
Manual Aspiradores 
Oxigenio eAr Comprimido 



ATEN<;AO: 
Para o total aproveitamento e conservac;:ao de seu Aspirador, leia cuidadosamente as instruc;:oes contidas neste manual. 

E qualquer duvida contate a Assistencia Tecnica da Romed. APRESENTACAO Os Aspiradores Romed foram concebidos 
e fabricados sob conceitos internacionais de qualidade e tecnologia, que aliado aos materiais termoplasticos de alta 

resistencia proporcionam urn funcionamento excelente e uma vida util muito maior. Os aspiradores estao disponfveis para 
redes ou reguladores de cilindro de oxigenio ou ar comprimido. 

PRINCiPIO DE FUNCIONAMENTO Os Aspiradores funcionam a partir de urn sistema venturi, que devido a passagem do 
gas com muita pressao/velocidade criam vacuo o sugam o ar do ambiente. 

ASPIRADOR REDE 02 PLASTICO 400 ML 
ASPIRADOR REDE AR PLASTICO 400 ML 

CARACTERiSTICAS DO PRODUTO 
Corpo: 

Confeccionado com enxerto em latao (limpo e isento de graxas61eos quimicamente) e injetado posteriormente com ter
moplastico (polipropileno) de alta resistencia em cor normatizada pela ABNT para cada gas. 

Sistema de Agulha: 
Confeccionado em latao, parte externa polida e cromada e parte interna com tratamento qufmico de limpeza. Sistema 
de Agulha flutuante. Volante: Confeccionado com enxerto interno em latao que sofreu tratamento qufmico de limpeza e 

injetado posteriormente com termoplastico (polipropileno) de alta resistencia nas cores padrao de cada gas segundo 
normas da ABNT. 

Copo: Confeccionado em termoplastico (polipropileno) de alta resistencia. indicac;:ao de nfveis minima e maximo. 
Conexao de Saida: Confeccionada em polipropileno junto com a tampa, para conexao de tuba para aspirac;:ao. 

Conexao de Entrada: Niple confeccionado em latao polido e cromado, e padronizac;:ao de gas conforme normas 
ABNT. Porca confeccionada com enxerto metalico que sofreu tratamento qufmico de limpeza e 

injetado posteriormente com termoplastico (polipropileno) de alta resistencia nas cores padronizadas segundo normas 
da ABNT para cada gas. 

Sistema Venturi 
Confeccionado em latao (limpo e isento de graxas/61eos quimicamente) Baixfssimo nfvel de rufdo. 

ESPECIFICACOES TECNICAS 
Pressao de entrada I safda = pressao da rede Capacidade: 400 ml Pressao de 

Entrada: Rede ou Regulador de Cilindro ± 3,5 Kgf/cm2 
Sistema Venturi: Calibrado ± 15 poi/Hg 

Exatidao: Leitura em Manovacu6metro ± 5% 

Dimensoes Basicas: Altura_205 mm Largura_07 mm Profundidade_119 mm Peso_0,290 Kg 

PRECAUCOES 
Nao tente operar o aspirador sem previa conhecimento ou supervisao adequada. 0 aspirador s6 podera ser 

utilizado se acoplado a urn pasta medicinal ou regulador de cilindro; desde que possuam conectores normatizados pela 
ABNT. Nao utilize o aspirador se constatado vazamento. Para verificar, use urn pincel embebido em soluc;:ao de agua e 
sabao neutro (espuma). Se for constatado vazamento contate a Assistencia Tecnica Romed. Certifique-se de que o gas 
a ser utilizado no pasta medicinal ou regulador de cilindro e o mesmo indicado no aspirador. 0 aspirador com a tampa, 

volante e conector de entrada na cor verde s6 pode ser utilizado em oxigenio e o aspirador com tampa, volante e 
conector de entrada amarelo s6 pode ser utilizado com ar comprimido. Nao fume na area onde o equipamento e 

utilizado. Nunca use 61eo, graxa, hidrocarboneto ou deixe materiais organicos similares em cantata com oxigenio, sob 
risco de explosao. Os equipamentos que usam oxigenio nao podem ser lubrificados. Mantenha o aspirador limpo e em 

born estado de conservac;:ao. tiiJ Em caso de utilizac;:ao que oferec;:a risco de contaminac;:ao proceda a limpeza e 
desinfecc;:ao e/ou esterilizac;:ao antes de reutiliza-lo. Nao tente fazer qualquer reparo no aspirador. A manutenc;:ao deste 

equipamento s6 deve ser feita par pessoas devidamente treinadas e autorizadas, e com pec;:as originais. 
S6 utilize este equipamento em perfeitas condic;:oes. Qualquer anormalidade contate imediatamente o servic;:o de 

Assistencia Tecnica Romed. Nao utilize este equipamento para qualquer outra atividade que nao e indicada pela 
Romed. A nao observancia destas precauc;:oes sera considerada mau usa do equipamento. 



INSTRUc;OES DE USO 
1) Antes de co nectar o aspirador em um posto medicinal ou regulador de cilindro, certifique-se: 
a) de que esta limpo adequadamente; 
b) de que o gas a ser utilizado eo mesmo indicado no aspirador; 
c) da ausencia de graxas, oleos ou substancias organicas incompatfveis com oxigenio e opera com maos lim pas. 
d) da desobstru~ao plena dos conectores de entrada e sa fda. 
e) de que o volante do aspirador esta travado, isto e total mente girado em sentido horario. 

2) Conecte entao a conexao de entrada do aspirador em um posto medicinal ou regulador de cilindro, certificando-se de que esta 
firmemente posicionado. 
3) Conecte na conexao de sa fda uma das extremidades do tuba de aspira~ao e a outra extremidade no frasco coletor. 
0 frasco coletor deve estar conectado a sonda do paciente. 
4) Gire o volante do aspirador no sentido anti-horario, verificando como esta sendo a suc~ao da secre~ao ou do elemento aspirado. 
5) Verifique sempre o volume de material aspirado para que o mesmo nao exceda o nfvel maximo do capo. 
6) Quando nao se fizer mais necessaria a utiliza~ao do aspirador ou o usa tenha de ser interrompido parter atingido o nfvel 
maximo, gire o volante no sentido horario. Oeste modo o processo de aspira~ao e interrompido. 
7) Para remo~ao do material coletado, desatarraxe o capo da tampa do aspirador. Descarte o material coletado em local apropriado, 
que nao gere riscos de contamina~ao ou infec~ao a outras pessoas. 
8) Para uma nova utiliza~ao limpe adequadamente o capo, caso se fa~a necessaria esterilize-o, lembrando que o capo nao suporta 
temperaturas superiores a 75°C. 
9) Ap6s limpeza adequada, atarraxe-o novamente a tampa e siga os procedimentos citados acima para uma nova utiliza~ao. 

Declarat;ao: 
A Empresa Romed Industria., declara que todas as partes e pe~as e acess6rios relacionados neste manual sao comercializados para 
USO EXCLUSIVO como Aspirador Romed. 
AVISO: A manuten~ao deste equipamento s6 podera ser executada pela Romed ou par pessoal devidamente autorizado e indicado 
pela mesma. 

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO 
Os Aspiradores sao embalados individual mente em caixa de papelao. Dentro de cada embalagem estao inseridos todos os itens 
descritos na se~ao "ltens e Pe~as" para cad a tipo de aspirador e seu manual. Na parte extern ada embalagem, estara fixada uma 
etiqueta como c6digo de barras. Dentro do c6digo de barras estao inseridas todas as informa~6es do produto final, desde o seu 
c6digo de comercializa~ao ate os lotes de pe~as aplicadas e datas de entrega, para a sua confec~ao. Na parte externa da 
embalagem tambem estara fixado os dados do produto e do fabricante. Deve ser mantido em sua embalagem ate o momenta do 

usa e sob os devidos cuidados da area medica hospitalar. 
Garantia 

A Romed Industria e Comercio de Equipamentos Medicos Ltda., assegura ao proprietario-consumidor do aparelho aqui 
identificado, garantia contra defeitos de fabrica~ao, desde que constatado par tecnico autorizado pel a Romed, pelo prazo de 90 
dias, a partir da data de aquisi~ao pelo primeiro comprador consumidor, do produto constante na Nota Fiscal de Compra. 
A Romed., executara a mao-de-obra e a substitui~ao de pe~a(s) com defeito(s) de fabrica~ao, em usa normal do aparelho. 
Serao gratuitas dentro do perfodo de garantia. A Romed, declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dana 
provocado par acidentes, agentes da natureza (raios, inunda~6es, desabamentos, queda, mau usa, etc.), usa em desacordo com o 
Manual de lnstru~6es, parter sido ligado a rede eletrica impr6pria ou sujeita a flutua~6es excessivas ou ainda no caso de apresentar 
sinais de viola~ao, consertado par tecnicos nao autorizados pela A Romed. A considerar, o consumidor que nao apresentar a Nota 
Fiscal de Compra do Aparelho, sera tambem considerada nula sua garantia, bem como sea Nota canter rasuras ou modifica~6es em 
seu tear. 
A Romed., obriga-se a prestar os servi~os acima referidos. 0 proprietario consumidor sera o unico responsavel pelas despesas e 
riscos de transporte do aparelho (ida e volta). 

Fabricante/Distribuidor: 
ROMEO 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 
Autorizat;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 


