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A Jarra de Umidificagao e um umidificador composto basicamente de um copo em termoplastico com capacidade de 
250 ml , que apresenta em sua parte superior uma conexao de entrada, identificada com a inscrigao "IN" para conec
tar o tubo com o fluxo de gas proveniente do respirador e uma conexao de safda, identificada com a inscrigao "OUT" 
para conectar o tubo que ira conduzir o gas umidificado para o paciente. Em sua parte inferior, apresenta base de 
alumfnio , que ao entrar em contato com o aquecedor, recebe calor promovendo o aquecimento da agua no interior 
da jarra. 

Principios de Funcionamento 
A umidificagao dos gases e realizada atraves da passagem do gas frio e seco atraves da jarra de umidificagao 
parcialmente preenchida com agua destilada aquecida. Atraves da evaporagao da agua, o vapor e misturado ao 
gas, elevando sua temperatura e umidade. 

Aplicayao clinica 
A Jarra de Umidificagao e um produto destinado a promover o aquecimento dos gases e consequentemente a umidi
ficagao de vias aereas do paciente, quando utilizado juntamente com um equipamento aquecedor. Aplica-se em situ
agoes onde as vias aereas superiores nao sao utilizadas, por exemplo, no paciente entubado que durante a venti
lagao mecanica , necessita que a fungao da nasofaringe e traqueia seja duplicada. • Encaixe a Jarra de Umidificagao 
na base aquecida do umidificador, seguindo as instrugoes do equipamento. • Abastega a Jarra de Umidificagao com 
agua destilada esterilizada. • Conecte os tubos de entrada e safda do gas, de acordo com os conectores "IN" e 
"OUT" da Jarra de Alimentagao. • Ap6s ligar o umidificador, verifique se o gas de sa fda da Jarra de Umidificagao esta 
aquecido e umido. 

Precauyoes 
A Jarra de Umidificagao deve ser manuseada por pessoal qualificado e treinado. 
E imprescindfvel a LEITURA TOTAL DO MANUAL DE INSTRU~AO antes de utilizar a Jarra em pacientes. 
A utilizagao do produto antes do completo entendimento das suas caracterfsticas e fungoes resulta em condigoes de 
risco para o paciente eo proprio produto. Os paragrafos precedidos das seguintes palavras merecem especial 

atenyao: 
Cuidado 
Indica condigoes que podem afetar adversamente operador ou paciente. 
Atengao 
Indica condigoes que podem afetar ou danificar o produto e seus acess6rios. 
• Nota 
Indica uma informagao adicional para melhor compreensao do funcionamento do produto. 
Cuidado! 
Antes da primeira utilizagao e ap6s cada utilizagao em paciente, se necessaria , LIMPE, DESMONTE, 
DESINFECTE/ESTERILIZE a Jarra e seus acess6rios; 
• Nao utilize a Jarra em atmosfera t6xica ; • Verifique sempre se o sentido do fluxo atraves da Jarra de Umidificagao 
esta correto . 
• Preencha a Jarra apenas com AGUA DESTILADA ESTERILIZADA; 
• Durante o preenchimento, NAO ultrapasse o nfvel MAXIMO de agua indicado no corpo da Jarra de Umidificagao 
sob risco de aumentar a resistencia do fluxo e predispor ao acumulo de agua nos tubos do circuito com RISCO de in
alagao pelo paciente; 
• Antes de ligar o umidificador e conecta-lo ao paciente, assegure-se que exista Fluxo de gas passando pela Jarra de 
Umidificagao , caso contrario o paciente pode estar sujeito a temperaturas elevadas. 
• Desligue o umidificador sempre que cessar o fluxo de gas atraves da Jarra de Umidificagao. Caso contrario , ira 
ocorrer um superaquecimento da agua no seu interior com potencial RISCO de lesao das vias aereas do paciente ao 
ser reiniciada a ventilagao mecanica . 
• Nao utilize 61eo, graxa ou qualquer substancia baseada em hidrocarbonetos em nenhuma parte da Jarra; 
• Leia com atengao este manual de instrugao para utilizar corretamente o produto. Deve-se tirar o maximo proveito 
dos recursos relatados . 
• Produto NAO ESTERIL 
Atenyao! • 
Este produto pode sofrer alteragoes, sem previa aviso ao usuario; 
• Manuseie o produto cuidadosamente; 
• Siga corretamente as instrugoes para limpeza, desinfecgao e esterilizagao. 
Nota! 
A Jarra deve ser manuseada por pessoal qualificado e operado por pessoal treinado. 
• Antes de utilizar, verifique se o produto nao apresenta avarias ; • Selecione o modelo correspondente ao umidifica
dor utilizado no procedimento clfnico . • Certifique-se que o nfvel da agua esta dentro dos limites especificados no 
corpo da Jarra de umidificagao. • Verifique se a passagem do gas esta de acordo com o processo. 



PROCEDIMENTO DE INSTALACAO 
Devem ser lidos e entendidos antes do uso do produto: 
• 0 uso da Jarra de Umidificagao requer treinamento especializado, de forma que o mesmo s6 pode ser usado por 
pessoas que tenham recebido treinamento adequado. 
• A Jarra de Umidificagao pode provocar infecgao cruzada de paciente para paciente e, portanto, devem ser seguidos 
os procedimentos de esterilizagao descritos; 
• A Jarra de Umidificagao e de facil manuseio onde o copo e encaixado na base sob pressao e vedado pelo anel de 
vedagao ; 
• Para boa performance e vida longa, todas as instrugoes deverao ser estritamente seguidas. 
• 0 entendimento incorreto das instrugoes pode provocar o desconforto ao paciente e ao profissional , devido a ma 
utilizagao do produto. 

PROCEDIMENTO DE OPERACAO 
Preencha a Jarra de Umidificagao ate o nfvel maximo indicado, utilizando apenas agua destilada esterilizada; 
• Antes de ligar o umidificador, ligue o respirador (Ventilador Mecanico) ou a fonte de fluxo de gas para evitar o 
aquecimento excessive da agua no interior da Jarra de Umidificagao ; 
• Conecte o tubo com o fluxo de gas proveniente do respirador na conexao de entrada, identificada com a inscrigao 
"IN "; 
• Conecte o tubo que ira conduzir o gas umidificado para o paciente na conexao de sa fda da jarra de umidificagao, 
identificada com a inscrigao "OUT"; 
• Verifique periodicamente o nfvel da agua no interior da Jarra , completando sempre que necessaria; 
• Para completar o nfvel de agua na Jarra de Umidificagao , utilize a conexao apropriada na Jarra, no local identifica
do com a inscrigao "WATER". 

PREPARACAO PARA LIMPEZA 
Cuidado! 
• Antes da primeira utilizagao e ap6s cada utilizagao em paciente, se necessaria, LIMPE, DESINFECTE/ESTERILIZE 
a Jarra e seus acess6rios; 
Para realizar a limpeza da Jarra de Umidificagao , e necessaria desconecta-la do local onde ela estiver sendo utiliza
da, por exemplo circuito de anestesia ; um Ventilador Mecanico. Ou seja , remova as Traqueias do Copo puxando-as 
no sentido contrario do local onde estao acopladas. A desmontagem do conjunto e realizada removendo a Base do 
Copo , em seguida retirando o Oring da Base. 
lmportante! 
• 0 ato de puxar deve ser realizado segurando o item por partes rfgidas . 
• A montagem da Jarra no local onde ela sera utilizada deve ser realizada encaixando os itens uns aos outros. 
• A conexao e realizada empurrando/encaixando os itens dos quais ele foi , inicialmente, retirado . 

LIMPEZA 
Cuidado! 
• Antes da primeira utilizagao e ap6s cada utilizagao em Circuitos de Ventilagao e Anestesia , se necessaria, LIMPE, 
DESINFECTE/ ESTERILIZE a Jarra de Umidificagao. • A lavagem deve ser feita por imersao em solugao com deter
gente enzimatico neutro, a temperatura entre 35°C e 65°C, por 10 minutos. 0 enxague deve ser feito com agua des
tilada ou filtrada , de forma a eliminar as altas concentragoes de cloro e/ou outros contaminantes que possam afetar 
os materiais. • Ap6s a limpeza, faga a secagem com um pano limpo, macio e seco . 
Atengao! • Alcoois jamais devem ser utilizados para limpeza da Jarra de Umidificagao. • Para limpeza e/ou desin
fecgao , nao utilizar Fenol (>5%), Cetonas, Formaldefdo , Hipoclorito, Hidrocarbonatos Clorados, Hidrocarbonatos 
Aromaticos, Acidos lnorganicos e compostos quaternaries da Amonia . 



DESINFECCA.O I ESTERILIZACA.O 
Acido Peracetico 
Prepare a solugao de Acido Peracetico a 1% para desinfecgao de alto nfvel de acordo com as instrugoes do fabrican
te, mantenha totalmente imersa na solugao por urn perfodo de 15 minutos utilizando luvas, enxague em agua esteril 
e deixe secar em temperatura ambiente ou secadora por tempo maximo de 15 minutos, monte o produto e pre
serve-a de modo a mante-lo protegido contra contaminagao ate a sua utilizagao. 
Nota! 
• Para desinfecgao de baixo risco, utilize Acido Peracetico a 0,5% por urn perfodo de 10 minutos e siga as sequen
cias acima descritas. 
Oxido de Etileno (C2H40) 
Utilize uma solugao germicida apropriada ou Oxido de Etileno (C2H40) . A esterilizagao utilizando-se o gas Oxido de 
Etileno deve obedecer aos parametres de temperatura a 54°C (130°F). 
Ao utilizar Oxido de Etileno, siga as instrugoes fornecidas pelo fabricante do equipamento de esterilizagao, para de
terminar as temperaturas e os perfodos de aeragao indicados. 
Atengao! • Ap6s a esterilizagao em Oxido de etileno, aguarde de 24 a 48 horas antes de utilizar o material para per
mitir a aeragao e safda dos resfduos de gas. 

AUTOCLAVE 
Siga as instrugoes dos fabricantes de autoclaves no que se refere a temperatura , pressao e tempo. Procedimento de 
esterilizagao em autoclave: • Limpar; • Embalar o produto e esterilizar individualmente; • As pegas devem perman
ecer dentro da camara durante 15 minutos a 121 oc ou 4 minutos a 134 °C. • Nao colo car as pegas dentro da camara, 
sem embalagem adequada; • Nao encostar as pegas na parede da camara ; • Nao colocar as pegas umas em cima 
das outras; 

MANUTENCA.O PREVENTIVA 
• A manutengao do produto deve ser executada por profissional treinado e com a utilizagao de componentes origi
nais. • A integridade ffsica do produto e as conexoes devem ser verificadas ap6s cada procedimento. Para uma ma
nutengao segura, solicite a assistencia tecnica autorizada Romed. • S6 utilize este equipamento em perfeitas 
condigoes. 

CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 
Manter em local seco e temperatura entre -5° a 75°C e umidade relativa inferior a 95%. Deve ser protegido de luz 
direta do sol e vapores qufmicos. Para o transporte sao admitidas variagoes de temperatura de -5°C a 55°C e com 
umidade relativa inferior a 95%. Temperatura de Trabalho: 05 a 45°C. Deve ser manuseado e transportado com 
cuidado. 

CERTIFICADO DE GARANTIA 
A Romed garante este produto contra defeito de material ou fabricagao por urn perfodo de 90 dias a partir da data de 
venda, comprovada atraves da Nota Fiscal de venda. 
Nao se incluem nesta garantia quaisquer danos causados por: 
1. Utilizagao e/ou instalagao inadequada ou em desacordo com os procedimentos contidos no manual ; 
2. Violagao, ajustes ou manutengao realizados por pessoal nao autorizado; 
3. Acidentes ou agentes da natureza. 
Os servigos em garantia serao prestados pela Romed ou seu representante devidamente autorizado . Em caso de 
duvida, entre em contato com o fabricante. 

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 
Autorizayao de Funcionamento ANVISA N o 8128439 
Numero do Registro do Produto no Ministerio da Saude/ANVISA: 81284390003 
Tel.: (11) 3718-1000 
www.romed .com .br 
e-mail: vendas@romed.com .br 


