
Manual Aspirador 
Vacuo metro 



ATENCAO: Para sua seguranc;:a, nao instale au opere este equipamento sem antes ler as instruc;:6es contidas neste 
manual. Caso haja alguma dificuldade na instalac;:ao e/ou operac;:ao deste equipamento, consulte a Romed. 

Este equipamento somente devera ser manuseado par pessoas devidamente treinadas. A nao observancia destas 
regras e as de seguranc;:a podera causar serios danos materiais e humanos. 

Vacuometro NOTA DE PROPRIEDADE! 
As informac;:6es contidas neste documento sao de propriedade da Romed e nao podem ser duplicadas em parte au em 
sua totalidade sem autorizac;:ao par escrito da Romed. Ate a data desta publicac;:ao, todos as esforc;:os foram feitos para 
que as informac;:6es contidas neste manual sejam as mais precisas possfveis. Entretanto, nenhuma garantia e dada de 
que este manual esteja livre de erros. A Romed reserva-se o direito de fazer as alterac;:6es que julgar necessarias no 
manual au no produto sem qualquer aviso previa. 

ATENCAO! 
Para total aproveitamento e conservac;:ao de seu Vacuometro, leia cuidadosamente as informac;:6es 
contidas neste manual. E qualquer duvida contate a Assistencia Tecnica da Romed. Para sua seguranc;:a e de outros 
nao instale au opere este equipamento sem antes ler e entender as instruc;:6es contidas neste manual. 
Caso nao entenda totalmente estas instruc;:6es, consulte a Romed para maiores esclarecimentos. 
Este equipamento so deve ser manuseado par pessoas devidamente capacitadas. 
A nao observancia das regras de seguranc;:a podera causar serios danos materiais e humanos. 

APRESENTACAO 
0 Vacuometro Romed foi concebido e fabricado sob conceitos internacionais de qualidade e 
tecnologia que aliado aos materiais termoplasticos de alta resistencia, propiciam um funcionamento excelente e uma 
vida util muito maior. 

PRINCiPIO DE FUNCIONAMENTO 
0 Vacuometro Romed funciona a partir de uma conexao a um pasta medicinal de vacuo e com auxflio do volante de 
regulagem e do manovacuometro e possfvel regular e visualizar a succ;:ao do produto. 

ASPIRADOR REDE VACUOMETRO PLASTICO PVC 500 ML 
ASPIRADOR REDE VACUOMETRO PLASTICO 400 ML 
ASPIRADOR REDE VACUOMETRO VIDRO 500 ML 

CARACTERiSTICAS DO PRODUTO CORPO 
Confeccionado com inserto de latao (limpo e isento de graxas e oleos par processo de limpeza qufmico) e injetado 
posteriormente com termoplastico (polipropileno) de alta resistencia em cor normalizada pel a ABNT (NBR 12188). 

SISTEMA DE AGULHA 
Confeccionado em latao, parte externa polida e cromada, e parte interna limpa e isenta de graxas e oleos par processo 
qufmico de limpeza. 

VOLANTE 
Confeccionado com inserto de latao, limpo e isento de graxas e oleos par processo de limpeza qufmico, e injetado posterior
mente com termoplastico (polipropileno) de alta resistencia em cor normalizada pel a ABNT (NBR 12188). 

COPO 
Confeccionado em termoplastico (polipropileno au policarbonato) de alta resistencia au vidro. Para as capos plasticos existe 
uma indicac;:ao de nfveis minima e maximo. Para as capos de vidro existe uma graduac;:ao, gravada, de 0 a 500 mi. 

CONExAO DE SAiDA 
Confeccionada em latao polido e cromado, para conexao de tuba de aspirac;:ao. 

CONExAO DE ENTRADA 
Niple confeccionado em latao pol ida e cromado, e normalizado de acordo com a ABNT (NBR 11906). Porca confeccionada 
com inserto metalico interno, limpo quimicamente e injetado posteriormente em termoplastico (polipropileno) de alta 
resistencia em cor normalizada pela ABNT (NBR 12188). 



MANOVACUOMETRO 
lmportado com escalade 0 a 76 em Hg (externa) e 0 a 30 pol Hg (interna). 
SISTEMA DE BOlA 
Confeccionado em termoplastico (polipropileno) de alta resistencia, permite que o material coletado pare de ser sugado quando 
excedido o nfvel maximo, evitando assim o transbordamento e possfvel contaminac;ao. 

ESPECIFICA~OES TECNICAS 
Capacidade do capo plastico: 400 ml ou 500 ml 
Capacidade do capo de vidro: 500 ml 
Pressao de trabalho da rede: ± 25 pol Hg 
Escala do manovacu6metro: 0-76 em Hg (externa) e 0-30 pol Hg (interna) 
Exatidao (leitura em manovacu6metro): ± 5% do valor nominal indicado 
Sistema de b6ia: calibrado para evitar o transbordamento do material cole-

PRECAU~OES 

DIMENSOES BAS/CAS 
Altura: 240 mm Largura: 107 mm 
Profundidade: 119 mm 
Peso: 0,375 kg 

Nao tente operar o Vacu6metro sem previa conhecimento ou supervisao adequada. 0 Vacuo metro s6 pod eraser utilizado se acop
lado a um posto medicinal, desde que possuam conectores normalizados pela ABNT (NBR 11906). 
Nao utilize o Vacuo metro se constatado vazamento. Para verificar, a bra o volante ate indicar 10 pol Hg e feche-o em seguida. 
0 valor indicado ap6s o fechamento do volante de regulagem nao podera ser menor que 9 pol Hg. Se for constatado vazamento 
contate a Assistencia Tecnica da Romed. 
Nao fume na area onde o equipamento e utilizado. 
Certifique-se de que a rede de vacuo esta funcionando adequadamente. 
Nunca use oleo, graxa, hidrocarboneto ou deixe materia is organicos similares em cantata como oxigenio, sob risco de explosao. 
Os equipamentos que utilizam oxigenio nao podem, nem devem, ser lubrificados. 
Mantenha o Vacu6metro limpo e em bam estado de conservac;ao, para isso utilizese de um pano limpo e macio umedecido em 
soluc;ao de agua e sabao neutro, posteriormente remova o resfduo de sabao com um pano somente umedecido em agua. 
Nao utilize alcool, alcool isopropflico, veja, ou produtos similares para lim par 0 seu Vacu6metro; estes produtos danificaram OS 

termoplasticos que comp6e o produto diminuindo assim a sua vida uti I. 
Em caso de utilizac;ao que oferec;a risco de contaminac;ao proceda a desinfecc;ao e/ou esterilizac;ao antes de reutiliza-lo, 
recomendamos a mistura de lfquido qufmico (glutaraldefdo) ou ETO (com temperatura inferior a 60o C). 
0 Vacu6metro nao suporta temperaturas superiores a 60o C, portanto nao submetao ao Autoclave, sob risco de danifica-lo 
permanentemente. 
0 manovacu6metro nao deve ser imerso em lfquidos ou submetido a temperatura superior a 60 oC. 
Nao tente fazer qualquer reparo no Vacu6metro. 
A manutenc;ao deste equipamento s6 deve ser feita par pessoal tecnico treinado, qualificado e autorizado pel a Romed, e com pec;as 
originais. 
56 utilize o Vacu6metro em perfeitas condic;6es, qualquer anormalidade contate imediatamente o servic;o de Assistencia Tecnica 
Romed. 
Nao utilize este equipamento para qualquer outra atividade que nao indicada pela Romed. 
Ao contatar o servic;o de Assistencia Tecnica da Romed tenha em maos a representac;ao numerica do c6digo de barras que esta 
afixado no corpo do Vacu6metro. 
A nao observancia destas precauc;6es sera considerada mau usa do Vacu6metro. 

INSTRU~OES DE USO 
Antes de conectar o Vacu6metro em um posto medicinal, certifique-se: 
a. De que esta limpo adequadamente; 
b. Da ausencia total de graxas e oleos; 
c. Da desobstrw;ao plena dos conectores de gas; 
d. De que os pontos de gas estao ligados corretamente; 
e. Deter lido o t6pico de Precau(oes. 
2. Conecte entao a conexao de entrada do Vacu6metro em um posto medicinal, certificando-se de que esta firmemente posicionado. 
3. Conecte na conexao de sa fda uma das extremidades do tuba de aspirac;ao ao Vacuo metro e a outra ao paciente (no dispositivo que 
sera utilizado). 
4. Gire o volante do Vacu6metro no sentido anti-horario e observe no manovacu6metro a regulagem desejada, observe tambem no 
tuba de aspirac;ao como esta o processo. 
5. Verifique sempre o volume do material aspirado, para que o mesmo nao exceda o nfvel maximo do capo. 
6. Quando nao se fizer mais necessaria a utilizac;ao do Vacu6metro ou o usa tenha que ser interrompido, gire o volante no senti do 
horario, deste modo 0 processo de aspirac;ao sera interrompido. 
7. Para remoc;ao do material coletado, desatarraxe o corpo da tampa do Vacu6metro do capo. Descarte o material coletado em local 
apropriado, que nao gere riscos de contaminac;ao a outras pessoas. 
B. Para uma nova utilizac;ao limpe adequadamente o Vacu6metro, caso se fac;a necessaria esterilize-o conforme procedimento do seu 
estabelecimento, lembrando das informac;6es citadas no t6pico Precauc;6es. 
9. Ap6s a limpeza adequada atarraxe a tampa do Vacuo metro ao capo e siga os procedimentos citados acima para uma nova 
utilizac;ao. 



GARANTIA 
A Romed Industria e Comercio de Equipamentos Medicos Ltda, assegura ao proprietario-consumidor do produto aqui identificado, 
garantia contra defeitos de fabricac;ao, desde que constatado por tecnico autorizado pel a Romed, pelo prazo de 90 dias, a partir da 
data de aquisic;ao pelo primeiro comprador-consumidor, do produto constante da Nota Fiscal de Compra. 

A Romed, executara a mao-de- obra e a substituic;ao de pec;a(s) com defeito (s) de fabricac;ao, em uso normal do aparelho. 
Serao gratuitas dentro do perfodo de garantia. 

A Romed, declara a garantia nula e sem efeito, se este produto sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza 
(raios, inundac;6es, desabamentos, queda, mau uso, etc.), uso em desacordo como Manual de lnstruc;6es, porter sido ligado a rede 
eletrica impr6pria ou sujeita a flutuac;6es excessivas ou ainda no caso de apresentar sinais de violac;ao, consertado por tecnicos nao 
autorizados pela Romed. 

A considerar, o consumidor que nao apresentar a representac;ao numerica do c6digo de barras e a Nota Fiscal de Compra do 
produto, sera tambem considerada nula sua garantia, bem como sea Nota Fiscal canter rasuras ou modificac;6es em seu teor. 
A Romed. obriga-se a prestar os servic;os acima referidos. 
0 proprietario-consumidor sera o unico responsavel pelas despesas e riscos de transporte do produto (ida e volta). 

Fabricante/Distribuidor: 
ROM ED Industria e Comercio de Equipamentos Medicos Ltda 

Rua Major Vieira, 130- Jardim Lambreta 
CEP 06710-680- Cotia- S.P. 
CNPJ:13.644.713/0001-30 I.E.: 278.116.940.117 
Autorizac;ao de Funcionamento ANVISA No 8128439 
REGISTRO MS VIDE ETIQUETA DE ROTULAGEM 
Tel.:(11) 3718-1000 
www.romed.com.br 
e-mail: romed@romed.com.br 


