Manual de Instruções
INSTRUÇOES DE USO - ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA - AXMED

1601 - Aspirador para Vácuo - 500ml

1603 - Aspirador tipo Venturi para
Ar Comprimido

1601/P - Aspirador tipo Venturi para Oxigênio

1702 - Aspirador com frasco de 03 litros

1703 - Aspirador com frasco de 05 litros

INDICAÇÃO
Os aspiradores são indicados para procedimentos de aplicação de sucção de materiais semi-líquidos
através de ação de fluxo contínuo de Oxighênio, Ar Comprimido e Vácuo.
Funcionam a partir de uma conexão que acoplada a um posto medicinal (Oxigênio, Vácuo ou Ar
Comprimido) onde permite regular a vazão para sucção.
Quando o Oxigênio ou Ar Comprimido são administrados internamente , no corpo do aspirador, resulta
por ação do conjunto do corpo (Venturi) em uma pressão inferior a atmosférica (Vácuo).
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INSTRUÇÕES DE USO
1 - Antes de conectar os aspiradores a uma rede, certifique-se:
 Limpeza do aparelho
 Ausência de óleos
 Desobstrução dos conectores de entrada e saída
 Botão do aspirador fechado
2 - Conecte na conexão do apirador em um posto medicinal, certifique-se de que está firmemente
posicionado
3 - Conecte na conexão de saída na extremidade do tubo de aspiração e a outra extremidade na sonda
do paciente
4 - Gire o botão no sentido anti-horário e observe o tubo de aspiração
5 - Verifique o volume do material aspirado, para que não exceda o nível máximo
6 - Para interromper o uso por ter atingido o nível máximo, gire o botão no sentido horário para que o
processo seja interrompido
7 - Para remover o material coletado, tire o frasco da tampa do aspirador e descarte o material coletado
em local próprio para descarte
8 - Para utilizá-lo novamente , limpe o frasco previamente e esterilize

EMBALAGEM
Os aspiradores para rede canalizada são embalados individualmente e colocadaos em caixas de
papelão

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Os aspiradores para rede canalizada devem ser armazenados e transportados 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.

LIMPEZA
O aspirador para rede canalizada deve-se passar por uma limpeza prévia com água e sabão. Deixar
secar em ambiente limpo antes de proceder a desinfecção ou esterelização.

ESTERELIZAÇÃO
Entre pacientes fazer a desinfecção, imergindo preferencialmente em Glutaraldeido 2% por 60 minutos,
enxaguar abundantemente com água, secar e guardar em local limpo e seco.
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GARANTIA
O fabricante assegura ao proprietário do produto Nota Fiscal de Compra e 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.
Na execução da 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: Argeu Dantas Junior - CRF/SP 69.032
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.804.136.29001
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