


ATENCAO: Para sua seguranga, nao instale ou opere este equipamento sem antes ler as instrugoes contidas neste manual. 
Caso haja alguma dificuldade na instalagao e/ou operagao deste equipamento, consulte a Romed . 
Este equipamento somente devera ser manuseado por pessoas devidamente treinadas. A nao observancia destas regras e 
as de seguranga podera causar serios danos materiais e humanos. 

Para o total aproveitamento e conservagao de sua tomada dupla ou tripla , leia cuidadosamente as instrugoes contidas neste 
manual. E qualquer duvida contate a Assistencia Tecnica da Romed . 
Para sua seguranga e de outros nao instale ou opere este equipamento sem antes ler e entender as instrugoes contidas 
neste manual. Caso nao entenda totalmente estas instrugoes, consulte a Romed . para maiores esclarecimentos. 
Este equipamento s6 deve ser manuseado por pessoas devidamente capacitadas. A nao observancia das regras de 
seguranga podera causar serios danos materiais e humanos. 
Apresentagao As tomadas duplas e triplas Romed foram concebidas e fabricadas sob conceitos internacionais de qualidade 
e tecnologia. E estao disponfveis para postos medicinais de oxigenio ear comprimido , onde os conectores e etiquetas estao 
em conformidade com as normas ABNT (11906 e 12188). 

Tomadas Duplas 

R04138 - TOMADA DUPLA C/ VALVULA DE IMPACTO P/ OXIGENIO 
R04139 - TOMADA DUPLA C/ VALVULA DE IMPACTO P/ AR COMPRIMIDO 
R04140 - TOMADA DUPLA C/ VALVULA DE IMPACTO P/ VACUO 
R04141 - TOMADA DUPLA C/ VALVULA DE IMPACTO P/ OXIDO NITROSO 
R04142 - TO MAD A TRIP LAC/VALVULA IMPACTO OXIGENIO 
R04143 - TO MAD A TRIP LA CN ALVULA IMPACTO AR COMPRIMIDO 
R04144 - TOMADA TRIP LA CN ALVULA IMPACTO VACUO 
R04145 - TO MAD A TRIP LA CN ALVULA IMPACTO OXIDO NITROSO 

Caracteristicas do Produto 
Corpo: 
• Confeccionado em nylon. 
• Etiquetas de identificagao do gas em conformidade com normasABNT (12188) . 

Conector de Entrada: 
• Borboleta confeccionada com inserto em latao (limpo e isento de 61eos/graxas quimicamente) e injetados posteriormente 
com termoplastico (polipropileno) de alta resistencia com rosca interna para fixagao de conector de gas, normalizados pela 
ABNT (11906); bem como a cor (12188) . 
• Niple confeccionado em latao cromado em conformidade com normas ABNT (11906). 

Conector de saida: 
• Confeccionado em latao cromado e diferenciado para cada gas, conforme normas ABNT (11906). 
• Tampao de protegao para roscas dos conectores de safda. 

Valvula de lmpacto: 
• Pino confeccionado em latao isento de 61eos/graxas (limpos quimicamente). 
• Anel o'ring. 
• Mola confeccionada em ago mola (limpo quimicamente). 

Especificagoes Tecnicas Pressao de Trabalho = pressao da rede. 
Dimensoes Basicas Tomada Dupla: Altura (mm): 94 Largura (mm): 103 Profundidade (mm): 22 Peso (kg) : 0,19 
Dimensoes Basicas Tomada Tripla : Altura (mm): 148 Largura (mm): 181 Profundidade (mm): 22 Peso (kg) : 0,57 

Precauyoes 
• Nao tente operar a tomada dupla ou tripla sem previa conhecimento ou supervisao adequada. 
A tomada dupla ou tripla s6 podera ser utilizada quando instalada adequadamente a postos medicinais ou reguladores de 
pressao. 
• Nao utilize as tomadas dupla ou tripla se constatado vazamento . Para verificar, utilize-se de uma solugao de agua e sabao 
neutro (espuma). Se for constatado vazamento a Assistencia Tecnica da Romed . 



Certifique-se de que o gas a ser utilizado na tomada dupla ou tripla eo mesmo do posto medicinal ou regulador de 
pressao e e o mesmo descrito na etiqueta de identificagao do gas. 

• Nao fume na area onde o equipamento e utilizado. 
• Nunca use 61eo, graxa, hidrocarboneto ou deixe materiais organicos similares em contato com oxigenio , sob risco 
de explosao. Os equipamentos que utilizam oxigenio nao podem ser lubrificados. 

• Mantenha a tomada dupla ou tripla limpa e em bom estado de conservagao. Para este procedimento utilize-se de 
um pano umedecido em solugao de agua e sabao neutro, passando por toda a superffcie da tomada dupla ou tripla, 
o excesso da solugao pode ser retirado com um pano umedecido s6 em agua corrente e depois utilize-se de um 
pano seco e limpo para retirar a umidade da tomada dupla ou tripla. 

• Nao tente fazer qualquer reparo na tomada dupla ou tripla . A manutengao deste equipamento s6 deve ser feita por 
pessoas devidamente treinadas e autorizadas, e com pegas originais . 
S6 utilize este equipamento em perfeitas condigoes. 
Qualquer anormalidade contacte imediatamente o servigo de Assistencia Tecnica Romed . 

• Nao utilize este equipamento para qualquer outra atividade que nao e indicada pela Romed. 
• A nao observancia destas precaugoes sera considerada mau uso do equipamento. 

lnstruyoes de Uso 1) 
Antes de conectar a tomada dupla ou tripla em um posto medicinal ou regulador de pressao, certifique-se: a) de que 
esta limpo adequadamente; 

b) da isengao total de graxas e oleos; c) da desobstrugao plena dos conectores de gas; d) de que os pontos de gas 
estao ligados corretamente, como foram citadas na segao Precaugoes. 
3) 0 sistema de valvula de impacto permite a liberagao do fluxo de gas s6 com a conexao de algum acess6rio ou eq
uipamento ; portanto se nenhum acess6rio/equipamento for conectado a tomada dupla ou tripla nao havera safda de 
gas. 
4) Verifique a existencia de vazamentos , como foi citado na segao Precaugoes, periodicamente. 
Caso seja encontrado algum tipo de vazamento contate a Assistencia Tecnica Romed . 
Garantia 

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

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 
Tel.:(11) 3718-1000 
www.romed .com .br 
e-mail: romed@romed .com .br 
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