
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Capacidade do Copo plástico: 250 ml
Pressão de Trabalho: igual à da rede.
Fluxo (vazão): determinado pelo fluxômetro.

Instrução de Uso 17 – Rev. 0
Manual de Instruções de Uso – UMIDIFICADOR C/FR PLASTICO 250 ML HAOXI
Embalagem Individual em saco de polietileno acondicionado em caixa de papelão.







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


PRECAUÇÕES:
- Certifique-se de que o gás a ser utilizado é o mesmo indicado no Fluxômetro.
O Umidificador com tampa na cor Verde somente poderá ser utilizado com oxigênio.
O Umidificador com tampa na cor Amarela somente poderá ser utilizado com ar comprimido.
Não obstrua o tubo de saída.
Nunca use óleo / graxa, hidrocarbonetos de qualquer espécie ou deixe materiais orgânicos em contato com
oxigênio, sob risco de explosão.
Os equipamentos que utilizam oxigênio não podem ser lubrificados.
Mantenha o produto limpo e em bom estado de conservação.
Para isso, utilize um pano limpo e macio umedecido em solução de água e sabão neutro.
O excesso de solução pode ser retirado com um pano umedecido apenas em água.
Não utilize álcool, álcool isopropílico, Veja ou produtos similares para a limpeza do equipamento.
Estes produtos podem danificar os termoplásticos que o compõe, reduzindo sua vida útil.
Em caso de utilização que ofereça risco de contaminação, proceda a desinfecção e/ou esterilização química
(Glutaraldeído) antes de reutilizar o produto.
Este produto não suporta temperaturas superiores a 60ºC, portanto, não o submeta a autoclave, sob risco de
danificá-lo permanentemente.
Não tente fazer qualquer reparo neste equipamento.
A não observância das precauções acima será considerada mau uso do equipamento.
PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO:

Os Umidificadores têm por função umidificar o oxigênio ou o ar comprimido inalado pelo paciente. Para isso,
contam com um difusor, por onde passa o fluxo ajustado pelo fluxômetro, que borbulha na água e permite
que pequenas partículas misturem-se ao fluxo de oxigênio ou ar comprimido.



ADVERTÊNCIAS:
- A manutenção desde produto só deve ser feita por pessoal técnico treinado, qualificado e autorizado pela
empresa e com peças originais.
-Só utilize o Umidificador Haoxi em perfeitas condições, qualquer anormalidade contate imediatamente o serviço
de assistência técnica.
- Não utilize este produto para qualquer outra finalidade que não seja indicada nesse manual e ao contatar o
serviço de assistência técnica tenha em mãos o número do lote.

INSTALAÇÃO E USO:

1.Antes de conectar o Umidificador a um fluxômetro, certifique-se:
 Que o produto está limpo adequadamente.
 Da ausência total de óleos e graxas.
 Da desobstrução dos conectores.
 De ter lido o item “Precauções” acima.
2. Coloque água ou a solução que será utilizada na umidificação entre os níveis mínimo e máximo do Copo
do Umidificador. Para retirá-lo, desrosqueie-o do Corpo do Umidificador.
3. Rosqueie novamente o Copo com água ao Corpo do Umidificador, certificando-se de que está
firmemente posicionado.
4. Conecte o Umidificador ao fluxômetro através da conexão correspondente e a mangueira com a máscara
à conexão de saída.
5. O fluxo de gás deve ser ajustado através do fluxômetro, conforme instruções do seu Manual.
6. Verifique periodicamente o volume de água ou de solução no Copo, não permitindo que fique abaixo do
nível mínimo. Para uma nova utilização, limpe adequadamente o produto. Caso seja necessário, esterilizá-lo
conforme informado no item “Precauções”.

 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 365 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.

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;
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