104 ao longo do eixo X (bem como rotativamente em 

torno do eixo Z), de modo que a porção de bico 1422 seja inicialmente 

recebida na reentrância 1322. Ademais, a segunda extremidade mais 

larga da porção de bico 1422 pode servir para o refinamento da locali
zação da porção de bico 1422 ao longo do eixo X (e rotativamente em 

torno do eixo Z) (e, por isso, igualmente a câmara de umidificação 

1104), uma vez que o espaçamento ou a tolerância entre a porção de 

bico 1422 e a reentrância 1322 se torna reduzido, reduzindo assim a 

extensão do movimento relativo.
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[00233] Na modalidade ilustrada, a reentrância 1322 é configurada 

de modo que as paredes laterais inclinadas da porção de bico 1422 se 
apoiem nas correspondentes e similarmente inclinadas paredes late

rais da reentrância 1322. A configuração das paredes laterais da por

ção de bico 1422 e das paredes laterais da reentrância 1322 dessa 
maneira não só controla a posição da câmara de umidificação 1104 ao 

longo do eixo X, como também rotativamente em torno dos eixos Y 

e/ou Z, uma vez que o movimento da porção de bico 1422 ao longo do 

eixo X em, pelo menos, duas localizações ao longo do comprimento da 

porção de bico 1422 é substancialmente inibido, e igualmente ao longo 

da altura da porção de bico 1422.

[00234] Contudo, é possível alcançar alguns desses benefícios em 

que as paredes laterais da porção de bico 1422 não se apoiam nas 

paredes laterais da reentrância 1322. Por exemplo, se a porção de bi

co 1422 for configurada como ilustrado, mas as paredes laterais da 

reentrância 1322 forem substancialmente paralelas ao longo do respe
tivo comprimento e afastadas por uma distância superior à largura 

maior da porção de bico 1422 na segunda extremidade da mesma, a 
configuração continuará a ajudar na inserção inicial da porção de bico 

1422 na reentrância 1322 e, pelo menos, restringir significantemente o 

movimento da porção de bico 1422 ao longo do eixo X na segunda ex

tremidade da porção de bico 1422, embora possa acontecer algum 

movimento rotatório em torno do eixo Z. Um resultado similar é alcan

çado se as paredes laterais da porção de bico 1422 forem substanci

almente paralelas e a reentrância 1322 se estreitar ao longo do res
pectivo comprimento ao longo do eixo Y desde a respetiva abertura 

até uma largura, pelo menos, tão grande quanto a da porção de bico 

1422.

[00235] A porção de bico 1422 em conjunto com a reentrância 1322 

pode adicionalmente ou em alternativa fornecer tolerância ao longo, 
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pelo menos, do eixo Z com respeito à disposição inicial da câmara de 

umidificação 1104. Ademais, de acordo com modalidades particulares, 

as mesmas podem cooperar para o refinamento da localização da câ

mara de umidificação 1104 ao longo do eixo Z e/ou rotativamente em 
torno dos eixos X e/ou Y.

[00236] Essa tolerância é fornecida de uma maneira similar à tole

rância na direção X. Como ilustrado, por exemplo, na Figura 31, a altu
ra da porção de bico 1422 é menor na primeira extremidade que na 

segunda extremidade, a altura sendo medida desde a chapa de base 

404. Como ilustrado na Figura 36, a reentrância 1322 é similarmente 

contornada, fornecendo assim uma fácil inserção inicial seguida pelo 

refinamento da posição ao longo do eixo Z na inserção continuada da 
câmara de umidificação 1104 em total acoplamento na base de aque

cedor 102. De modo similar à descrição em relação à tolerância em 

termos de largura ao longo do eixo X, as paredes opostas do lado de 

baixo da reentrância 1322 substancialmente voltado para baixo podem 

não se apoiar ao longo do comprimento das mesmas com a parte de 

cima da porção de bico 1422 voltada para cima. Por exemplo, uma ou 

a outra podem ser orientadas para serem substancialmente paralelas 

em relação à chapa de aquecedor 108 com inconvenientes similares 

aos mencionados anteriormente. Mais particularmente, enquanto a in

serção inicial pode ser facilitada, o grau de refinamento da posição da 

câmara de umidificação 1104 ao longo do eixo Z pode ser reduzido e 

pode existir menos controle para assegurar que a chapa de base 404 

é paralela à chapa de aquecedor 108. Em algumas modalidades, o 

acoplamento das asas-guia 1430 nas ranhuras 1330 e/ou de outras 

funcionalidades de alinhamento na porção de bico 1422 fornecem uma 

restrição de movimento suficiente para a redução da necessidade de 

alinhamento e acoplamento da chapa de base 404 da câmara de umi- 

dificação 1104 com a chapa de aquecedor 108 por via da borda de 
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aba 220 da superfície de topo 208 da base de aquecedor 102 e/ou da 

borda de aba 224 do chassi interior 222. Em algumas configurações, a 
base de aquecedor 102 não inclui uma borda de aba 220. Em algumas 

configurações, é possível omitir, pelo menos, a borda de aba 220 ou a 

borda de aba 224.

[00237] A porção de bico 1422 pode ser fornecida na falta das 

asas-guia 1430. Contudo, o uso das asas-guia 1430 é preferido, pelo 

menos em modalidades em que a chapa de aquecedor 108 é montada 

em uma mola para melhorar o controle do posicionamento da câmara 

de umidificação 1104 ao longo, pelo menos, do eixo Z e/ou para asse

gurar que a chapa de aquecedor 108 é substancialmente paralela à 

chapa de base 404. Contrariamente, as asas-guia 1430 podem ser 

fornecidas na falta da porção de bico 1422, mas essa configuração 

não é preferida, uma vez que a porção de bico 1422 pode ser mais 

facilmente configurada para ajudar na localização inicial da câmara de 

umidificação 1104 e igualmente para efetuar o ajustamento grosseiro 

inicial da mesma para o refinamento da posição, com a possibilidade 

de as asas-guia 1430 serem então usadas para um maior refinamento 

da posição da câmara de umidificação 1104 ao longo do eixo Z e o 

controle da orientação em torno, pelo menos, dos eixos X e Y. Quando 

a porção de bico é omitida, as asas-guia 1430 podem, por exemplo, 

ser montadas em uma instalação substancialmente rígida que se es

tende verticalmente desde a câmara de umidificação 1104, com as 

asas-guia 1430 se estendendo lateralmente desde a mesma. A insta

lação substancialmente rígida é de preferência substancialmente pla

na, formando um corte geralmente de formato em T. Contudo, para o 

aumento da resistência e da rigidez, a instalação pode compreender 

mais elementos substanciais com uma espessura, mas uma espessu

ra que não coloca geralmente a instalação em contato direto com o 

cartucho 1300.
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[00238] Por exemplo, como ilustrado na Figura 30, as asas-guia 

1430 não se estendem até à primeira extremidade da porção de bico 

1422. Em vez disso, elas se encontram espaçadas da mesma, permi

tindo assim o acoplamento inicial entre a porção de bico 1422 e a re
entrância 1322 sem o acoplamento das asas-guia 1430 nas ranhuras 

1330, isso ocorrendo apenas no acoplamento continuado da câmara 

de umidificação 1104 na base de aquecedor 102 após o refinamento 

das posições relativas entre as duas.

[00239] Como será evidente, os meios-guia alternativos podem ser 

substituídos. Por exemplo, a porção de bico 1422 pode se encontrar 

na forma de uma reentrância contornada e vice-versa, de modo que 

uma reentrância contornada da câmara de umidificação 1104 receba 

uma porção de bico ou saliência do cartucho 1300. Similarmente, as 

asas-guia 1430 podem ser substituídas por ranhuras que recebem 

asas ou outras saliências no cartucho 1300. Podem ser usadas outras 

disposições que efetuam a mesma função.

[00240] Em algumas modalidades, por exemplo, como ilustrado na 

Figura 60, o cartucho 1300 inclui uma saliência 1390 posicionada ge
ralmente por baixo da primeira sonda 1302. Em algumas configura

ções, a saliência 1390 tem um formato geralmente de ferradura. Em 

algumas configurações, a saliência 1390 tem um formato geralmente 

de ferradura com uma abertura definida na porção inferior. Em configu

rações usando a saliência 1390, a porta de saída 1412 pode incluir um 

poste correspondente 1490 posicionado por baixo do orifício 1416. O 

poste 1490 e a saliência 1390 são configurados para o acoplamento 

um do outro, de modo a inibir, reduzir a probabilidade de, ou impedir a 

rotação da câmara de umidificação 1104 em torno do eixo Z ou verti

cal. Em algumas configurações, o acoplamento do poste 1490 e da 

saliência 1390 ajuda a inibir, reduzir a probabilidade de, ou impedir a 

rotação da câmara de umidificação no eixo X. Enquanto a saliência 
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1390 é ilustrada formada no cartucho 1300, em outras modalidades, a 

saliência 1390 pode se formar na câmara 1104 ou em uma combina
ção da câmara 1104 e do cartucho 1300. Em algumas configurações, 

a saliência 1390 é formada de modo que um centro axial da porta de 

saída 1412 intersecte, pelo menos, uma porção da saliência 1390. A 

saliência 1390 ou o poste 1490 ou ambos podem ser formados como 

uma estrutura plana simples em algumas configurações. Em algumas 

configurações, pode não existir nenhum poste 1490 ou saliência 1390. 

A saliência 1390 ou o poste 1490 (quando presentes) pode limitar a 

distância em direção à coluna 204 que a porta de saída 1412 pode de 

outro modo trasladar ou percorrer. Em outras palavras, quando o co

nector de circuito 1500 é empurrado em direção à porta de saída 1412, 
a câmara 1104 fica susceptível ao movimento sem qualquer estrutura 

resistente. A saliência 1390 limita a distância que a porta de saída 

1412 pode percorrer, de modo que o conector de circuito 1500 possa 

ser fixo à porta de saída 1412 (devido à interação de uma elevação 

1482 e de um anel de fecho 1540) antes de o cartão de borda 901 al

cançar o fundo dentro do receptor 1388.
[00241] Adicionalmente ou em alternativa, os meios-guia podem ser 

incorporados na chapa de aquecedor 108 e/ou na chapa de base 404 

da câmara de umidificação 1104. Por exemplo, uma elevação na cha

pa de aquecedor 108 pode ser configurada para ser recebida em uma 

fenda na chapa de base 404 da câmara de umidificação 1104, ou vice- 

versa.

Funcionalidades de Alinhamento e Acoplamento do Conector de Con

duíte para a Câmara de Umidificação

[00242] Em algumas modalidades, por exemplo, como ilustrado na 

Figura 37, o conector de conduíte 1500 inclui um corpo principal 1522 
e uma porção se estendendo 1524. A Figura 72 é uma vista em pers

pectiva explodida do conector de conduíte 1500. Como ilustrado, o co
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nector compreende o corpo principal 1522 e a porção se estendendo 

1524. O corpo principal 1522 e a porção se estendendo 1524 podem 
ser encaixados com estalido um no outro ou fixos um ao outro de 

qualquer modo adequado. Como ilustrado na Figura 70, a porção se 
estendendo 1524 pode incorporar uma zona de recorte 1571. A zona 

de recorte 1571 pode ter geralmente um formato arqueado como ilus

trado na Figura 70. Desse modo, a porção se estendendo 1524 pode 

não formar um cilindro completo. A zona de recorte 1571 acomoda a 

porta de saída 1412 da câmara de umidificação 1104 quando o conec

tor de conduíte 1500 se encontra conectado à mesma, ao mesmo 

tempo em que se projeta sobre o topo de, pelo menos, uma porção da 

porta de saída 1412.

[00243] Quando conectado, o corpo principal 1522 e a porção se 

estendendo 1524 geralmente circundam uma maioria de um cartão de 

borda 901, bem como uma porção de plugue interior 1501 e o anel de 

fecho 1540. Desse modo, o corpo principal 1522 e a porção se esten

dendo 1524 definem um revestimento exterior para o conector de con- 

duíte 1500.

[00244] A porção de plugue interior 1501 é conectada ao conduíte 

inspiratório 120 de qualquer modo adequado. Em algumas configura

ções, a porção de plugue interior 1501 do conector de conduíte 1500 

inclui uma elevação em espiral 1526. A elevação em espiral 1526 foi 

projetada e configurada para a recepção da espiral do conduíte inspi- 

ratório 120. A elevação em espiral 1526 permite que a porção de plu- 

gue interior 1501 seja roscada na extremidade do conduíte inspiratório 

120.

[00245] A porção de plugue interior 1501 inclui uma passagem 1542 

que recebe o cartão de borda 901. Em particular, uma zona de monta

gem 911 do cartão de borda 901 pode ser inserida pela passagem 

1542. A zona de montagem 911 pode ser suportada por uma aleta
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1544, por exemplo, mas sem limitação. Com o cartão de borda 901 na 

devida posição em relação à porção de plugue interior e a porção de 

plugue interior 1501 inserida no conduíte, os fios do conduíte podem 

ser conectados à zona de montagem 911 e o conduíte e a zona de 

montagem podem ser vedados para a redução ou eliminação da pro

babilidade de vazamentos e para o fornecimento de isolamento elétri

co.

[00246] A porção de plugue interior 1501 pode incluir uma ranhura 

exterior 1546 junto de uma extremidade distal da porção de plugue in

terior 1501. A ranhura exterior 1546 pode receber um membro de ve

dação (não ilustrado). O membro de vedação (não ilustrado) pode ter 

qualquer configuração adequada. Em algumas configurações, o mem

bro de vedação tem geralmente um formato em T com uma banda lar

ga desde a qual uma única nervura se estende radialmente para fora. 

Em algumas configurações, a nervura se estende radialmente para 

fora desde um centro axial da banda larga. Outros membros de veda

ção, como O-rings, vedações de formato em V, vedações de rebordo 

duplo ou afins, podem igualmente ser usados. O membro de vedação 

(não ilustrado) irá vedar o interior da porta de saída 1412 quando o 

conector de conduíte 1500 se encontra conectado à câmara de umidi- 

ficação 1104.

[00247] Na configuração ilustrada, a porção se estendendo 1524 

aloja o anel de fecho 1540. Outras configurações podem ser usadas e 

o anel de fecho 1540 pode ser posicionado dentro da porção se esten

dendo 1524 ou do corpo principal 1522 ou uma combinação dos dois. 
Na configuração ilustrada, o anel de fecho 1540 inclui dois botões 

1550 que se projetam para fora desde a porção se estendendo 1524 

por via de aberturas correspondentes 1552. Os botões 1550 podem se 

encontrar em lados opostos do anel de fecho 1540.

[00248] O anel de fecho 1540 pode incluir uma funcionalidade de
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orientação 1554 para ajudar na orientação apropriada e montagem do 

anel de fecho 1540 na porção se estendendo 1524. Com a funcionali

dade de orientação 1554 orientada na direção apropriada, o anel de 

fecho 1540 pode ser inserido em uma extremidade da porção se es

tendendo 1524. O anel de fecho 1540 é geralmente retido dentro de 

uma passagem no interior da porção se estendendo 1524 em torno 

dos lados e do fundo do anel de fecho 1540, de modo que a pressão 

dos botões 1550 resulte no desvio do topo do anel de fecho 1540. Em 

outras palavras, apertar os botões 1550 em conjunto resulta em uma 

porção superior 1556 se desviando no sentido ascendente para longe 

desde um centro axial do conector de conduíte 1500. Outras porções 

do anel podem ser configuradas para o desvio em outras configura
ções dos sistemas.

[00249] Com o cartão de borda 901 se estendendo por uma extre

midade distal da porção se estendendo 1524, a porção se estendendo 

1524 pode ser fixa à porção de plugue interior 1501. Em algumas con

figurações, o cartão de borda 901 pode ser posicionado dentro da por

ção se estendendo 1524 para que uma porção do cartão de borda 901 

seja exposta por uma abertura na parede da porção se estendendo 
1524. O corpo principal 1522 pode ser fixo à porção de plugue interior 

1501, de modo que a porção se estendendo 1524 e o corpo principal 

1522 sejam fixos em conjunto usando a porção de plugue interior 

1501. Na configuração ilustrada, cada uma dessas conexões usa 

construções de encaixe com estalido, mas podem igualmente ser usa

das outras configurações.

[00250] Quando montado, o anel de fecho 1540 cobre a extremida

de distal da porção de plugue interior 1501. Em algumas configura

ções, o anel de fecho 1540 cobre geralmente a porção da porção de

plugue interior 1501 que recebe o membro de vedação. Desse modo,

quando o conector de conduíte 1500 é encaixado na porta de saída
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1412, o anel de fecho 1540 se desvia sobre a elevação 1482 (consulte 

as Figuras 61 e 61B) e o anel de fecho 1540 é fixo atrás da elevação 
1482 enquanto o membro de vedação veda o interior da abertura da 

porta de saída 1412 para estabelecer um acoplamento mecânico e 

uma vedação pneumática entre a câmara de umidificação 1104 e o 

conector de conduíte 1500. Como ilustrado na Figura 70, uma superfí

cie inferior da porção se estendendo 1524 pode incluir uma ranhura ou 

um vão 1576 para acomodar a elevação 1482 (ilustrado na Figura 

61B) enquanto o conector de conduíte 1500 desliza para a devida po

sição na porta de saída 1412. Na Figura 70, a ranhura 1576 é ilustrada 

se estendendo ao longo do centro da porção se estendendo 1524. Em 

algumas configurações, a ranhura ou o vão 1576 se aproxima do for

mato da elevação 1482.

[00251] Na configuração ilustrada, a elevação 1482 se estende 

apenas em torno de uma porção da abertura da porta de saída 1412. 

A elevação 1482, como é acoplada pelo anel de fecho 1540, que ape

nas se desvia na porção superior 1556, só necessita de estender uma 

porção da circunferência da porta de saída 1412. Na configuração ilus

trada, a elevação 1482 se estende menos que o espaço circunferenci- 

al da porção que se pode desviar do anel de fecho 1540. São possí

veis outras configurações.

[00252] Como ilustrado nas Figuras 39 e 47, o conector de conduíte 

1500 inclui preferivelmente um recorte 1513 configurado para acomo
dar uma porção substancialmente vertical da porta de saída 1412. No

vamente, isso ajuda a assegurar que o conector de conduíte 1500 é 

corretamente orientado à medida que é inserido na extremidade da 

porta de saída 1412, uma vez que a inserção total só é possível com 

alinhamento correto. Ademais, essa disposição fornece um acopla

mento mais resistente e permite a conexão elétrica, como será des

crito abaixo. Novamente, pelo menos, uma porção inicial do recorte 
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1513 pode ser inclinada ou curvada, de modo que a primeira parte do 

recorte 1513 que recebe a porção vertical da porta de saída 1412 seja 

mais larga que a porta de saída 1412, fornecendo alguma tolerância 

quanto ao alinhamento inicial necessário. Contudo, quando a porta de 

saída 1412 se encontra geralmente em um corte transversal circular, 
isso pode não ser necessário, uma vez que alguma tolerância é ine

rentemente fornecida devido ao formato circular da porta de saída 
1412.

[00253] Em relação às Figuras 40 e 42, o conector de conduíte 
1500 pode adicionalmente ou em alternativa incluir uma ranhura ou 

recorte angulado 1518 que receba uma saliência similarmente angula

da 1428 na porta de saída 1412. Isso serve para obter e assegurar a 

orientação do conector de conduíte 1500 e da porta de saída 1412 um 

em relação ao outro. A saliência angulada 1428 serve igualmente para 

fortificar a porta de saída 1412 aumentando a quantidade de material 

conectando a porta de saída 1412 ao topo da câmara de umidificação 
1104.

[00254] Em algumas modalidades, por exemplo, como ilustrado nas 

Figuras 49, 70 e 71, uma superfície de baixo do corpo principal 1522 

do conector de conduíte 1500 inclui uma elevação 1572 configurada 

para o acoplamento em, ou a união a, uma ranhura correspondente 

1472 posicionada no topo da câmara de umidificação 1104 adiante da 

porta de saída 1412 para ajudar a inibir ou impedir a rotação do conec

tor de conduíte 1500 e, por consequência, o conduíte inspiratório 120. 

A combinação da ranhura 1472 e da elevação 1572 ajuda na orienta

ção do conector de conduíte 1500 igualmente durante o acoplamento. 

Como ilustrado na Figura 70, a elevação 1572 pode ter geralmente um 

formato de losango. Na modalidade ilustrada, a elevação 1572 é assi

métrica; a porção de baixo da elevação 1572 ilustrada na Figura 70, 

que corresponde à porção mais afastada da base de aquecedor 102
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quando o conector de conduíte 1500 se encontra acoplado ao cartu

cho 1300, é mais longa que a porção de topo da elevação 1572.

[00255] As Figuras 40 a 42 ilustram uma modalidade de um aco

plamento bloqueável, mas amovível entre o conector de conduíte 1500 

e a porta de saída 1412. O conector de saída 1500 inclui o botão 1510 
que pode ser manualmente acionado, como, por exemplo, por um po

legar e/ou dedo para permitir que o conector de conduíte 1500 seja 

removido da porta de saída 1412. Na configuração ilustrada, o botão 

1510 é formado desde um material elástico de modo resiliente e tem 

uma porção configurada para ser recebida em uma reentrância 1480 

formada na parede exterior da porta de saída 1412. A pressão no bo

tão 1510 desacopla uma porção de acoplamento do botão 1510 da 
reentrância 1480. As Figuras 43 e 44 ilustram uma modalidade alterna

tiva em que o botão 1510 é formado desde um material substancial

mente rígido, mas pode ser montado em uma mola. A pressão no bo

tão 1510 atua contra a mola e desacopla a porção de acoplamento 
1520 do botão 10 desde as reentrâncias em uma parede exterior da 

porta de saída 1412.

[00256] As Figuras 45 e 46 ilustram uma modalidade alternativa em 

que o botão 1510, ou pelo menos a porção de acoplamento 1520 do 

mesmo, é elástico de modo resiliente, pelo que pelo menos uma por

ção do botão 1510 se deforma para o desacoplamento das porções de 

acoplamento 1520 das reentrâncias 1480 na porta de saída 1412.

[00257] As Figuras 47 e 54 ilustram uma modalidade alternativa de

um conector de conduíte 1500. Nas Figuras 52 e 54, parte do conector

de conduíte 1500 é removida para mostrar detalhes adicionais. De

acordo com essa modalidade, os botões 1510 são posicionados nos
lados do conector de conduíte 1500, uma vez que isso pode ser mais

conveniente ao serem colocados em pontos de contato naturais para

um usuário na tentativa de desconectar o conector de conduíte 1500
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da porta de saída 1412. Os botões 1510 são incorporados ou acopla

dos de modo operável em um anel elasticamente deformável 701. A 
pressão nos botões 1510 desacopla o anel 701 de reentrâncias forma

das em, pelo menos, uma das superfícies exteriores superiores e infe

riores da porta de saída 1412, permitindo a remoção do conector de 

conduíte 1500.

[00258] Como uma alternativa às reentrâncias, a elevação 1482 

pode ser usada na porta de saída 1412 como ilustrado no corte trans

versal na Figura 55. Isso se aplica a essa e outras modalidades aqui 

reveladas. Em algumas dessas modalidades, quando o conector de 

conduíte 1500 se encontra acoplado na porta de saída 1412, o topo do 

anel 701 fica encostado atrás da (ou mais perto da base de aquecedor 

102 que a) elevação 1482. Para desacoplar o conector de conduíte 

1500 da porta de saída 1412, os botões 1510 são pressionados para 

deformar o anel 701, de modo que o topo do anel 701 suba acima do 

nível da elevação 1482 e o conector de conduíte 1500 possa ser re

movido da porta de saída 1412.

[00259] A Figura 58 é uma vista em corte transversal de um conec
tor de conduíte 1500 acoplado em uma porta de saída 1412 da câmara 

de umidificação 1104. Nessa modalidade, o conector de conduíte 1500 

tem uma conexão-macho, de modo que, pelo menos, uma porção do 

conector de conduíte 1500 seja recebida dentro da porta de saída 

1412. Um O-ring 1005 ou outra vedação é usado para a vedação entre 

as partes-macho e a parede interior da porta de saída 1412.

[00260] A Figura 59 ilustra uma vista similar à da Figura 58, mas

modificada de modo que a porta de saída 1412 seja configurada como

a parte-macho que se une com a parede interior da entrada do conec
tor de conduíte 1500. Novamente, um O-ring 1005 ou outra vedação

pode ser usado para a redução ou eliminação da probabilidade de va

zamento.
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Conexões Elétricas

[00261] As conexões elétricas de exemplo 801 são ilustradas nas 

Figuras 40 e 41. As conexões elétricas podem ser fornecidas na por

ção se estendendo 1524 do conector de conduíte 1500, de modo que 
as mesmas se estendam para além da conexão pneumática e se aco

plem de modo elétrico e/ou comunicativo em um conector cooperativo 

802 no cartucho 1300 como ilustrado na FIG. 38. Em outras modalida

des, a conexão pneumática se estende para além das conexões elétri

cas, ou as conexões elétricas e pneumáticas se estendem a mesma 

quantidade. Como ilustrado nas Figuras 40 e 41, as conexões elétricas 

e outras podem ser formadas por contatos com lâmina no conector de 

conduíte 1500 que são recebidos nas reentrâncias respectivas no car

tucho 1300 que aloja contatos para a conexão ao mesmo. Em outras 

modalidades, as conexões elétricas podem ser formadas por contatos 
com lâmina no conector de conduíte 1500 que podem ser posiciona

dos tocando nos contatos com lâmina situados em uma blindagem 

1305 que forma uma porção do cartucho 1300. Outros conectores, 

como os pinos, podem em alternativa ser usados, mas os contatos 

com lâmina são vantajosos ao fornecerem alguma tolerância no posi

cionamento relativo exato das lâminas nas reentrâncias. Na modalida

de ilustrada, é fornecida alguma tolerância vertical.

[00262] Na modalidade ilustrada nas Figuras 47 a 54, o conector de 

conduíte 1500 inclui uma cavidade 702 para o alojamento de conexões 

elétricas ou outras. Uma outra modalidade é ilustrada nas Figuras 56 e 

57, em que o terminal elétrico se encontra na forma do cartão de borda 

901.

[00263] De acordo com uma modalidade alternativa, os contatos 

elétricos compreendem um ou mais contatos de pino de Pogo ou mola 

que incluem pinos montados em uma mola alojados em passagens 

que lhes permite variar a extensão até à qual os mesmos se projetam 
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desde o invólucro, fornecendo assim tolerância nas posições relativas 

do conector de conduíte 1500 e do cartucho 1300 ao longo dos eixos 
dos pinos. Ademais, a capacidade de os pinos serem pressionados 

pode tornar mais fácil a inserção dos pinos nos orifícios que alojam 

conectores de cooperação ou união.

[00264] De acordo com outra modalidade alternativa, as conexões 

elétricas compreendem conectores de cartão de borda ou conectores 

de borda de cartão, em que uma primeira parte do conector tem um ou 

mais trilhos condutores fornecidos em uma placa de circuito impresso 
e configuradas para fazerem contato com um ou mais pinos de uma 

segunda parte do conector.

[00265] A Figura 62 ilustra uma modalidade de exemplo do cartão 

de borda 901. A colocação do cartão de borda 901 no conector em re

lação à colocação da vedação pneumática pode permitir o controle da 

ordem do contato elétrico e da vedação pneumática durante a cone

xão. Em algumas configurações, a conexão pneumática ocorre antes 

da conexão elétrica. Em algumas configurações, as duas conexões 

podem ocorrer substancialmente em simultâneo. Em algumas configu

rações, pode ser desejado permitir a ocorrência da conexão elétrica 

antes da conexão pneumática.

[00266] Com referência à Figura 62, o cartão de borda 901 é um 

componente geralmente plano. O cartão de borda 901 em algumas 

configurações é uma placa de circuito impresso. O cartão de borda 

901 pode ter uma superfície de topo 903 e uma superfície de baixo 

905. O cartão de borda 901 tem uma zona de cabeça aumentada 907, 

uma zona de corpo principal menor 909 e a zona de montagem 911. 

Em algumas modalidades, a zona de cabeça 907 se cruza com a zona 

de montagem 911 com pouca ou nenhuma zona de corpo principal 

909 interferente. Cada uma das zonas 907, 909, 911 pode ser separa

da das zonas adjacentes por um alargamento (consulte, por exemplo, 
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um alargamento 917) ou um desnível ou ressalto. Os alargamentos, 

desníveis ou ressaltos podem ser usados para a localização do cartão 

de borda 901 durante a montagem do conector de conduíte 1500. 

[00267] A zona de cabeça 907 pode incluir placas de contato 900 

para os trilhos que serão descritos. As placas de contato 900 têm um 

comprimento estendido para acomodar desvios axiais (ou seja, na di

reção geral dos trilhos e das placas) no posicionamento, mantendo ao 

mesmo tempo o contato elétrico com o cartucho 1300.

[00268] A zona de corpo principal 909 inclui uma variedade de tri

lhos que serão descritos abaixo, bem como um par de placas de mon

tagem 910 para um resistor, que será descrito abaixo. Em algumas 

modalidades, o par de placas de montagem 910 se encontra em uma 
porção diferente do cartão de borda 901, como a zona de montagem 

911.

[00269] A zona de montagem 911 compreende uma pluralidade de 

fendas 913 e um coletor 915. As fendas 913 podem receber fios para 

serem soldados ou então adequadamente conectados ao cartão de 

borda 901 enquanto o coletor 915 ajuda no posicionamento repetível 
dos fios e na permissão da aplicação da tensão nos fios durante a 

operação de solda. Em outra modalidade (não ilustrada), as fendas 

913 alternam em cada lado da zona de montagem 911 para aumentar 

a respectiva separação entre elas.

[00270] Na modalidade ilustrada, o cartão de borda 901 inclui seis 

trilhos elétricos que se estendem desde as placas de contato 900. Em 

algumas configurações, todos os trilhos elétricos se estendem ao lon

go da superfície de topo 903 do cartão de borda 901. Em algumas 

configurações, a totalidade de cada um dos trilhos se estende ao longo 

apenas da superfície de topo 903 do cartão de borda 901. Em algumas 

configurações, nenhuma porção dos trilhos elétricos se estende ao 

longo da superfície de baixo 905 do cartão de borda 901.
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[00271] Os dois trilhos exteriores 904 fornecem a conexão elétrica 

para os fios de aquecedor no conduíte inspiratório 120. Os dois trilhos 

interiores 908 fornecem a conexão elétrica para os fios de sensor. Os 

dois trilhos intermediários 906 se estendem até às placas de monta

gem 910 para um resistor. O resistor pode ser um resistor de identifi
cação como descrito acima. Por consequência, os trilhos intermediá

rios 906 fornecem uma conexão elétrica entre o resistor de identifica
ção e o cartucho 1300 para permitir que o cartucho 1300 e/ou a base 

de aquecedor 102 identifiquem o conduíte inspiratório 120 ligado.
[00272] Na configuração ilustrada, as placas de contato 900 associ

adas aos dois trilhos exteriores 904 se estendem mais na direção da 

borda frontal da PCB que as placas de contato 900 associadas aos 

quatro trilhos intermédios. Além disso, os dois trilhos exteriores 904 

são configurados para a conexão a componentes de voltagem mais 

alta que os quatro trilhos intermédios. Desse modo, os trilhos exterio

res 904 são mais largos que os trilhos interiores 906, 908.

[00273] Em algumas modalidades, a diferença no comprimento en

tre as placas de contato 900 associadas aos trilhos exteriores 904 e as 

placas de contato 900 associadas aos trilhos intermediários e interio
res 906, 908 permite o controle da ordem na qual as várias conexões 

são efetuadas e/ou interrompidas. Por exemplo, a conexão de placas 

de contato 900 associadas aos trilhos exteriores de alta voltagem 904 

pode ser efetuada antes da conexão das placas de contato 900 asso

ciadas aos trilhos intermediários 906 que fornecem a conexão ao re

sistor de identificação 910. Essa configuração permite vantajosamente 

o estabelecimento de conexões de voltagem mais alta antes do forne

cimento de energia desde a base de aquecedor 102 em configurações 

onde a identificação (por exemplo, por via do resistor 910) e/ou a pre

sença dos fios de sensor (por exemplo, por via dos trilhos interiores 

908) são necessárias antes da aplicação de energia nos fios de aque
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cedor que se conectam aos trilhos exteriores 904. Em algumas confi

gurações, é possível cortar a energia dos trilhos exteriores de alta vol

tagem 904 na desconexão dos trilhos de voltagem mais baixa.

Funcionalidades de Alinhamento e Acoplamento do Conector de Con

duíte para o Cartucho

[00274] O cartucho 1300 é ilustrado na Figura 66 incluindo a blin

dagem 1305 que recebe e cobre a porção se estendendo 1524. Isso 
pode ajudar na redução ou eliminação da probabilidade de qualquer 

líquido derramado entrar em contato com os componentes elétricos do 
conector de conduíte 1500 e serve igualmente para fortificar e enrije

cer o acoplamento. Ademais, a blindagem 1305 pode ajudar na colo

cação do conector de conduíte 1500 em acoplamento na porta de saí
da 1412 da câmara de umidificação 1104 e/ou em acoplamento com a 

base de aquecedor 102. Mais particularmente, a blindagem 1305 for

nece uma indicação visual relativamente a onde o conector de conduí- 

te 1500 deve ser posicionado. Ademais, a blindagem 1305 pode forne
cer algum controle físico sobre a localização do conector de conduíte 

1500. Por exemplo, na modalidade ilustrada, pelo menos a porção se 

estendendo 1524 do conector de conduíte 1500 é recebida contra uma 

porção da parede da blindagem 1305 opondo a chapa de aquecedor 

108. Por consequência, a blindagem 1305 pode inibir ou impedir a saí
da do cartão de borda 901 (ou outro componente de conexão elétrica); 

ou seja, se o conector de conduíte 1500 for rodado em torno do eixo X 

até uma extensão demasiado grande e a extremidade dianteira for 

mais alta que a extremidade traseira (a extremidade acoplada no con- 

duíte inspiratório 120), o cartão de borda 901 não pode deslizar por 

cima da tomada correspondente 802 porque é bloqueado pela blinda

gem 1305. Isso pode ocorrer particularmente quando a chapa de 

aquecedor 108 se encontra montada em uma mola, de modo a inclinar 

a chapa de aquecedor 108 em direção à blindagem 1305. Desse mo
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do, pelo menos a altura (ou seja, ao longo do eixo Z) do conector de 

conduíte 1500 pode ser controlada. O fato de a blindagem 1305 forne

cer uma parede oposta curva pode ajudar na localização do conector 

de conduíte 1500 ao longo do eixo X, uma vez que o conector de con

duíte 1500 será impelido em direção ao centro do arco formando a 
blindagem 1305. A função de localização física da blindagem 1305 é 

ainda mais melhorada por definir uma parede que, pelo menos parci

almente, circunda o conector de conduíte 1500, de modo a controlar 

não só um limite superior para a posição do conector de conduíte 

1500, mas uma localização real do mesmo.

[00275] A blindagem 1305 pode igualmente proteger a primeira 
sonda 1302. Por exemplo, a blindagem 1305 pode proteger a primeira 

sonda 1302 contra danos que possam ocorrer se a primeira sonda 

1302 entrar em contato com outros componentes ou objetos durante a 

montagem, o uso, a limpeza ou afins. Como ilustrado na Figura 66, a 

primeira sonda 1302 pode ter reentrâncias dentro da blindagem 1305. 

Em outras palavras, a primeira sonda 1302 se encontra oculta da vista 

do topo pela blindagem 1305. Além do mais, as superfícies circundan

tes do cartucho 1300 se estendem mais para a frente que a primeira 

sonda 1302, o que fornece proteção contra o contato inadvertido com 

a primeira sonda 1302.
[00276] Em algumas modalidades, a blindagem 1305 inclui carris 

1392. Os carris 1392 podem se posicionar dentro de uma porção infe

rior da blindagem 1305. Os carris 1392 podem ser configurados para 

acoplar ou suportar o fundo do conector de conduíte 1500 (ou seja, o 

fundo do conector de conduíte 1500 fica encostado ao topo dos carris 

1392 quando o conector de conduíte 1500 é acoplado no cartucho 

1300) para ajudar na inibição ou prevenção da rotação ascendente do 

conduíte. Como ilustrado na Figura 68, uma superfície de baixo 1528 

da porção se estendendo 1524 do conector de conduíte 1500 fica em 
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contato com o, ou encostada ao, topo dos carris 1392 quando o conec

tor de conduíte 1500 se encontra acoplado ao cartucho 1300. Em al

gumas modalidades, por exemplo como ilustrado nas Figuras 60 e 68, 

os carris 1392 são construídos em rampa no sentido ascendente em 
direção à parte de trás dos carris 1392 e da blindagem 1305; em ou

tras palavras, os carris 1392 se adelgaçam em direção à frente dos 

carris 1392 e da blindagem 1305. O formato em rampa ou adelgaçado 

dos carris 1392 pode ajudar na orientação do alinhamento inicial do 

conector de conduíte 1500 enquanto o mesmo é acoplado no cartu

cho. Os carris 1392 e o contato entre o conector de conduíte 1500 e os 

carris 1392 podem vantajosamente ajudar na redução ou eliminação 

da probabilidade de rotação do conector de conduíte 1500 em torno do 

eixo X.

[00277] Em algumas modalidades, o topo do conector de conduíte 

1500 inclui uma elevação ou nervura 1574 como ilustrado na Figura 

63. A nervura 1574 é configurada para ficar em contato com o interior 

do topo da blindagem 1305, de modo que a blindagem 1305 possa co

locar pressão descendente adicional no conector de conduíte 1500 

para a manutenção da posição correta do conector de conduíte 1500.
[00278] Em algumas modalidades, a câmara de umidificação 1104 

inclui uma fenda se estendendo verticalmente 1408 ao longo de uma 

superfície posterior ou lado da câmara de umidificação 1104, por 

exemplo como ilustrado na Figura 61. A fenda 1408 é formada por 

uma porção do corpo 1402 da câmara de umidificação 1104 se esten

dendo para dentro em direção ao interior da câmara de umidificação 

1104. A porção se estendendo para dentro pode fazer parte do trajeto 

do fluxo pretendido de gases pelo interior da câmara de umidificação 

1104 desde a porta de entrada 1410 até à porta de saída 1412. Por 

exemplo, a porção se estendendo para dentro pode formar um defletor 

dentro da câmara de umidificação 1104 para ajudar no direcionamento 
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do fluxo de gases pela câmara de umidificação 1104. Em algumas si

tuações, se o usuário tentar instalar a câmara de umidificação 1104 na 

base de aquecedor 102 com a câmara de umidificação 1104 inclinada 

ou em um ângulo, pode ser possível que a fenda 1408 fique presa em 
porções do cartucho 1300, por exemplo, as aletas 324, 326 ou parte 

da blindagem 1305. Para a redução ou eliminação da probabilidade de 

isso ocorrer, em algumas modalidades, a câmara de umidificação 
1104 inclui uma prateleira geralmente horizontal 1492 (ilustrada na Fi

gura 61) se estendendo de um lado ao outro da fenda 1408 no, ou jun

to do, topo da fenda 1408. Em algumas configurações, a prateleira 

1492 pode ser posicionada em outras localizações ao longo da fenda 

1408. Em algumas configurações, podem ser usadas múltiplas prate

leiras 1492. Em algumas configurações, a fenda 1408 pode ser remo

vida ou então coberta. Em uso, se o usuário estiver tentando instalar a 

câmara de umidificação 1104 na base de aquecedor 102 em um ângu

lo impróprio, a prateleira 1492 pode entrar em contato com porções do 

cartucho 1300 para a redução ou eliminação da probabilidade de aco

plamento e captura da fenda 1408 em essas porções.

Cartuchos Permutáveis

[00279] Em algumas modalidades, o cartucho 300 é permanente

mente acoplado ou integralmente formado na coluna 204 ou outra por

ção da base de aquecedor 102. Em outras modalidades, o cartucho 

300 pode ser configurado para ser acoplado de modo removível na 
coluna 204 ou outra porção da base de aquecedor 102. Quando o car

tucho 300 é acoplado de modo removível, em vez de acoplado perma

nentemente à base de aquecedor 102, podem ser produzidos diferen

tes tipos ou modelos do cartucho 300 para o uso com diferentes mode

los da câmara de umidificação 104, diferentes modelos do circuito de 

respiração 123 e/ou diferentes terapias. Essa configuração modular 

permite vantajosamente que um único modelo da base de aquecedor 
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102 seja compatível com uma variedade de consumíveis e usado para 

uma variedade de pacientes e técnicas de terapia. O fato de existir 

uma variedade de cartuchos removíveis e substituíveis permite igual

mente uma variação de funcionalidades com um único modelo da base 
de aquecedor 102.

[00280] Por exemplo, como ilustrado esquematicamente na Figura 

64, os modelos de cartucho de sensor podem incluir um primeiro mo

delo de cartucho 300a (por exemplo, um cartucho de membro duplo, 

que interage com os conduítes inspiratório e expiratório), um segundo 

modelo de cartucho 300b (por exemplo, um cartucho de membro úni

co, que interage apenas com um conduíte, por exemplo, apenas um 

conduíte inspiratório), um terceiro modelo de cartucho 300c (por 

exemplo, um cartucho de baixo fluxo para crianças, que interage com 

um conduíte para terapia de baixo fluxo e/ou uma câmara de volume 

mais pequeno), um quarto modelo de cartucho 300d (por exemplo, um 

cartucho de câmara alta para adultos, que interage com um volume 

padrão e/ou câmara alta), e/ou um quinto modelo de cartucho 300e 

(por exemplo, um cartucho retrocompatível, que interage com um ou 

mais modelos anteriores de câmaras, sensores, e/ou conduítes, ou 

que pode ser usado com modelos anteriores ou outros de câmaras 

e/ou conduítes sem interagir com a câmara e/ou o conduíte). Certa

mente, esses são apenas exemplos, e podem ser desenvolvidos vá

rios outros modelos de cartucho de sensor. O cartucho pode interagir 

com câmaras, sensores e/ou conduítes direta ou indiretamente, por 

exemplo, por via de cabos condutores elétricos conectados ao cartu
cho. Em algumas modalidades, o cartucho não interage com, ou aco

pla quaisquer, componentes do sistema para além da base de aque

cedor. Em algumas dessas modalidades, o cartucho só pode fornecer 

funcionalidades elétricas, como transferência e armazenamento de 

dados como descrito em maior detalhe abaixo, sem fornecer quaisquer 
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sensores ou funcionalidades de acoplamento. Na substituição do car

tucho, uma única base de aquecedor pode ser usada com diversas 

embalagens consumíveis diferentes e a única base de aquecedor, por 

consequência, pode ser usada para efetuar diversos regimes de tera

pia diferentes. Conformemente, ao fornecer cartuchos diferentes, a 

flexibilidade da base de aquecedor pode ser dramaticamente aumen

tada quando comparada com as construções anteriores da base de 

aquecedor.

Funcionalidades Estruturais

[00281] Os diferentes modelos de cartucho 300a a 300e podem in

cluir diferentes números, tipos e/ou disposições de sensores. Por 

exemplo, alguns dos modelos de cartucho 300a a 300e podem não 
incluir quaisquer sensores e podem ser compatíveis com câmaras de 

umidificação que não incluam orifícios para sensores (por exemplo, um 

cartucho retrocompatível). Outros modelos de cartucho 300a a 300e 

podem incluir pressão, umidade, nível de líquido e/ou outros tipos de 
sensores. Alguns dos modelos de cartucho 300a a 300e podem igual

mente incluir um receptor para um conector elétrico correspondente 

em outro componente do sistema de umidificação. Por exemplo, o car

tucho 300 da Figura 7A inclui o conector elétrico de união 350 que cor

responde a um conector de extremidade de câmara de conduíte inspi- 
ratório.

[00282] Em algumas modalidades, por exemplo como ilustrado na 

Figura 2, o cartucho 300 pode incluir uma tomada 348. Na modalidade 

ilustrada, a tomada 348 se situa em uma superfície exterior de uma 

das paredes laterais 320. Contudo, a tomada 348 pode se situar em 

outro lugar no cartucho 300. A tomada 348 pode ser configurada para 

a recepção de um plugue ou cabo condutor. Por exemplo, a tomada 

348 pode receber um cabo condutor configurado para ser acoplado ao 

conduíte inspiratório 120 ou um conector de conduíte inspiratório para
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fornecer energia e/ou conexão elétrica a um fio de aquecedor no con

duíte inspiratório 120. Em algumas modalidades, o cabo condutor para 

o fio de aquecedor é permanentemente acoplado à tomada 348. Em 

algumas modalidades, a tomada 348 ou outra tomada no cartucho 300 

pode fornecer um ponto de conexão para um fio de aquecedor no con- 

duíte expiratório 122 e/ou um ou mais sensores. Outros modelos de 

cartucho podem não incluir uma tomada 348. Por exemplo, uma toma

da 348 pode não ser necessária se o conduíte expiratório 122 não for 

usado e/ou o conduíte inspiratório 120 incluir um conector que fornece 

uma conexão para os fios de aquecedor no conduíte.

[00283] Diferentes modelos de cartucho 300a a 300e podem igual

mente incluir diferentes funcionalidades de entrada e/ou acoplamento 
para o acoplamento em diferentes câmaras e/ou conduítes. Um ope

rador pode selecionar um modelo de cartucho apropriado para o paci
ente, a terapia e/ou consumíveis específicos a serem usados (por 

exemplo, a câmara de umidificação 104 e/ou circuito de respiração 

123) e acoplar o cartucho selecionado na base de aquecedor 102. 

Funcionalidades Elétricas
[00284] Em algumas modalidades, cada um dos modelos de cartu

cho 300a a 300e inclui uma memória, como uma EEPROM, ou outro 

dispositivo de armazenamento adequado. Quando um dos modelos de 

cartucho 300a a 300e se encontra instalado na base de aquecedor 

102, a memória pode ser eletricamente conectada ao processador 

e/ou memória da base de aquecedor 102.

[00285] A memória de cada um dos modelos de cartucho 300a a

300e pode armazenar várias informações ou dados. Por exemplo, a

memória de cada um dos modelos de cartucho 300a a 300e pode ar

mazenar dados identificando o tipo ou modelo particular do cartucho
e/ou o número e os tipos de sensores montados no cartucho. Em al

gumas modalidades, quando um dos modelos de cartucho 300a a
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300e se encontra acoplado à base de aquecedor 102, o processador 

de base pode ler dados de identificação armazenados na memória do 

cartucho e selecionar dados operacionais, como parâmetros de tera

pia, coeficientes PID, limiares para propriedades de gases, como tem

peratura ou fluxo, algoritmos, dados de calibragem do sensor, e/ou um 

código executável desde a memória 112 apropriado para o cartucho 

particular em uso. Em algumas modalidades, a memória de cada um 

dos modelos de cartucho 300a a 300e armazena os dados operacio

nais apropriados específicos desse modelo de cartucho ou até especí

ficos de cada cartucho individual. Esses dados podem ser transferidos 

para o processador de base e/ou a memória quando o cartucho é aco

plado à base de aquecedor 102. Em algumas modalidades, os dados 

de calibragem do sensor armazenados na memória de cartucho po

dem permitir uma maior exatidão do sensor. Em outras palavras, o sis

tema pode ser calibrado usando dados no cartucho removí- 

vel/substituível que possam ser usados para a correção de variações 

entre sensores de um cartucho para outro.

[00286] Se forem desejadas ou necessárias atualizações, podem 

ser produzidos novos modelos de cartucho 300a a 300e em vez de ser 
necessário reprogramar a base de aquecedor 102. Por exemplo, po

dem ser produzidos novos modelos de cartucho 300a a 300e se forem 

desenvolvidos novos modelos da câmara de umidificação 104, novos 

componentes do circuito de respiração 123 e/ou novas terapias. Simi

larmente, os modelos de cartucho 300a a 300e podem ser feitos para 

permitir o uso de modelos mais antigos da câmara de umidificação 104 
e/ou dos conduítes com um modelo mais novo da base de aquecedor 

102. Por consequência, os modelos de cartucho removíveis e substitu

íveis 300a a 300e podem permitir que a base de aquecedor 102 tenha 

retrocompatibilidade e compatibilidade com versões futuras em relação 

a vários consumíveis, como a câmara de umidificação 104 e os condu- 
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ítes. Contrariamente, uma atualização de software da base de aque

cedor 102 pode incluir uma atualização do software do modelo de car

tucho 300a a 300e se a versão de software no modelo de cartucho 

300a a 300e for mais antiga que a versão atualizada na base de aque

cedor 102.

[00287] Em algumas modalidades, o processador de base 114 pode 

identificar o cartucho 300 específico, a câmara de umidificação 104 
e/ou os conduítes ligados à base de aquecedor 102. O processador 

114 pode provocar uma mensagem de aviso para aparecer no display 

116 e/ou guardar um código de erro na memória 112 se um compo

nente incompatível estiver acoplado no sistema.

[00288] Em algumas modalidades, cada um dos modelos de cartu

cho 300a a 300e pode provocar um resultado se estiver disponível um 
novo software para a base. Por exemplo, cada um dos modelos de 

cartucho 300a a 300e pode fazer com que o display 116 pergunte ao 
usuário se existe um novo software disponível para a base. Por exem

plo, a memória do cartucho pode ser programada com, e armazenar, 
informações em relação à última versão de software disponível para a 

base de aquecedor 102 quando o cartucho foi produzido. Quando o 

cartucho se encontra acoplado à base de aquecedor 102, o processa

dor 114 pode comparar as informações de versão de software arma

zenadas no cartucho com a versão de software sendo usada pelo pro

cessador 114 ou armazenada na memória de base 112. Se as versões 

não corresponderem, o processador 114 pode fazer com que o display 

116 mostre uma mensagem indicando se está disponível uma atuali

zação de software. Em algumas modalidades, o cartucho pode arma

zenar o último software disponível quando o cartucho foi produzido, e 

o processador 114 pode transferir o novo software desde o cartucho 

quando o cartucho estiver conectado.

[00289] Em algumas modalidades, cada um dos modelos de cartu
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cho 300a a 300e pode igualmente incluir um processador. O proces

sador de cartucho pode ser configurado para a comunicação com o 

processador de base quando o cartucho se encontra acoplado à base. 

O cartucho e os processadores de base podem se coordenar para que 

diferentes funções possam ser implementadas por um ou ambos os 

processadores. Em algumas modalidades, a funcionalidade específica 

da configuração configurada para ser implementada pelo processador 

de cartucho pode anular a funcionalidade genérica ou predefinida im

plementada pelo processador de base.

[00290] Em algumas modalidades, cada um dos modelos de cartu

cho 300a a 300e é configurado para ter um tempo de vida mais curto 

ou duração de uso pretendida mais curta que a base de aquecedor 

102. Por exemplo, cada um dos modelos de cartucho 300a a 300e po

de incluir sondas e/ou outros componentes que devem ser substituídos 

periodicamente para assegurar a confiabilidade e exatidão do sensor. 

A inclusão dessas sondas e/ou outros componentes nos modelos de 
cartucho removíveis e substituíveis 300a a 300e permite vantajosa

mente que esses componentes sejam periodicamente substituídos 

sem ter de substituir a base de aquecedor 102. Ademais, ao posicionar 

esses componentes nos modelos de cartucho removíveis 300a a 300e, 

a substituição dos sensores pode ser dramaticamente simplificada 

comparado com a necessidade de substituir individualmente os senso

res. A substituição periódica dos modelos de cartucho 300a a 300e 
pode igualmente permitir atualizações de software periódicas para a 

base como descrito acima. Os modelos de cartucho 300a a 300e po

dem ser configurados para fazer com que o display 116 pergunte ao 

usuário quando o cartucho se aproxima do, e alcança o, final do respe

tivo tempo de vida recomendado.
[00291] Como descrito acima, cada um dos modelos de cartucho 

300a a 300e pode ser diferenciado dos outros na forma e/ou função.
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Por exemplo, a forma dos modelos de cartucho 300a a 300e pode ser 

variada dependendo dos outros componentes com os quais o cartucho 

tem de interagir. Além disso, a função dos modelos de cartucho 300a a 

300e pode ser variada dependendo das terapias usadas com o cartu

cho e os componentes associados.

[00292] Por exemplo, uma série de cartuchos pode ser configurada 

para suportar a operação do sistema de umidificação 100 em diversas 

configurações, como por exemplo mediante o uso com cartuchos indi

viduais que são configurados para fornecer uma ou mais das seguin

tes funcionalidades/configurações do sistema: somente um conduíte 

inspiratório e não um conduíte expiratório, um conduíte inspiratório e 

um conduíte expiratório, um conduíte inspiratório com um fio de aque

cedor ao longo do respectivo comprimento, e/ou um conduíte inspirató

rio capaz de fornecer aquecimento de zona dupla. Essas variações 
podem corresponder a variações de hardware de cartucho entre os 

vários estilos de cartucho incluindo: diferentes conectores de fios do 

sensor, conectores de fios do aquecedor e/ou sondas diretamente 

montadas. As variações podem igualmente corresponder a variações 
de software de cartucho entre os vários estilos de cartucho incluindo: 

medição de resistores ID ou outros tipos de componentes de identifi

cação, medição de tipos diferentes de sensores, controle de diferentes 

tipos de fios de aquecedor e controle de outros componentes, como a 

chapa de aquecedor. Os sensores podem incluir sensores que medem 

a taxa de fluxo de gás, a pressão, a temperatura e/ou a mistura (por 

exemplo, concentração de O2), bem como o nível de líquido da câma
ra, a temperatura de chapa de aquecedor e outros. Certamente, essas 

variações funcionais e estruturais são fornecidas somente para efeitos 

de exemplo e não pretendem ser limitativas ou mutuamente exclusi

vas. Ao fornecer uma variedade de cartuchos, podem ser facilmente 

fornecidas diferentes funcionalidades e estruturas à base de aquece
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dor. Conformemente, a variedade de cartuchos pode incluir configura

ções que são projetadas para o uso em conjunto com terapias e/ou 

componentes (por exemplo, componentes consumíveis) atualmente 

em uso na comunidade médica, e podem ser fornecidos novos cartu

chos que incluem configurações que serão projetadas para o uso em 

conjunto com terapias recentemente descobertas e/ou componentes 

recentemente desenvolvidos.

Cartucho para Conexão de Base

[00293] Em algumas modalidades nas quais o cartucho 300, 1300 é 

removível desde a base de aquecedor 102, o cartucho 300, 1300 e a 

base de aquecedor 102 incluem várias funcionalidades para o acopla

mento do cartucho 300, 1300 na base de aquecedor 102.

[00294] Com referência à Figura 67, a base de aquecedor 102 pode 

compreender uma reentrância 150. A reentrância 150 pode ser posici
onada ao longo da coluna 204. Na configuração ilustrada, a reentrân

cia 150 é disposta dentro da superfície frontal 214 da coluna 204.

[00295] A reentrância 150 tem um tamanho e é configurada para a 

recepção de, pelo menos, uma porção do cartucho 1300. A reentrância 

150 tem uma largura, uma altura e uma profundidade que pode rece
ber, pelo menos, uma porção do cartucho 1300. Desse modo, na con

figuração ilustrada, a reentrância 150 compreende uma parede traseira 

152, uma parede superior 154, um par de paredes laterais 156 e uma 

parede de baixo 158. Em conjunto, nas configurações ilustradas, a pa

rede superior 154, o par de paredes laterais 156 e a parede de baixo 

158 definem geralmente uma armação que circunda a parede traseira 
152. Pelo menos, a parede de baixo 158 e as paredes laterais 156 se 

estendem geralmente de modo normal em relação à superfície frontal 

214 da coluna 204. Na configuração ilustrada, a parede superior 154 

da reentrância 150 se estende em um ângulo até ao normal, de modo 

que a altura da reentrância 150 diminua com a profundidade crescente 
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na reentrância 150. Outras configurações são possíveis.

[00296] Com referência ainda à Figura 67, a base de aquecedor 

102 pode compreender uma ou mais reentrâncias superiores 160. Na 

configuração ilustrada, as reentrâncias superiores 160 são posiciona

das ao longo da parede superior 154 e se estendem para dentro da 
parede superior 154. Preferivelmente, as reentrâncias superiores 160 

definem cavidades fechadas. Em outras palavras, as reentrâncias su

periores 160 não são meramente aberturas para o interior do invólu

cro, mas são cavidades fechadas. Ao formar as reentrâncias superio

res 160 como cavidades fechadas, o líquido não pode se infiltrar den

tro da base de aquecedor 102 pelas reentrâncias superiores 160.
[00297] A configuração ilustrada compreende três reentrâncias su

periores 160. As reentrâncias superiores 160 se encontram afastadas 

umas das outras. Na configuração ilustrada, uma das três reentrâncias 
superiores 160 é posicionada ao longo de uma porção central da pa

rede superior 154, de modo que essa reentrância superior central 160 
seja bifurcada por um plano vertical que bifurca a base de aquecedor 

102. As outras duas das três reentrâncias superiores 160 são posicio

nadas fora ou em cada lado da reentrância superior central 160. As 

duas reentrâncias superiores exteriores 160 são posicionadas mais 

perto das paredes laterais 156 que da reentrância superior central 160. 

Outras configurações são possíveis, contudo, a configuração ilustrada 

fornece três reentrâncias superiores 160 que se encontram espaçadas 
para fornecer um reforço adjacente suficiente às reentrâncias superio

res 160 enquanto se encontram adequadamente afastadas para ofere

cer rigidez e um acoplamento seguro entre a base de aquecedor 102 e 

o cartucho 300, 1300, como será explicado.

[00298] Com referência continuada à Figura 67, pode ser formada, 

pelo menos, uma reentrância inferior 162 que se estende para dentro 

da parede traseira 152 da reentrância 150. Na configuração ilustrada, 
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duas reentrâncias inferiores 162 se estendem para dentro da parede 

traseira 152 da reentrância 150. As reentrâncias inferiores 162 podem 

ser posicionadas de modo adjacente em relação à parede de baixo 158. 

Cada uma das reentrâncias inferiores 162 pode ser disposta de modo 

adjacente em relação a uma das paredes laterais 156 correspondentes. 
Na configuração ilustrada, uma tomada 163 pode ser posicionada na 

parede lateral 156 dentro da zona ligada pelas reentrâncias inferiores 

162. A tomada 163 pode ser uma concavidade para dentro da parede 

lateral 156 e/ou pode incluir um relevo que se estende para dentro da 

zona das reentrâncias inferiores 162 desde a parede lateral 156.

[00299] As reentrâncias inferiores 162 podem ter larguras maiores 
que alturas. As reentrâncias inferiores 162 podem ser ligadas por uma 

parede de reentrância superior 166 e uma parede de reentrância cen

tral 168, bem como a parede lateral 156 e a parede inferior 158. São 

possíveis outras configurações. Na configuração ilustrada, nem as re

entrâncias inferiores 162 nem as tomadas 163 definem aberturas pelo 
invólucro. Ao formar as reentrâncias inferiores 162 e as tomadas 163 

como componentes fechados, o líquido não consegue se infiltrar den

tro da base de aquecedor 102 pelas reentrâncias inferiores 162 ou as 

tomadas 163 da reentrância 150.

[00300] Com referência continuada à Figura 67, um terminal elétrico 

164 pode ser disposto dentro da reentrância 150. Na configuração ilus

trada, o terminal elétrico 164 é de um modo geral disposto centralmen

te entre as duas paredes laterais 156 da reentrância 150. O terminal 

elétrico 164 é posicionado mais perto da parede inferior 158 que a pa
rede superior 154 da reentrância 150. O posicionamento do conector 

elétrico 1364 mais abaixo ao longo da superfície posterior do cartucho 

1300 permite um ângulo de balanço inferior durante a conexão do co

nector elétrico 1364 ao terminal elétrico 164 da base de aquecedor 

102. Desse modo, a quantidade de rotação do cartucho 1300 em rela
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ção à base 102 durante a qual a conexão elétrica é efetuada pode ser 

reduzida. O deslocamento do conector elétrico 1364 verticalmente pa
ra cima na superfície posterior do cartucho 1300 iria provocar a ocor

rência da conexão elétrica com o terminal elétrico 164 em uma exten

são maior de movimento. Na configuração ilustrada, uma reentrância 

rasa 170 circunda completamente o terminal elétrico 164. Em algumas 

configurações, a reentrância rasa 170 só pode circundar parcialmente 

o terminal elétrico 164. São possíveis outras configurações.

[00301] Como ilustrado nas Figuras 60 e 65, o cartucho 1300 tem 

uma superfície de topo 1308 que corresponde geralmente à parede 

superior 154 da reentrância 150. A superfície de topo 1308 se inclina 

geralmente para baixo em uma direção à retaguarda. Os declives da 

superfície de topo 1308 e a parede superior 154 se correlacionam uns 

com os outros, e as superfícies de declive são desejadas por motivos 

que serão explicados brevemente. O cartucho 1300 inclui igualmente 

duas superfícies laterais 1310 e uma superfície de baixo 1312 que cor

respondem às paredes laterais 156 e à parede de baixo 158 da reen

trância 150.

[00302] A superfície de topo 1308 do cartucho 1300 inclui uma ou 

mais linguetas 1360. As linguetas 1360 se estendem para cima desde 

a superfície de topo 1308. Na configuração ilustrada, a lingueta 1360 

inclui uma superfície de came 1314. A superfície de came 1314 é dis

posta em uma superfície voltada para a frente. Em algumas configura

ções, oposta à superfície de came 1314, a lingueta 1360 inclui um par 

de nervuras 1316 que definem uma ranhura. Na configuração ilustra

da, a porção mais elevada da lingueta 1360 se inclina igualmente para 

trás e para baixo (isto é, na mesma direção da superfície de topo 

1308). Outras configurações são igualmente possíveis.

[00303] Com a referência continuada à Figura 65, o cartucho 1300 

inclui três linguetas 1360. As três linguetas 1360 correspondem em 
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localização às três reentrâncias superiores 160. Como sucede com as 

reentrâncias superiores 160, embora três linguetas espaçadas de um 
lado ao outro da superfície de topo 1308 sejam mostradas na modali

dade ilustrada, são igualmente possíveis mais ou menos de três lin- 

guetas. As linguetas 1360 são configuradas para serem recebidas nas 

reentrâncias superiores correspondentes 160 na base de aquecedor 

102, como ilustrado na Figura 67.

[00304] Na configuração ilustrada, o cartucho 1300 inclui, pelo me

nos, um parafuso deslizante 1362. Os parafusos 1362 são dispostos 

dentro de protuberâncias 1318. As protuberâncias 1318 se estendem 

para trás de uma parede posterior 1320 do cartucho 1300. Na configu

ração ilustrada, as protuberâncias 1318 se correlacionam geralmente 

em tamanho e configuração com as reentrâncias inferiores 162 na re

entrância 150 da base de aquecedor 102. Desse modo, as protube- 

râncias 1318 têm uma altura menor que a largura das protuberâncias 

1318, como ilustrado na Figura 65. As protuberâncias 1318 são geral

mente ligadas pela superfície lateral de correlação 1310 e a superfície 

de baixo 1312. Uma superfície superior 1324 das protuberâncias 1318 

pode ter um declive (ou seja, não se estendendo de modo normal até 

à parede posterior 1320). Como ilustrado, a superfície superior 1324 

pode se inclinar, de modo que as protuberâncias 1318 tenham uma 
altura maior adjacente em relação à parede posterior 1320 e uma altu

ra menor mais distante da parede posterior 1320.

[00305] Como descrito acima, o cartucho 1300 inclui, pelo menos, 

um parafuso deslizante 1362. O parafuso 1362 se estende lateralmen

te para fora desde o cartucho 1300 para além da superfície lateral 

1310. Em algumas configurações, o parafuso 1362 não se estende 

lateralmente para fora para além da superfície lateral 1310, mas se 

estende lateralmente para fora para além das superfícies imediata

mente adjacentes.
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[00306] O parafuso 1362 pode incluir uma ponta inclinada 1326. A 

ponta inclinada 1326 é inclinada ou então tem um formato de modo a 
poder se deslocar ao longo de uma superfície da base de aquecedor 

102 para provocar a pressão do parafuso 1362 quando o mesmo fica 

em contato com uma superfície. Em outras palavras, a ponta inclinada 

1326 pode ser construída em rampa, de modo que as forças aplicadas 

por uma superfície adjacente possam causar o movimento axial do pa

rafuso 1362. Quando o parafuso 1362 é adequadamente posicionado 

em relação à tomada 163, uma mola ou membro de inclinação 1328, 
que terá sido pressionado durante o movimento axial do parafuso 

1362, colocará novamente o parafuso 1362 em uma posição que seja 

segura dentro da tomada 163. Em algumas configurações, os parafu

sos 1362 podem ser manualmente movidos sem uma mola ou membro 

de inclinação 1328.

[00307] Os parafusos 1362 podem ser unidos a, conectados a, ou 

integralmente formados com alças, pegas ou placas 1332. As placas 

1332 são ilustradas na Figura 66. As placas 1332 fornecem superfí

cies que podem ser usadas para impelir os parafusos 1362 para 

dentro (ou seja, em direção a um plano de bifurcação vertical da ba

se de aquecedor 102) contra a força das molas 1328. Ao mover os 

parafusos 1362 para dentro, os parafusos 1362 podem ser retirados 
das tomadas 163 para facilitar a remoção do cartucho 1300 da reen

trância 150.
[00308] Para instalar o cartucho 1300 na base de aquecedor 102, o 

usuário pode inserir as linguetas 1360 no sentido ascendente nas re

entrâncias superiores 160. Com as linguetas 1360 posicionadas nas 

reentrâncias superiores 160, a superfície de topo 1308 do cartucho 

1300 se move em direção à parede superior 154 da reentrância 150. 
Quando a superfície de topo 1308 e a parede superior 154 geralmente 

se apoiam, o cartucho 1300 pode ser girado para baixo em torno da 
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superfície de topo 1308 e da parede superior 154 até as pontas incli

nadas 1326 dos parafusos 1362 ficarem em contato com as tomadas 

163. Enquanto giram até à posição devida, as paredes laterais 156 da 

reentrância 150 interagem com as superfícies laterais 1310 do cartu

cho 1300 para orientar o cartucho 1300 para uma posição própria para 

a união do conector elétrico 1364 da tomada e do terminal elétrico 164 

da base de aquecedor 102. Com as pontas inclinadas 1326 em conta

to com as tomadas 163, mais rotação irá fazer com que as superfícies 

em rampa das pontas inclinadas 1326 pressionem as molas 1328 até 
os parafusos 1362 se alinharem com as aberturas nas tomadas 163 e, 

em seguida, as molas 1328 irão mover os parafusos 1362 para fora 
em uma posição bloqueada. Nessa posição, o conector elétrico 1364 e 

o terminal elétrico 164 são unidos para o uso.

[00309] Para a remoção do cartucho 1300 da base de aquecedor 
102, o usuário desliza os parafusos 1362 uns em direção aos outros 

usando as placas 1332 para soltar os parafusos 1362 das tomadas 
163. Com os parafusos 1362 retraídos desde as tomadas 163, o car

tucho 1300 pode ser girado para fora até as linguetas 1360 poderem 
ser retiradas no sentido descendente das reentrâncias superiores 

160.

[00310] Como descrito acima, o cartucho 1300 inclui o conector elé

trico 1364, ilustrado na Figura 65, configurado para estabelecer uma 

conexão elétrica à base de aquecedor 102. O conector elétrico 1364 é 

configurado para ser recebido ou acoplado no terminal elétrico corres

pondente 164 na base de aquecedor 102, como ilustrado na Figura 67. 
Na configuração ilustrada, o terminal elétrico 164 é a única abertura na 

reentrância 150 que se estende para dentro da câmara interior da ba

se de aquecedor 102, que aloja o sistema eletrônico e outras cone

xões elétricas. Como descrito acima, as reentrâncias superiores 160 e 

as reentrâncias inferiores 162 são reentrâncias e não são aberturas 
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que abrem para, ou comunicam com, o interior da base de aquecedor 

102 onde os componentes elétricos são alojados. Isso reduz ou elimi

na vantajosamente a probabilidade de o líquido ser capaz de entrar no 

interior da base de aquecedor 102. Em algumas modalidades, um anel 

ou uma calafetagem 1334 (feito, por exemplo, de borracha) é disposto 

em torno do conector elétrico 1364 para criar uma vedação em torno 

da zona circundante do conector elétrico 1364 e do terminal elétrico 

164 para a inibição ou o impedimento da entrada de líquido na base de 

aquecedor 102. Vantajosamente, a calafetagem 1334 pode ser forne

cida na zona definida pela reentrância rasa 170 na reentrância 150, 

que foi descrito acima. Ademais, ao posicionar a calafetagem 1334 no 

cartucho 1300, a calafetagem 1334 será substituída em cada mudança 

do cartucho 1300. São possíveis outras configurações.

[00311] Como ilustrado na Figura 60, o cartucho 1300 compreende 

um receptor 1388, que recebe o cartão de borda 901 (consulte a Figu

ra 62). O cartão de borda 901 é inserido no receptor 1388 por deslo

camento ao longo do eixo Y (ou seja, a direção de inserção da câma

ra). Em algumas modalidades, o receptor 1388 e/ou cartão de borda 

901 são configurados ou posicionados para permitir a criação da ve
dação pneumática com a câmara de umidificação 1104 e a conexão 

elétrica com o cartucho 1300 com um único movimento e/ou direção 

de movimento. Desse modo, o cartucho 1300 compreende o receptor 

1388 configurado para a recepção de um componente de união em 
uma direção Y, uma ou mais linguetas 1360 se estendendo por cima 

da superfície de topo 1308 em uma direção Z e um ou mais parafusos 

1362 posicionados, pelo menos parcialmente, atrás da parede posteri

or 1320 do cartucho 1300 e móveis na direção X. Em algumas configu

rações, o cartucho 1300 compreende uma ou mais linguetas 1360 se 

estendendo por cima da superfície de topo 1308 em uma direção Z e 

um ou mais parafusos 1362 posicionados, pelo menos parcialmente, 
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atrás de uma parede adjacente e sendo móveis na direção X. Em al

gumas configurações, o cartucho 1300 compreende uma lingueta 1360 

que se estende na direção Z por cima de superfícies adjacentes em 

uma porção superior do cartucho 1300 e um parafuso 1362 que se es

tende e retrai na direção X, em que, pelo menos, uma porção do para
fuso 1362 é posterior em relação a uma porção mais atrás da lingueta 

1360. Em algumas configurações, o cartucho 1300 compreende dois 

parafusos 1362 com uma reentrância definida entre os dois parafusos 

1362 em, pelo menos, uma porção da zona se estendendo entre os 

dois parafusos 1362. Em algumas configurações, o conector elétrico 

1364 se encontra posicionado dentro da reentrância. Em algumas 

dessas configurações, a reentrância se estende por toda a distância 
entre os dois parafusos 1362, e o conector elétrico 1364 é posiciona

do dentro da reentrância. Em algumas configurações, pelo menos 
uma porção do parafuso 1362 é posicionada à retaguarda em uma 

direção normal em relação a um plano traseiro definido pela parede 

traseira 1320 do cartucho 1300 da, pelo menos uma, superfície mais 

atrás da lingueta 1360. Em algumas configurações, pelo menos, uma 
porção da placa 1332 que é ligada ao parafuso 1362 é posicionada à 

frente da lingueta 1360. Em algumas configurações, pelo menos uma 

porção da placa 1332 se encontra à frente de um plano adiante da 

porção mais à frente da porção mais elevada da lingueta 1360 e para

lela em relação à parede traseira 152 da reentrância 150 da base de 
aquecedor 102. Em algumas configurações, o conector elétrico 1364 

se estende para trás o mais possível em relação ao resto do cartucho 

1300.

[00312] Convém enfatizar que podem ser efetuadas muitas varia

ções e modificações nas modalidades aqui descritas, cujos elementos 
devem ser compreendidos como estando entre outros exemplos acei

táveis. Todas essas modificações e variações pretendem ser aqui in
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cluídas dentro do escopo dessa descrição e protegidas pelas seguin

tes reivindicações. Ademais, nada na anterior descrição pretende insi

nuar que qualquer componente, característica ou etapa de processo 

particular é necessário ou essencial.
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REIVINDICAÇÕES
1. Conector de circuito para um sistema de umidificação, o 

conector de circuito caracterizado pelo fato de que compreende:

uma entrada configurada para ser conectada a uma saída 

de uma câmara de umidificação;
uma saída configurada para ser conectada a um conduíte; 

e

um terminal elétrico configurado para ser conectado a um 

terminal elétrico associado a uma unidade de base,

em que o conector de circuito é configurado para fazer uma 

conexão amovível e bloqueável para a saída da câmara de umidifica

ção, fornecendo assim uma conexão fluida da entrada do conector de 

circuito para a saída da câmara de umidificação e uma conexão elétri

ca do terminal elétrico do conector de circuito para o terminal elétrico 

associado à unidade de base, quando a câmara de umidificação é 

acoplada na unidade de base.

2. Conector de circuito de acordo com a reivindicação 1, ca

racterizado pelo fato de que

o conector de circuito é configurado para ser conectado à 

saída da câmara de umidificação antes ou depois da câmara de umidi- 

ficação ser acoplada com a unidade de base sem prejudicar a capaci

dade da câmara de umidificação ser acoplada na unidade de base; 

e/ou

o conector de circuito é conectado previamente montado à 

saída da câmara de umidificação para expedição e/ou armazenagem.

3. Conector de circuito de acordo com a reivindicação 1 ou 

2, caracterizado pelo fato de que a câmara de umidificação e o conec

tor de circuito são configurados para serem removidos da unidade de 

base com o conector de circuito ligado à porta de saída.

4. Conector de circuito de acordo com qualquer uma das
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reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que o conector 

de circuito é configurado para fazer a conexão amovível e bloqueável 

à saída da câmara de umidificação e a conexão elétrica do terminal 

elétrico do conector de circuito para o terminal elétrico associado à 

unidade de base em uma única direção de movimento.

5. Conector de circuito de acordo com qualquer uma das 

reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que compreen

de ainda um orientador configurado para orientar o conector de circuito 

em relação à saída da câmara de umidificação e/ou orientar o terminal 

elétrico do conector de circuito em relação ao terminal elétrico associ

ado à unidade de base.

6. Conector de circuito de acordo com a reivindicação 5, ca

racterizado pelo fato de que o orientador compreende uma reentrância 

configurada para acoplar de modo deslizante uma saliência na saída 

da câmara de umidificação, ou uma saliência configurada para acoplar 

de modo deslizante uma reentrância na saída da câmara de umidifica- 
ção, de modo que o conector de circuito só possa deslizar para a saí

da da câmara de umidificação em uma orientação predeterminada.

7. Conector de circuito de acordo com qualquer uma das 

reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que a saída da 

câmara de umidificação compreende:

uma primeira porção que se estende substancialmente na 

vertical a partir da câmara de umidificação; e

uma segunda porção que se estende substancialmente na 

horizontal a partir da primeira porção, a segunda porção se encontran

do a jusante da primeira porção, em uso,

em que:

a entrada do conector de circuito é configurada para forne

cer uma conexão fluida à segunda porção do conector de circuito; e

o conector de circuito compreende um recorte para acomo
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dar a primeira porção, o recorte impedindo ou limitando o acoplamento 

do conector de circuito à saída da câmara de umidificação quando não 

orientado corretamente para acomodar a primeira porção recebida no 

recorte.

8. Conector de circuito de acordo com a reivindicação 7, ca

racterizado pelo fato de que o recorte é contornado para ter uma aber

tura mais larga e uma terminação mais estreita, fornecendo assim tole

rância em relação à orientação do conector de circuito no acoplamento 

inicial e corrigindo a orientação no acoplamento contínuo enquanto o 

conector de circuito é empurrado em direção à saída da câmara de 

umidificação.

9. Conector de circuito de acordo com qualquer uma das 

reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que o terminal 

elétrico do conector de circuito compreende:

um ou mais elementos de contato elétrico configurados pa

ra, em uso, fazerem contato com um ou mais trilhos de uma placa de 

circuito impresso, o terminal elétrico associado à unidade de base 

compreendendo a referida placa de circuito impresso; ou

uma placa de circuito impresso compreendendo um ou 

mais trilhos configurados para, em uso, fazerem contato com um ou 

mais elementos de contato elétrico, o terminal elétrico associado à 

unidade de base compreendendo os referidos um ou mais elementos 

de contato elétrico.

10. Conector de circuito de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 8, caracterizado pelo fato de que o terminal elétrico 
do conector de circuito compreende:

um cartão de borda configurado para, em uso, ser recebido 
em um receptáculo de cartões de borda, o terminal elétrico associado 

à unidade de base compreendendo o referido receptáculo de cartões 

de borda; ou
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um receptáculo de cartões de borda configurado para, em

uso, receber um cartão de borda, o terminal elétrico associado à uni
dade de base compreendendo o referido cartão de borda.

11. Conector de circuito de acordo com a reivindicação 10, 
caracterizado pelo fato de que a câmara de umidificação é configurada 

para ser inserida na unidade de base ao longo de um primeiro eixo, e 

o cartão de borda é configurado para ser recebido no receptáculo de 
cartões de borda ao longo de um segundo eixo, em que o segundo 

eixo é paralelo ao primeiro eixo.

12. Conector de circuito de acordo com qualquer uma das 

reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que o terminal 

elétrico do conector de circuito é conectado eletricamente a um ou 
mais fios do aquecedor e/ou um ou mais fios do sensor, o conduíte 

compreendendo os referidos um ou mais fios do aquecedor e/ou os 

referidos um ou mais fios do sensor.

13. Conector de circuito de acordo com qualquer uma das 

reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que compreen

de uma reentrância ou saliência configurada para ser acoplada por um 

fecho em uma parede da saída da câmara de umidificação, fornecen

do assim a referida conexão amovível e bloqueável do conector de cir

cuito para a saída da câmara de umidificação.

14. Conector de circuito de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 12, caracterizado pelo fato de que compreende ain

da um fecho configurado para acoplar uma reentrância ou saliência de 

uma parede da saída da câmara de umidificação, fornecendo assim a 

referida conexão amovível e bloqueável do conector de circuito para a 

saída da câmara de umidificação.

15. Conector de circuito de acordo com a reivindicação 14, 

caracterizado pelo fato de que o fecho compreende um ou mais botões 

que se projetam para fora desde o fecho e uma porção superior do fe-

Petição 870170069172, de 15/09/2017, pág. 134/188



5/6

cho que se desvia para longe de um centro axial do conector de circui

to quando é aplicada força em direção ao interior a um ou mais botões.

16. Conector de circuito de acordo com a reivindicação 15, 

caracterizado pelo fato de que a porção superior do fecho é configura

da para acoplar a reentrância ou saliência da parede da saída da câ

mara de umidificação.

17. Conector de circuito de acordo com a reivindicação 15, 

caracterizado pelo fato de que:

a porção superior do fecho é configurada para desacoplar a 

reentrância ou saliência da parede da saída da câmara de umidifica

ção quando é aplicada força em direção ao interior a um ou mais bo
tões; e/ou

a porção superior do fecho é configurada para desacoplar a 

reentrância ou saliência da parede da saída da câmara de umidifica

ção quando a porção superior se desvia para longe do centro axial do 

conector de conduíte.

18. Conector de circuito de acordo com a reivindicação 13 

ou 14, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente um 

ativador configurado para desacoplar o fecho da reentrância ou saliên

cia para permitir a remoção do conector de circuito da saída da câma

ra de umidificação, em que o ativador compreende, pelo menos, um 

botão ou comutador que pode ser pressionado manualmente.

19. Conector de circuito de acordo com qualquer uma das 

reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que pelo menos 

uma porção do conector de circuito pode ser recebida dentro da saída 

da câmara de umidificação.

20. Conector de circuito de acordo com a reivindicação 19, 

caracterizado pelo fato de que compreende uma porção de plugue in

terior compreendendo uma ranhura exterior junto a uma extremidade 

distal da porção de plugue interior, e um membro de vedação disposto
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na ranhura exterior, em que o membro de vedação é configurado para

vedar contra um interior da saída da câmara de umidificação quando o
conector de circuito se encontra conectado à saída.

21. Conector de circuito de acordo com a reivindicação 20, 
caracterizado pelo fato de que o membro de vedação tem geralmente 

um formato em T ou um formato em V.

22. Conduíte para transportar gases respiráveis caracteri

zado pelo fato de que compreende:

uma primeira extremidade configurada para ser conectada 
a uma interface de paciente para fornecer gases respiráveis à interface 

de paciente;

uma segunda extremidade configurada para ser conectada 
ao conector de circuito como definido em qualquer uma das reivindica

ções anteriores; e

um lúmen se estendendo entre a primeira extremidade e a 

segunda extremidade, cada uma das primeira e segunda extremidades 
definindo uma extremidade oposta do lúmen.

23. Conduíte de acordo com a reivindicação 22, caracteri
zado pelo fato de que compreende adicionalmente o conector de cir

cuito como definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 21, em 

que:

o conduíte é configurado para ser conectado à saída da 

câmara de umidificação usando o conector de circuito, e

o conduíte é um conduíte inspiratório.
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RESUMO
Patente de Invenção: "CONEXÕES PARA SISTEMA DE
UMIDIFICAÇÃO".

A presente invenção refere-se a um sistema de umidifica

ção que pode incluir uma base de aquecedor, uma câmara de umidifi- 
cação e um circuito de respiração. Um cartucho pode ser acoplado de 

modo removível na base do aquecedor. O cartucho pode incluir vários 

sensores, sondas, conectores de fios do sensor, conectores de fios do 

aquecedor, e/ou outras funcionalidades. O cartucho pode incluir fun

cionalidades configuradas para se unirem às funcionalidades corres

pondentes na câmara de umidificação e na base do aquecedor. O car

tucho inclui uma memória, tal como uma EEPROM, ou outro dispositi

vo de armazenamento adequado. Quando o cartucho se encontra ins

talado na base do aquecedor, a memória é conectada eletricamente a 

um processador e/ou uma memória da base do aquecedor. Vários 

modelos de cartuchos podem ser produzidos para o uso com diferen

tes câmaras de umidificação, circuitos de respiração, e/ou terapias. 

Um conector pode ser configurado para o acoplamento de um conduí- 

te inspiratório em uma porta de saída da câmara de umidificação. O 

conector pode fornecer uma conexão pneumática para a porta de saí

da e uma conexão elétrica para o cartucho.
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