
NEBULIZADOR T P/ CIRCUITO C/ 1 EXTENSÃO P/ BICORO4992

NEBULIZADOR T P/ CIRCUITO C/ 1 EXTENSÃO P/ O2RO4993    

NEBULIZADOR T P/ CIRCUITO C/ 2 EXTENSÕES BICO/O2 RO4994    

O nebulizador fornece uma entrega fácil e rápida da droga do aerossol sem quebrar o ciclo do circuito 
ventilatório durante a ventilação mecânica.
 O nebulizador entrega a droga do aerossol aos pacientes ventilados sem ter que abrir o circuito 
do ventilador.



Atenção!
· Este produto pode sofrer alterações, sem prévio aviso ao usuário; 
· Nunca utilize instrumentos pontiagudos durante o manuseio; 
· Quando ocorrer quebra, entupimentos ou dano estrutural, substitua o Nebulizador; 
· Siga corretamente as instruções para limpeza, desinfecção e esterilização. 
Nota!
· O Nebulizador deve ser manuseado por pessoal qualificado e operado por pessoal treinado.

- Aliviar processos inflamatórios, congestivos e obstrutivos;
- Umedecer para tratar ou evitar desidratação das mucosas;
- Fluidificar para facilitar a remoção de secreções;
- Administrar mucolíticos para obter atenuação ou resolução de espasmos;
- Administrar corticoesteróides com ação anti-inflamatória e anti-exsudativa;
- Administrar agentes anti-espumantes nos casos de edema agudo de pulmão.
- - Administrar medicamentos bronco dilatadores

PROCEDIMENTO DA OPERAÇÃO (Normas Gerais)



• Seguir os passos de desinfecção conforme rotina interna da CME:
• Lavar as mãos;
• Conferir solução preparada com prescrição médica;
• Colocar a solução no copinho com o auxílio da seringa;
• Posicionar o paciente adequadamente;
• Conectar na fonte de O² ou ar comprimido;
• • Conectar o intermediário ao copinho inalador e junto à fonte de O2 ou ar comprimido;
• Acionar a válvula de O2 ou ar comprimido entre 3 e 6l/min;
• Observar término de todo o líquido nebulizador;
• Recolher e dar o destino correto ao material;
• Lavar as mãos;

PREPARAÇÃO PARA LIMPEZA

· Depois da primeira utilização e após cada utilização em paciente, se necessário, 
LIMPE o Nebulizador, e DESINFECTE/ESTERILIZE;
Para realizar a limpeza do Nebulizador, é necessário desconectá-lo do local onde ele estiver sendo 
utilizado, por exemplo circuito ventilatório. A desconexão é realizada removendo-a do Conector 
Intermediário T que está montado no circuito, puxando-o no sentido contrário do local onde ele 
estiver acoplado.
A desmoA desmontagem do Nebulizador do local onde estiver sendo utilizado, deve ser realizado 
desencaixando uns itens dos outros.

· O ato de puxar deve ser realizado segurando o item por partes rígidas. Jamais
puxar os itens segurando-os por partes flexíveis (tubo de plástico, corpo/conectores, etc.). 
 
· A montagem do Nebulizador no local onde ele será utilizado, deve ser realizado encaixando os 
itens uns aos outros. 
· A conexão é realizada empurrando/encaixando o bocal T do nebulizador contra os itens aos quais 
ele ele foi, inicialmente, retirado.



LIMPEZA
· Depois da primeira utilização e após cada utilização em Circuitos Ventilatórios, se necessário, 
LIMPE o Nebulizador, DESINFECTE/ ESTERILIZE. 
A parte externa do Nebulizador deve ser limpa com um pano limpo, macio e
umedecido em solução germicida apropriada, tomando-se cuidado para que o resíduo de produto 
de limpeza não se acumule nas conexões do produto.
Utilize as instruções dos fabricantes de agentes de limpeza, bem como dos fabricantes dos 
equipameequipamentos de esterilização e/ou desinfecção, obedecendo as condições de aplicação, 
temperatura, duração do processo, aeração e outras informações técnicas aplicáveis.
Para rotina de limpeza podem ser utilizados:

> Ácido Peracético 
> Orthophtalaldeído

Álcoois podem ser utilizados para limpeza do Nebulizador.
Após a limpeza por imersão, faça a secagem com um pano limpo, macio e seco.

DESINFECÇÃO / ESTERILIZAÇÃO

Prepare a solução de Ácido Peracético à 1% para desinfecção de alto nível de acordo com as
instruções do fabricante, mantenha totalmente imersa na solução por um período de 15 minutos 
utilizando luvas, enxágue em água estéril e deixe secar em temperatura ambiente ou secadora 
por tempo máximo de 15 minutos, monte o produto e preserve-o de modo a mantê-lo protegido 
contra contaminação até a sua utilização.

· Para desinfecção de baixo risco, utilize Ácido Peracético à 0,5% por um período de
10 minu10 minutos e siga as sequências acima descritas.



Utilize uma solução germicida apropriada ou Óxido de Etileno (C2H4O).
A esterilização utilizando-se o gás Óxido de Etileno deve obedecer aos parâmetros 
de temperatura a 54ºC (130ºF).
Ao utilizar Óxido de Etileno, siga as instruções fornecidas pelo fabricante do
equipamento de esterilização, para determinar as temperaturas e os períodos de
aeração indicados.
AAtenção!
· Após a esterilização em Óxido de etileno, aguarde de 24 a 48 horas antes de
utilizar o material para permitir a aeração e saída dos resíduos de gás.

O Nebulizador, não é composto de partes e peças para esse fim, ou seja, faz
parte de diversos produtos para saúde, que não devem ser autoclavados.
Atenção!
· Verifique, periodicamente, a limpeza e o perfeito estado de conservação do 
NNebulizador.
Caso seja constatado qualquer fissura, entupimento do injetor, deformação ou 
outra irregularidade, faça a substituição por um novo Nebulizador.

O Nebulizador, não é passível de manutenção preventiva.
O Nebulizador deve ser substituído pelo menos uma vez a cada três meses, e/ou 
sempre que necessário, pois desgasta naturalmente com a utilização.

Manter em local seco e temperatura ambiente de 15° a 40°C e umidade relativa 
de 61% a 95%.de 61% a 95%.
 

Transportar o produto ao abrigo da luz solar, seco e em temperatura ambiente.
Transportar o produto cuidadosamente para evitar danos.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

AUTOCLAVE 

Óxido de Etileno



RO4996     COPINHO DO NEBULIZADOR T OXIGÊNIO
RO4113      CONECTOR T 22MX22MX22F PC

RO6277      EXTENSÃO PARA NEBULIZADOR EM T P/ BICO
RO4995      EXTENSAO PARA NEBULIZADOR EM T P/ O2

RO4111      CONECTOR RETO PC 15MX15M

CERTIFICADO DE GARANTIA
A Romed garante este produto contra defeito de material ou fabricação por um
período de 90 dias a partir da data de venda, comprovada através da Nota Fiscal de venda.
Não se incluem nesta garantia quaisquer danos causados por:

1. Utilização e/ou instalação inadequada ou em desacordo com os procedimentos
contidos no manual;
2. Violação, ajustes ou manutenção realizados por pessoal não autorizado;
3. Acidentes ou agentes da natureza.
Os serviços em garantia serão prestados pela Romed ou seu representante
devidamente autorizado. Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante.

CÓDIGO & DESCRIÇÃO
Acessórios opcionais

Fabricante:  ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI 

RUA MAJOR VIEIRA, 130 
JARDIM LAMBRETA – COTIA S.P. – Brasil 

CEP: 06710-680 
CNPJ N.º 13.644.713/0001-30 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
278.116.940.117 

Telefone: 
(11) 3718-1000 

E-mail: 
rt@romed.com.br

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 
NÚMERO 8.12.843-9

RESPONSÁVEL TÉCNICO LEONARDO COSTA VENDITE CREFITO: 306472 – F

Registro do produto RMS: 81284399002


