Manual de Instruções
INSTRUÇOES DE USO - CIRCUITO PARA RESPIRADOR INFANTIL - AXMED

2406/INF - Circuito para respirador infantil

INDICAÇÃO
O circuito para respirador infantil deve ser utilizado em pacientes que necessitam de ventilação, tem
como função auxiliar na ventilação assistida, ou seja, quando o padrão de respiração do paciente pode ativar o
ventilador e o paciente recebe um volume corrente preestabelecido, na ausência de respiração espontânea a
máquina administra uma respiração controlada em frequência mínima e o volume corrente
Antes de conectar o circuito ao paciente, faça um teste com balão de borracha para verificar se não
existem vazamentos. Verifique se as conexões estão bem conectadas ao ventilador mecânico bem como ao
paciente para evitar a fuga dos gases.
Após cada utilização deverá ser feita uma desinfecção. Nunca cubra o circuito do paciente com mantas,
lençois, toalhas ou outros materiais para evitar o superaquecimento do circuito.
Posicione o circuito de forma a evitar curvas que possam acumular água condensada em seu interior.
Esta ocorrência pode afetar o fornecimento de gás ao paciente, posicione o circuito abaixo do nível do
paciente e utilize os coletores de água, verificando -os frequentemente e retirando a água condensada do seu
interior.
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LIMPEZA
A lavagem deve ser feita por imersão em solução com detergente enzimático neutro, temperatura entre 35ºc
e 65ºc por aproximadamente 10 minutos. O enxague deve ser feito de preferência com água destilada ou filtrada
de modo a eliminar as altas concentrações de substâncias químicas que possam afetar os materiais.
Deixe secar em ambiente limpo e seco antes de seguir para esterelização.

ESTERELIZAÇÃO
Deve ser realizada a desinfecção de alto nível com Glutaraldeido 2% por 12 horas.
O enxague deve ser feito com água destilada e esterelizada para eliminar as altas concentrações de
substâncias químicas utilizadas deixando secar em ambiente limpo.
A esterelização em autoclave deve obedecer os seguintes parâmetros:
CONDIÇÃO

PRESSÃO

TEMPERATURA

TEMPO

Rápida
Normal

220kPa (32psi)
96kPA (14psi)

134º C
121º C

4 minutos
15 minutos

EMBALAGEM
Os circuitos para respirador infantil são embalado individualmente em embalagem plástica e colocadaos
em caixas de papelão.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Os circuitos devem ser armazenados e transportados em temperatura ambiente, ao abrigo de calor e
umidade. Deverão ser transportados 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 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.
O fabricante assegura também, 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.
O fabricante considerará NULA A GARANTIA, nas seguintes situações.
-Quando o produto sofre 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 consequentes de consertos não autorizados pelo fabricante.
-Se o consumidor final apresentar Nota Fiscal de Compra com rasuras e /ou danificada, ou ainda não
apresentá-la.
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.
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