Manual de Instruções

INSTRUÇOES DE USO - FLUXÔMETRO - AXMED

1100 - Fluxômetro para Oxigênio

1101 - Fluxômetro para Ar Comprimido

INDICAÇÃO
Os Fluxômetros são indicados para controlar e indicar o fluxo do gás medicinal que está em uso como:
Oxigênio, Ar Comprimido. O Fluxômetro pode ser conectado as válvulas de regulagem, aos equipamentos onde há
necessidade de controle e regulagem de fluxo de gás fornecido para os equipamentos médicos. Verifique o gás a
ser utilizado atráves das cores bem como o fluxo necessário.
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INSTRUÇÕES DE USO
Antes de utilizar o Fluxômetro, certifique-se:
1. O fluxômetro esteja limpo.
2. O fluxômetro que será utilizado está de acordo com o gás, verificando a identificação da cor do
botão de regulagem do fluxo e a etiqueta colada no corpo do fluxometro.
3. Está livre de graxas, óleos ou outras substâncias.
4. O botão de regulagem deve estar fechado.
5. Antes de conectar a válvula na rede, abra ligeiramente a válvula do cilindro ou acione o pino de
impacto da rede para expurgar sujeiras
6. Verifique se o regulador utilizado possui faixas de pressão adequadas à aplicação, bem como
apropriada para o gás em uso.
7. Use somente a pressão recomendada.
8. Verifique se não há vazamento do gás utilizado.
9. Após a operação desejada, fechar o botão de regulagem.
Quando na utilização do cilindro:
1. Abra a válvula de regulagem.
2. Aguarde até que o manômetro do regulador indique a pressão do cilindro (manômetro de alta pressão)
indique que a leitura zero. Gire então a válvula de regulagem no sentido anti-horário até que o mesmo
fique totalmente livre ou feche a válvula de regulagem do fluxômetro se for o caso.
3. Feche a válvula de controle de gás do equipamento conectado ao regulador:
 Quando detectar risco de contaminação, deve efetuar a limpeza adequada para reutilizá-lo.
 Quando for necessária a distribuição a partir de um ponto, utilize a tomada dupla ou tripla de acordo
com a aplicação.

LIMPEZA
Para manter o produto limpo e em bom estado de conservação será necessãrio limpá-lo com pano limpo
e macio, umedecido em solução de água e sabão neutro. Após limpeza, remova os resíduos com pano umedecido
em água.
Não utilize álcool, álcool isopropilico e derivados, para limpar o equipamento porque danifica as peças
plásticas.

ESTERELIZAÇÃO
Em caso de uso que possa ocorrer contaminação, proceda a desinfecção antes de reutilizá-lo. Utilize
Glutaraldeido 2% por 60 minutos ou óxido de etileno, com temperatura abaixo de 60ºC.
O produto não suporta temperaturas acima de 60ºC, logo, não deve ser submetido em autoclave.

EMBALAGEM
Embalados individualmente em embalagem plástica, logo após em caixa de papelão.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
O equipamento é um instrumento de precisão, não deve jamais ser exposto a choques, vibrações ou
impactos repentinos.
Armazene e transporte o produto em local arejado, a temperatura ambiente e longe do calor e umidade.
Deve ser manuseado e transportado com cuidado, pois contém parte frágil.
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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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