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Manual de Instruções 
 

INSTRUÇOES DE USO - UMIDIFICADOR - AXMED 
 

 
  1800 - Umidificador para Oxigênio 

1801 - umidificador para Ar Comprimido 

 
COMPOSIÇÃO 

 
O umidificador é constituído por um frasco em PVC atóxico de 250ml, tampa de plástico atóxico com 

borboileta fabricada em PVC atóxico, nas cores verde (Oxigênio) ou amarela (Ar Comprimido) de acordo com o gás 
a ser utilizado (ABNT). No frasco do produto encontra-se escala com indicaçção de níveis máximo e mínimo. Possui 
como acessórios opcionais a mangueira de extensão, e máscara fabricada em PVC atóxico cristal. 

 

INDICAÇÃO 
 

Os umidificadores tem a função de umidificar através de pequenas particulas de Oxigênio ou Ar 
Comprimido que são colocados no frasco. O sistema por onde passa o fluxo faz a solução borbulhar e pequenas 
particulas são liberadas e misturam-se ao Oxigênio ou Ar Comprimido que são levados as vias aéreas superiores do 
paciente. 

 

 
LIMPEZA 

 
A parte externa do umidificador deve ser limpa com solução gemicida apropriada para limpeza. A parte 

interna pode sofrer o processo de esterilização através de soluções solventes neutros. Como por exemplo: álcool 
isopropilico, não podendo ser autoclavadas. A extensão e a máscara devem sofrer o mesmo processo de 
esterelização através de soluções solventes neutros, como por exemplo: álcool isopropilico, não podendo ser 
autoclavadas. 

 
ESTERELIZAÇÃO 

 
Deve-se adotar o método de desinfecção de alto nível para destruir todas as bactérias vegetativas, 

fungos, vpirus e partes de esporos. O enxague deve ser feito preferencialmente com água estéril e manipulação 
asséptica, em seguida realizar a desinfecção com Glutaraldeido 2% por 60 minutos. 
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EMBALAGEM 
 

Os umidificadores são fornecidos não estéreis, embalados individualmente e colocadaos em caixas de 
papelão. 

 
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 

 
Os umidificadores  devem ser armazenado e transportado em temperatura ambiente, ao abrigo de calor 

e umidade. Deverão ser transportado tomando-se os devidos cuidados para evitar choques mecânicos, calor e 
umidade. Evitar exposição prolongada ao calor e frio extremos. 

 
GARANTIA 

 
O fabricante assegura ao proprietário do produto constante de Nota Fiscal de Compra,  a garantia contra 

defeitos de fabricação, pelo prazo de 365 dias, a partir da data de aquisição desde que, o defeito seja constatado 
por seu técnico autorizado. 

 
Validade indeterminada enquanto embalagem intacta. 
 
N a execução de mão-de-obra e substituição de peças com defeito uma vez que esteja dentro do prazo 

de garantia e com o uso adequado do equipamento. 
 
Será considerará NULA A GARANTIA, nas seguintes situações. 

 Se o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente ou agentes da natureza. 

 For constatado mau uso do equipamento, isto é, em desacordo com o Manual de Instruções, ou 
ainda, sinais de  
violação consequente de consertos não autorizados pelo fabricante. 

 Se o consumidor final não apresentar Nota Fiscal ou se a mesma estiver danificada. 
 
Finalmente, a ALEXANDRE ASSUNÇÃO BASTOS ME, se compromete na prestação dos serviços aqui 

descritos, esclarecendo também, que o cliente será responsável pelas despesas de deslocamento do produto. 

 
 
FABRICADO POR: 
ALEXANDRE ASSUNÇÃO BASTOS ME 
CNPJ: 08.406.353/0001-06 - Inscrição Estadual: 149.486.956.110 
Rua Brasil, 120 - Americanópolis - São Paulo /SP 
CEP 04428-060 - Tel.: 55.11.5642-0302 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Isac Moretti - CREA /SP 5070326650 
RESPONSÁVEL LEGAL: Alexandre Assunção Bastos 

 

 
 
DISTRIBUIDO POR: 
AXMED  EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 
Rua Dona Aurora Alegretti, 81 - Jardim Caravelas 
CEP 04728-090 - Tel.: 55.11.5642-0302 e Fax: 55.11.5641-6213 
www.axmed.com.br      e-mail: axmed@axmed.com.br 
Registro ANVISA Nº.804.136.29003 
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