 Nunca utilize óleo, graxa, hidrocarboneto ou quaisquer outros materiais orgânicos similares.

Quando sai da cirurgia é lavado em água comum. É lavado com sabão ENZIMÁTICO. (Marca
RIOZYME).
Instrução de Uso 16 – Rev. 0

 Enxaguar várias vezes com água destilado, secar bem. Após secar deixar 30 minutos imerso no
GLUTARALDEIDO 2%.

Manual de Instruções de Uso – Sistema Baraka Silicone Haoxi

 Obs: Usar o Glutaraldeído puro. Após enxaguar várias vezes com água destilado. Deixar secar bem e aí estará
pronto para uso novamente.

Embalagem Individual em saco de polietileno acondicionado em caixa de papelão.




PRODUTO NÃO ESTÉRIL – REUTILIZÁVEL
INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO
A ilustração abaixo é a mesma para o modelo descrito:



Ou utilize também a esterilização em Óxido de Etileno.



uso.

Verifique sempre as condições de seu Dispositivo de Anestesia; eventuais vazamentos, mau funcionamento da
válvula de segurança, furos nos componentes de silicone e polivinil. Caso seja constatada qualquer
anormalidade nos contate imediatamente.
Não utilize o Dispositivo de Anestesia sem conhecer todos os procedimentos necessários para o seu manuseio.
 Não tente fazer qualquer reparo no Dispositivo de anestesia. A manutenção deste equipamento só deve ser feita
por pessoas devidamente treinadas e autorizadas, e com peças originais.
 Não utilize este equipamento para qualquer outra atividade que não indicada pela Domax.
 A não observância destas condições será considerada mau uso do equipamento.
Instruções de Uso
A perfeita utilização deste equipamento depende do conhecimento dos corretos procedimentos de anestesia.
O Dispositivo de Anestesia é utilizado para ventilação espontânea e controlada Instruções de uso manualmente, e
é um sistema de anestesia sem reinalação. Comumente é utilizado com o auxílio de um Rotâmetro ou Fluxômetro
e um Vaporizador que irá liberar o halogenado (anestésico), e propiciar o processo de anestesia geral.
Armazenamento e transporte
Deve ser armazenado em embalagem plástica, em local limpo e seco protegido de luz direta do sol e sob
temperaturas entre -10°C a 30°C, e com umidade relativa inferior a 90% (não condensada)
Para transporte são admitidas variação de temperatura de -10°C a 30°C, e com umidade relativa inferior a 75%.

Identificação do produto
Está instrução de Uso se refere ao Sistema Baraka Silicone Haoxi e contém todas as informações necessárias
para a correta utilização do produto. Produto não estéril bem como não é de uso único. Esterilizar antes do uso.
Princípio de funcionamento:
O princípio de funcionamento do Sistema Baraka é promover a ventilação artificial, administrando gases
anestésicos manualmente para o pulmão do paciente, durante o procedimento de anestesia.
Composição:
Adulto: Balão de Silicone, Máscara de Silicone, Conector e Válvula Unidirecional de Policarbonato.
Infantil: Balão de Silicone, Máscara e Traquéia de Silicone, Conector de Policarbonato.
Precauções:
 Não utilize de maneira alguma produtos químicos para limpeza do seu Dispositivo de Anestesia.
 Não tente manusear o Dispositivo de anestesia sem prévio conhecimento ou supervisão adequada.
 Não fume no local onde está sendo utilizado o seu Dispositivo de Anestesia.
 Conserve o seu Dispositivo de Anestesia em local seco, fresco e ventilado; não deixe-o exposto diretamente à
luz do sol.
 Não exponha o seu Dispositivo de Anestesia à temperaturas extremas (tanto temperaturas muito altas quanto
muito baixas), sob pena de degradação dos itens de borracha.

Temperatura de trabalho -10°C a 30°C e deve ser manuseado e transportado com cuidado evitando amassar o
tubo por sobrecargas, principalmente quando estiver fora da embalagem.

Manutenção:
Manutenção Preventiva de Rotina que deve ser realizada diariamente ou antes de cada uso, conforme instruções
neste manual. Em caso de quebra devem ser descartados e substituídos por um novo;
O prazo de garantia de 90 dias após a data da nota fiscal de compra emitida desde que o produto analisado esteja
em prefeitas condições para isso. Declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano
provocado por acidentes, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, queda, mau uso, etc.), uso em
desacordo com o manual de instruções, no caso de apresentar sinais de violação, consertado por técnicos não
autorizados pela fábrica. Tenha sempre em mãos o número do lote do produto.

Atendimento ao Cliente:
Consulte a Domax sobre quaisquer dúvidas sobre funcionamento ou operação do produto, bem como reparos ou
manutenção corretiva que venham a ser necessários;
Registro ANVISA Adulto nº 81281830020 - Responsável técnica: Vanessa Curia – CRF SP nº 65535
Registro ANVISA Infantil nº 81281830021 - Responsável técnica: Vanessa Curia – CRF SP nº 65535
Fabricado por: Domax Ind. Com. Imp. E Exp. De Equip. Hospitalares Eirelli
CNPJ: 18.974.315/0001-03
Distribuído por: Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares
CNPJ: 05.678.146/0001-04
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