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Apresentação

O presente manual de operação contém as informações necessárias para a correta utilização
do Vaporizador Calibrado modelo 15XXX.
Fabricante, Distribuição e Assistência Técnica:
Razão Social: Novitech Equipamentos Médicos Ltda.
Rua André Capretz Filho, 46
CEP: 09626-120 – São Bernardo do Campo – SP
Fone/Fax: (11) 2677-4386
CNPJ: 10.233.825/0001-00
Insc. Estadual: 635.578.495.116
Registro do produto no ministério da saúde:
Nome técnico:
•
•
•
•

Vaporizador Calibrado modelo 15710 para Sevoflurano com Suporte Selectatec
Vaporizador Calibrado modelo 15720 para Isoflurano com Suporte Selectatec
Vaporizador Calibrado modelo 15730 para Halotano com Suporte Selectatec
Vaporizador Calibrado modelo 15740 para Enflurano com Suporte Selectatec

•
•
•
•

Vaporizador Calibrado modelo 15750 para Sevoflurano com Suporte Pinomatic
Vaporizador Calibrado modelo 15760 para Isoflurano com Suporte Pinomatic
Vaporizador Calibrado modelo 15770 para Halotano com Suporte Pinomatic
Vaporizador Calibrado modelo 15780 para Enflurano com Suporte Pinomatic

•
•
•
•

Vaporizador Calibrado modelo 15790 para Sevoflurano com Suporte Cagemount
Vaporizador Calibrado modelo 15800 para Isoflurano com Suporte Cagemount
Vaporizador Calibrado modelo 15810 para Halotano com Suporte Cagemount
Vaporizador Calibrado modelo 15820 para Enflurano com Suporte Cagemount

•
•
•
•

Vaporizador Calibrado modelo 15830 para Sevoflurano com Suporte Drager
Vaporizador Calibrado modelo 15840 para Isoflurano com Suporte Drager
Vaporizador Calibrado modelo 15850 para Halotano com Suporte Drager
Vaporizador Calibrado modelo 15860 para Enflurano com Suporte Drager

Nome comercial:
•
•
•
•

Vaporizador Calibrado com Suporte Selectatec
Vaporizador Calibrado com Suporte Pinomatic
Vaporizador Calibrado com Suporte Cagemount
Vaporizador Calibrado com Suporte Drager

Número do registro no ministério da saúde: 80528050001
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Classificação do Produto:
•

NBR IEC 62366:2010 – Aplicação da engenharia da usabilidade a produtos para a saúde.

•

ISO 5358:1992 - Anaesthetic machines for use with humans.

•

ISO 8835-4:2004 - Inhalational anesthesia systems -- Part 4: Anaesthetic vapour delivery
devices.

•

ASTM F1161-88(1994) - Standard Specification for Minimum Performance and Safety
Requirements for Components and Systems of Anesthesia Gas Machines.

•

CONSLEG: 1993L0042 – 20/11/2003: Classificação de acordo com a diretiva 93/42 CE
anexo IX – Classe II B Equipamento Classe 1 – Energizado Internamente.

•

RDC nº. 185, de 22 de outubro de 2001: Classe II, regra 11.

•

Tipo B – IPX1 – Operação contínua.

Responsáveis:
Eng. Rogério Takashi Yamane, Responsável Técnico, CREA n°. 0641905589.
Carlos Gonçalves, Responsável Legal.

Notas do manual:
• Os 16 modelos de vaporizadores calibrados expostos neste manual constituem uma família de
produtos conforme RDC n.185/2001 da ANVISA. Os trechos onde se lê apenas “vaporizador
calibrado” referem-se a todos os modelos. Características específicas são sempre apontadas em
cada trecho.
• Esses vaporizadores calibrados devem ser manuseados e operados por profissionais qualificados.
• Leia atentamente todo o conteúdo deste manual de instruções ANTES de utilizar o vaporizador
calibrado em pacientes.
• Mantenha este manual acessível para futuras consultas.
• As imagens apresentadas neste manual são ilustrativas, sendo então admitidas pequenas
diferenças entre as ilustrações e o produto real.
• O produto e os seus documentos poderão ser modificados sem prévio aviso ao usuário.

Vaporizador Calibrado Novitech

ii

Informações para assistência técnica

Vaporizador Calibrado Novitech

ii

Informações para assistência técnica

Vaporizador Calibrado Novitech

iii

Índice Geral

ÍNDICE GERAL
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 3

1.1.
1.2.

Especificação de uso ...................................................................................................................3
Características gerais ..................................................................................................................3

SEGURANÇA ....................................................................................................................... 6

2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.4.
2.5.

Advertências ................................................................................................................................6
Segurança do usuário e dos pacientes ........................................................................................6
Recursos de segurança ...............................................................................................................7
Avisos e cuidados especiais ....................................................................................................7
Definição dos símbolos ............................................................................................................. 10
Abreviaturas .............................................................................................................................. 10

CONTROLES E IDENTIFICAÇÃO.................................................................................. 11

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

Princípio de funcionamento....................................................................................................... 11
Câmara de vaporização ........................................................................................................ 12
Válvula de controle de concentração anestésica ................................................................. 12
Características de desempenho ........................................................................................... 13
Efeito da temperatura ambiente ........................................................................................... 13
Efeito da pressão ambiente .................................................................................................. 14
Compensação de contra-pressão......................................................................................... 14
Efeito da mistura gasosa ...................................................................................................... 14
Identificação .............................................................................................................................. 15
Vista geral ............................................................................................................................. 20
Sistema de fixação Selectatec.............................................................................................. 20
Sistema de fixação Pinomatic............................................................................................... 22
Sistema de fixação Cagemount ............................................................................................ 23
Sistema de fixação Drager ................................................................................................... 24

INSTALAÇÃO ..................................................................................................................... 26

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Instalação do vaporizador com
Instalação do vaporizador com
Instalação do vaporizador com
Instalação do vaporizador com

suporte Selectatec .................................................................. 26
suporte Pinomatic ................................................................... 28
suporte Cagemount ................................................................ 30
suporte Drager ........................................................................ 31

OPERAÇÃO ........................................................................................................................ 34

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Procedimentos iniciais .............................................................................................................. 34
Instruções para vaporização ..................................................................................................... 35
Abastecimento do vaporizador.................................................................................................. 36
Drenagem do vaporizador......................................................................................................... 38
Conservação e secagem .......................................................................................................... 39
Pós-uso ..................................................................................................................................... 39

HIGIENIZAÇÃO .................................................................................................................. 40

6.1.
6.2.

Conceitos e definições .............................................................................................................. 40
Procedimentos de limpeza ........................................................................................................ 41

MANUTENÇÃO .................................................................................................................. 43

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Rotinas de inspeção preventiva ................................................................................................ 43
Rotina de medição da concentração do agente anestésico ..................................................... 44
Programa de manutenção......................................................................................................... 44
Formulário de teste e calibração ............................................................................................... 46
Ações em emergência .............................................................................................................. 66

INFORMAÇÕES TÉCNICAS ........................................................................................... 67

8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.

Condições ambientais ............................................................................................................... 67
Especificações técnicas ............................................................................................................ 68
Classificação ......................................................................................................................... 68
Dimensões e peso ................................................................................................................ 69
Agentes anestésicos ............................................................................................................. 70
Botão de controle da concentração ...................................................................................... 71
Faixas de utilização .............................................................................................................. 71
Câmara de vaporização ........................................................................................................ 71
Conexões para gases ........................................................................................................... 72
Estabilidade limitada ............................................................................................................. 72

TERMO DE GARANTIA.................................................................................................... 73

Vaporizador Calibrado Novitech

iv

Índice de Tabelas

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1: definição de símbolos ................................................................................................................. 10
Tabela 2: abreviaturas ................................................................................................................................ 10
Tabela 3: partes opcionais ......................................................................................................................... 15
Tabela 4: vaporizador calibrado com suporte Selectatec .......................................................................... 16
Tabela 5: vaporizador calibrado com suporte Pinomatic ........................................................................... 17
Tabela 6: vaporizador calibrado com suporte Cagemount ........................................................................ 18
Tabela 7: vaporizador calibrado com suporte Drager ................................................................................ 19
Tabela 8: dimensões e peso do vaporizador calibrado com suporte Selectatec ....................................... 69
Tabela 9: dimensões e peso do vaporizador calibrado com suporte Pinomatic ........................................ 69
Tabela 10: dimensões e peso do vaporizador calibrado com suporte Cagemount ................................... 69
Tabela 11: dimensões e peso do vaporizador calibrado com suporte Drager ........................................... 69
Tabela 12: agentes anestésicos para os vaporizadores calibrados com suporte Selectatec ................... 70
Tabela 13: agentes anestésicos para os vaporizadores calibrados com suporte Pinomatic .................... 70
Tabela 13: agentes anestésicos para os vaporizadores calibrados com suporte Cagemount.................. 70
Tabela 15: agentes anestésicos para os vaporizadores calibrados com suporte Drager ......................... 70
Tabela 16: botão de controle da concentração .......................................................................................... 71
Tabela 17: faixas de utilização ................................................................................................................... 71
Tabela 18: visor de nível ............................................................................................................................ 71
Tabela 19: estabilidade limitada ................................................................................................................. 72

Vaporizador Calibrado Novitech

v

Índice de Figuras

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1: esquema do vaporizador calibrado ............................................................................................. 11
Figura 2: vista geral do vaporizador calibrado ........................................................................................... 20
Figura 3: sistema de fixação padrão Selectatec ........................................................................................ 21
Figura 4: sistema de fixação padrão Pinomatic ......................................................................................... 22
Figura 5: sistema de fixação padrão Cagemount ...................................................................................... 23
Figura 6: sistema de fixação padrão Drager .............................................................................................. 24
Figura 7: montagem do vaporizador com sistema Selectatec ao aparelho de anestesia ......................... 26
Figura 8: conexão do vaporizador com sistema Selectatec ao aparelho de anestesia ............................. 27
Figura 9: travamento do vaporizador com sistema de fixação Selectatec ao aparelho de anestesia ....... 27
Figura 10: conexão do vaporizador com sistema de fixação Pinomatic ao aparelho de anestesia .......... 29
Figura 11: conexão do tubo rígido de união ao suporte Pinomatic do aparelho de anestesia .................. 29
Figura 12: montagem do vaporizador com sistema de fixação padrão Drager ao aparelho de anestesia 32
Figura 13: conexão do vaporizador com sistema de fixação Drager ao aparelho de anestesia ............... 32
Figura 14: travamento do vaporizador com sistema de fixação Drager ao aparelho de anestesia ........... 33
Figura 15: abastecimento do vaporizador calibrado .................................................................................. 37
Figura 16: drenagem do vaporizador ......................................................................................................... 38

Vaporizador Calibrado Novitech

vi

A empresa

A empresa
A NOVITECH foi criada com o objetivo de proporcionar ao cliente um serviço completo e de alta
qualidade. Está estruturada com profissionais oriundos de empresas líderes no mercado nacional de
equipamentos médico-hospitalares.
Com uma equipe de profissionais treinados e certificados, podemos oferecer além dos equipamentos
necessários a sua instituição, um serviço técnico de qualidade. Atuamos diretamente no mercado interno
e América do Sul, através de uma rede de distribuidores e parceiros.
Instalações novas e modernas divididas em área técnica, estoque de peças de reposição, calibração de
equipamentos, escritórios, sala de treinamento, sala de reuniões, estoque de equipamentos novos, que
garantem rastreabilidade de peças e serviços executados em nossa sede, bem como, as condições
ideais de armazenamento de equipamentos destinados a sua instituição.

Missão
Desenvolver e fabricar produtos de confiabilidade, oferecendo serviços de qualidade, visando à melhoria
do sistema de saúde.

Visão
Ser uma empresa global, líder do segmento de produtos médicos, buscando continuamente inovações
tecnológicas e mantendo-se como empresa referência de produtos de qualidade.

Política da qualidade
Atender nossos clientes, oferecendo produtos e serviços que satisfaçam suas expectativas, cumprindo
os requisitos legais aplicáveis, buscando a eficácia dos processos e melhoria contínua do sistema de
gestão da qualidade.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Especificação de uso
O vaporizador calibrado foi projetado para integrar a seção de fluxo contínuo dos
aparelhos de anestesia, tendo a função básica de administrar uma concentração
desejada do agente anestésico volátil a pacientes neonatais, pediátricos e adultos, que
requerem intervenção cirúrgica ou em diagnósticos que necessitam de anestesia
inalatória.
O vaporizador calibrado não interage diretamente com o corpo do paciente e deve ser
operado e manuseado apenas por médicos anestesistas, capacitados e treinados,
dentro do ambiente cirúrgico.
Este equipamento foi desenvolvido para uso contínuo.

1.2. Características gerais
A NOVITECH disponibiliza 16 modelos de Vaporizadores Calibrados para cada tipo de
agente anestésico (Isoflurano, Sevoflurano, Enflurano e Halotano), com quatro tipos de
sistema de fixação ao Aparelho de Anestesia (Compatível Selectatec, Compatível
Pinomatic, Compatível Cagemount e Compatível Drager).
No sistema de fixação Selectatec, o Aparelho de Anestesia permite a conexão de até
três vaporizadores lado a lado, sendo os modelos disponíveis:
• 15710 modelo para Sevoflurano com Suporte Compatível Selectatec;
• 15720 modelo para Isoflurano com Suporte Compatível Selectatec;
• 15730 modelo para Halotano com Suporte Compatível Selectatec;
• 15740 modelo para Enflurano com Suporte Compatível Selectatec.
Nos modelos com suporte padrão Selectatec, este sistema impede o acionamento
acidental de duas unidades vaporizadoras simultaneamente.
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No sistema de fixação Pinomatic, o aparelho de anestesia permite a conexão de
apenas a um vaporizador por vez, por não possuir o sistema de interbloqueio, sendo os
modelos disponíveis:
• 15750 modelo para Sevoflurano com Suporte Compatível Pinomatic;
• 15760 modelo para Isoflurano com Suporte Compatível Pinomatic;
• 15770 modelo para Halotano com Suporte Compatível Pinomatic;
• 15780 modelo para Enflurano com Suporte Compatível Pinomatic.
Neste caso, deve-se substituir o vaporizador caso for desejada a continuidade da
anestesia com outro agente anestésico.
No sistema de fixação Cagemount, o aparelho de anestesia permite a conexão de
apenas a um vaporizador por vez, por não possuir o sistema de interbloqueio, sendo os
modelos disponíveis:
• 15790 modelo para Sevoflurano com Suporte Compatível Cagemount;
• 15800 modelo para Isoflurano com Suporte Compatível Cagemount;
• 15810 modelo para Halotano com Suporte Compatível Cagemount;
• 15820 modelo para Enflurano com Suporte Compatível Cagemount.
Neste caso, deve-se substituir o vaporizador caso for desejada a continuidade da
anestesia com outro agente anestésico.
No sistema de fixação Drager, o aparelho de anestesia permite a conexão de até dois
vaporizadores lado a lado, sendo os modelos disponíveis:
• 15830 modelo para Sevoflurano com Suporte Compatível Drager;
• 15840 modelo para Isoflurano com Suporte Compatível Drager;
• 15850 modelo para Halotano com Suporte Compatível Drager;
• 15860 modelo para Enflurano com Suporte Compatível Drager.
Nos modelos com suporte padrão Drager, este sistema impede o acionamento
acidental de duas unidades vaporizadoras simultaneamente.
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Encontram-se descritas abaixo as principais características do vaporizador calibrado,
independente do modelo:
•

A regulagem da concentração é extremamente simples, sendo realizada através
de um botão com escala graduada em % (em volume do fluxo total).

•

Câmara interna de vaporização com capacidade para até 300 ml de agente
anestésico líquido (quando a câmara estiver totalmente vazia, verifique o tópico
8.2.6 para maiores informações sobre a capacidade de enchimento).

•

Visor de nível graduado para indicação do nível de agente anestésico.

•

Tampões para enchimento e drenagem da câmara.

•

Sistemas automáticos de compensação contra variações de temperatura, fluxo e
pressão inspiratória. Estes sistemas mantém a concentração constante mesmo
em caso de variações da temperatura do líquido anestésico, do fluxo total ou em
caso de ventilação controlada.

•

Identificação do tipo de agente anestésico, através de seu nome e da cor
padronizada, independente do modelo de suporte do vaporizador.

•

Calibração individualizada do vaporizador em laboratórios de alta tecnologia
durante o processo de fabricação.
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2. SEGURANÇA
2.1. Advertências
Os parágrafos precedidos das palavras: “Cuidado”, “Atenção” e “Observação” merecem
atenção especial. Estas advertências são aplicadas nos diversos itens deste manual
com o objetivo de destacar mensagens importantes.

CUIDADO: Indica condições que podem afetar adversamente o operador ou o
paciente.
ATENÇÃO: Indica condições que podem afetar ou danificar o equipamento ou seus
acessórios.
OBSERVAÇÃO: Indica uma informação adicional para melhor compreensão do
funcionamento do equipamento.

2.2. Segurança do usuário e dos pacientes

ATENÇÃO
O Vaporizador Calibrado, independente do modelo, deve ser operado e manuseado
apenas por médicos anestesistas, capacitados e treinados.

ATENÇÃO
O Vaporizador Calibrado, independente do modelo, deve ser instalado por um técnico
autorizado, capacitado e treinado pela NOVITECH.

Vaporizador Calibrado Novitech

6

Segurança

É necessária a LEITURA COMPLETA do MANUAL DE OPERAÇÃO ANTES de
utilizar o Vaporizador Calibrado em pacientes.
A utilização do equipamento antes do completo entendimento das suas características
e funções resulta em condições de risco para o operador, o paciente e ao próprio
equipamento.

ATENÇÃO
Caso o usuário necessite de um treinamento de reciclagem para a operação do
equipamento, o mesmo deverá entrar em contato com a NOVITECH, e solicitar o
treinamento.

Este produto deve ser verificado periodicamente e não deve ser utilizado se apresentar
alguma irregularidade. As inspeções preventivas e manutenções devem ser realizadas
por técnicos especializados. Recomendamos, se houver a necessidade de reparo do
equipamento, que as peças utilizadas sejam originais de fábrica.

2.3. Recursos de segurança
2.3.1. Avisos e cuidados especiais
•

O vaporizador calibrado, independente do modelo, deverá ser utilizado,
obrigatoriamente, associado a um monitor de gases anestésicos.

•

O vaporizador calibrado, independente do modelo, não poderá ser utilizado com
agentes anestésicos inflamáveis, portanto mangueiras ou tubos antiestáticos ou
eletricamente condutivos não são necessários.

•

O vaporizador calibrado, independente do modelo, é um equipamento de precisão
e, por isso, deve ser manuseado com bastante cuidado. Utilizar as duas mãos
para acoplá-lo ao suporte do sistema de anestesia ou para o transporte.

•

Somente preencher o vaporizador calibrado com o agente anestésico especificado
de acordo com o respectivo modelo. Nunca introduzir qualquer outro líquido que
não seja o agente especificado no respectivo modelo do vaporizador calibrado.
Havendo qualquer dúvida quanto ao tipo de agente anestésico presente na
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câmara realizar a drenagem e a secagem da câmara. Para a secagem da câmara,
deverá ser seguido o procedimento descrito no item 5.5 Conservação e
Secagem.
•

O vaporizador deve estar posicionado verticalmente durante o abastecimento para
minimizar o risco de enchimento excessivo.

•

O botão de concentração do vaporizador deve estar na posição “OFF” durante o
processo de abastecimento. Caso isso não seja observado poderá ocorrer
enchimento excessivo.

•

Ao preencher o vaporizador calibrado com o agente anestésico, nunca se deve
ultrapassar a capacidade máxima de líquido

•

indicada pelo visor de nível.

O tampão de enchimento do vaporizador calibrado deve estar perfeitamente
fechado durante a anestesia, para que não ocorra vazamento de gases durante o
procedimento anestésico.

•

O vaporizador calibrado pode ser reabastecido durante um procedimento
anestésico, desde que o botão de concentração esteja na posição “OFF”.

•

Não utilizar o vaporizador, se o nível de agente não estiver visível no visor de
nível. Isso é recomendado, pois nesta condição, a câmara pode já estar cheia.

•

O aparelho de anestesia deve receber atenção constante do operador durante
todo o procedimento de administração de gases ao paciente.

•

Os vapores de anestésico expirados devem ser extraídos da sala cirúrgica por um
sistema de exaustão de gases anestésicos.

•

A escala de concentração do botão de controle do vaporizador foi calibrada para o
nível do mar. Para grandes altitudes, a concentração real é ligeiramente maior do
que a indicada na escala.

•

Deixar o vaporizador calibrado em “OFF” quando fora de uso.

•

Durante o transporte do vaporizador, preenchido com anestésico, o controle deve
estar na posição “OFF” e deve se aguardar um período de no mínimo 10 (dez)
minutos na posição vertical antes de ligá-lo ao equipamento de anestesia, caso
contrário poderá ocorrer super-dosagem.
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•

Caso o vaporizador calibrado tenha sido transportado com botão de concentração
na posição aberta, deve ser mantido um fluxo de 5 l/min por 10 minutos antes do
seu uso em um procedimento anestésico.

•

Todas as partes e componentes do equipamento que tiverem contato com fluídos
provenientes de pacientes estão contaminados após o uso. Denominados
semicríticos, devem sofrer antes do descarte (ao final de suas vidas úteis) um
processo de desinfecção de alto nível ou esterilização ou ser descartado como
lixo hospitalar infectado.

•

Para uma melhor conservação do equipamento, mantenha o Vaporizador
Calibrado sem anestésico quando este ficar fora de uso por tempos prolongados.

•

O vaporizador calibrado deve ser aferido na NOVITECH, no mínimo uma vez ao
ano, independente do modelo adquirido.

•

Não realizar serviço interno em nenhuma parte do equipamento. Para uma
calibração periódica, revisão ou correção de qualquer irregularidade no
equipamento, providenciar a Assistência Técnica Autorizada NOVITECH.

•

O vaporizador calibrado deve ser utilizado a um sistema de exaustão de gases
anestésicos em conformidade com a ISO 8835-3 (Sistema de Antipoluição).

CUIDADO
As normas relativas aos equipamentos de anestesia exigem que sejam garantidos os
meios para que o gás não passe por mais de uma câmara de vaporização.
Os modelos do vaporizador calibrado sem sistema de interbloqueio devem ser utilizados
apenas em equipamentos que possuem apenas uma estação de montagem (apenas
suporte para uma única unidade) do respectivo modelo de vaporizador.
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2.4. Definição dos símbolos
Simbolos/textos
unificados

Português

Espanhol

Inglês

ATENÇÃO! CONSULTAR
DOCUMENTOS
ACOMPANHANTES

ATENCION! CONSULTAR
DOCUMENTOS
ACOMPANAN

ATTENTION! SEE
ACCOMPANYING
DOCUMENTS

FRÁGIL

FRÁGIL

FRAGILE

FACE SUPERIOR NESTA
DIREÇÃO

LADO SUPERIOR EN ESTA
DIRECCIÓN

THIS SIDE UP

MANTENHA PROTEGIDO
DO SOL

MENTENER PROTEGIDO
DEL SOL

KEEP AWAY FROM HEAT

PROTEGER CONTRA
UMIDADE

PROTEGER CONTRA LA
HUMIDAD

FEARS HUMIDITY

QUANTIDADE SEGURA DE
EMPILHAMENTO

SOSTENIMIENTOS DE LA
CANTIDAD DE
AMONTANAR

SAFE STACKING
QUANTITY

LIMITES DE
TEMPERATURA

LIMITES DE
TEMPERATURA

TEMPERATURE LIMITS

DATA DE MANUFATURA

DATA DEL FABRICACIÓN

DATE OF MANUFACTURE

Tabela 1: definição de símbolos

2.5. Abreviaturas
Abreviaturas

Significado

Abreviaturas

Significado

%

Porcentagem

Vol

Volume

Tabela 2: abreviaturas
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3. CONTROLES E IDENTIFICAÇÃO
3.1. Princípio de funcionamento
O vaporizador calibrado é um equipamento que permite ao anestesista adicionar uma
quantidade pré-determinada de anestésico volátil ao fluxo de gases frescos (FGF),
fornecido ao sistema de ventilação controlada do equipamento de anestesia.
Os agentes anestésicos inalatórios possuem pressão de vapor relativamente alta, sob
temperaturas normais, de forma que este vapor saturado deve ser diluído
consideravelmente, para produzir concentrações desejadas clinicamente.
O vaporizador possui dois caminhos distintos para o fluxo de gás. Um está sempre
aberto através de um sistema de bypass. O segundo que é aberto somente quando o
botão de controle é deslocado da posição “OFF”, o que permite que parte do fluxo
passe pela câmara de vaporização, conforme a figura que segue.

Figura 1: esquema do vaporizador calibrado

Vaporizador Calibrado Novitech
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3.1.1. Câmara de vaporização
A câmara de vaporização contém o agente anestésico no estado líquido, e é
preenchida através do sistema de abastecimento até o nível demonstrado no indicador
de nível. A câmara de vaporização contém um meio absorvedor de líquido anestésico
por capilaridade, geralmente um tecido do tipo feltro, o qual tem a função de criar uma
interface de troca de massa com área razoável para que o gás que deixa a câmara de
vaporização esteja saturado de vapor anestésico. Conforme o vapor anestésico vai
sendo transferido para o gás que escoa pela câmara de vaporização, observa-se uma
significativa queda de temperatura devido ao calor latente de vaporização. Como
medida para minimizar variações locais de temperatura no interior da câmara de
vaporização, é usual que o feltro esteja em contato íntimo com um meio condutor de
calor. Este condutor geralmente corresponde a uma chapa ou tubo de cobre, e está de
alguma forma em contato ou com a parede da câmara de vaporização, ou com o
líquido anestésico em contato com a câmara de vaporização. O sistema de troca de
massa composto pelo conjunto chapa-tecido é disposto de tal forma a formar canais no
interior da câmara de vaporização. O gás escoa na câmara de vaporização através
desses canais, saturando-se com vapor antes de passar pela válvula de controle de
concentração de vapor.

3.1.2. Válvula de controle de concentração anestésica
A proporção do fluxo total que passa através da câmara de vaporização é determinada
pela resistência relativa do orifício de bypass (que não varia com o ajuste do botão de
controle, mas varia com a temperatura) e do orifício de controle de vapor (que varia
somente com o ajuste do botão de controle). A compensação da variação total do fluxo
é realizada através de uma válvula cônica com dimensões adequadas, para que o
escoamento no interior da mesma seja do tipo laminar.
Conforme o FGF e a concentração de anestésico ajustada, não é possível atingir uma
condição de equilíbrio térmico entre a quantidade de calor perdida para o gás no
processo de vaporização e a quantidade de calor que entra na câmara de vaporização.
Desta forma, ocorre uma diminuição da temperatura interna da câmara com a
consequente diminuição da concentração de saída de anestésico, uma vez que a
Vaporizador Calibrado Novitech
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pressão de vapor é função da temperatura. Desta forma, o vaporizador para manter
constante a concentração de anestésico, deve ser dotado de um sistema que aumenta
a proporção de fluxo de gás para a câmara de vaporização, conforme a queda de
temperatura na mesma.
Variações na temperatura são compensadas pelo movimento da placa de controle do
bypass (na forma de uma lâmina bimetálica) contra o orifício de bypass, que deste
modo, altera a área do orifício de passagem. Este dispositivo é montado dentro da
câmara de vaporização de forma que fique exposto às temperaturas do gás e do
líquido dentro do vaporizador.

3.2. Características de desempenho
3.2.1. Efeito da temperatura ambiente
A variação na temperatura ambiente é compensada pela válvula termorreguladora,
conforme explicado no item 3.1.2 Válvula de Controle de Concentração Anestésica.
O projeto prevê a compensação para a faixa de temperaturas especificada. Caso o
vaporizador seja utilizado em temperaturas maiores ou menores que o especificado,
poderão ocorrer concentrações de agente anestésico, maiores ou menores que o valor
ajustado.

ATENÇÃO
A válvula termorreguladora reage lentamente às variações da temperatura ambiente. Por
este motivo, ao transportar o Vaporizador Calibrado (independente do modelo) para um
ambiente mais quente ou mais frio do qual o mesmo estava habituado, deve-se aguardar
um período mínimo de 1 a 2 horas antes de utilizá-lo. Este período de tempo é
necessário para que a válvula termorreguladora entre em equilíbrio com temperatura
ambiente do local, no qual o Vaporizador será utilizado.

Vaporizador Calibrado Novitech
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3.2.2. Efeito da pressão ambiente
Variações na pressão ambiente não são clinicamente relevantes, uma vez que a
concentração mássica do agente anestésico (concentração absoluta) na mistura FGF
não depende da altitude, mas é função exclusiva da temperatura. Por outro lado, a
concentração relativa do agente anestésico corresponde à concentração que é medida
nos analisadores de agente. A concentração relativa varia com a altitude e pode ser
calculada por:

C A × 101.3
CO =
PB

Onde:
CO= Concentração obtida
CA= Concentração ajustada
PB= Pressão barométrica (kPa)

A escala do botão de controle corresponde às unidades de concentração relativa em
volume (Vol%) a 101,3 kPa.

3.2.3. Compensação de contra-pressão
A compensação das contra-pressões flutuantes no Vaporizador, assim como, as
produzidas pelo uso de IPPV (Ventilação Intermitente à Pressão Positiva) no sistema
de respiração, são fornecidas através da inclusão de um longo caminho de fluxo de gás
entre o bypass e a entrada da câmara de vaporização, dificultando o fluxo reverso de
vapor da câmara de vaporização para o fluxo de gás diluente.

3.2.4. Efeito da mistura gasosa
O Vaporizador é Calibrado com oxigênio. Portanto, o ajuste de concentração é mais
preciso com este gás. No caso da mistura de FGF conter óxido nitroso, será observado
uma diminuição da concentração de saída. Para uma concentração de 70% de óxido
nitroso em oxigênio, espera-se uma diminuição de até 15%.
No caso de acréscimo de gás carbônico na mistura de até 5%, não se espera alteração
significativa na concentração.
No caso de ar na composição de FGF, a concentração na saída do vaporizador deverá
sofrer um decréscimo de 5%.

Vaporizador Calibrado Novitech
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3.3. Identificação
A NOVITECH disponibiliza 16 modelos do Vaporizador Calibrado. São modelos para
cada tipo de agente anestésico (Isoflurano, Sevoflurano, Enflurano e Halotano), com
quatro tipos de sistema de fixação ao Aparelho de Anestesia (Selectatec, Pinomatic,
Cagemount e Drager).
O sistema de fixação Pinomatic utiliza o “Suporte compatível com Pinomatic”,
patenteado pela KTK para o acoplamento rápido do vaporizador.
O sistema de fixação Selectatec utiliza o “Suporte compatível com Selectatec”,
patenteado pela Datex Ohmeda.
O sistema de fixação Cagemount utiliza o “Suporte compatível Cagemount”.
O sistema de fixação Drager utiliza o “Suporte compatível com Drager”, patenteado
pela Drägerwerk AG.
Segue abaixo uma tabela com partes opcionais que podem ser adquiridas para uso
com o vaporizador calibrado:
Produto

Código

Descrição

C02010070

Barra Selectatec para um vaporizador
para o sistema de anestesia

C02010127

Barra Selectatec para dois
vaporizadores para o sistema de
anestesia

Tabela 3: partes opcionais

Vaporizador Calibrado Novitech
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Os 16 modelos do Vaporizador Calibrado estão descritos nas tabelas a seguir:

Vaporizador calibrado com suporte Selectatec
Produto

Código

Descrição
Vaporizador Calibrado

C06060009

modelo 15710
para Sevoflurano
com Suporte Selectatec

Vaporizador Calibrado
C06060010

modelo 15720
para Isoflurano
com Suporte Selectatec

Vaporizador Calibrado
C06060011

modelo 15730
para Halotano
com Suporte Selectatec

Vaporizador Calibrado
C06060012

modelo 15740
para Enflurano
com Suporte Selectatec

Tabela 4: vaporizador calibrado com suporte Selectatec

Vaporizador Calibrado Novitech
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Vaporizador calibrado com suporte Pinomatic
Produto

Código

Descrição

Vaporizador Calibrado
modelo 15750
C06060013

para Sevoflurano
com Suporte Pinomatic

Vaporizador Calibrado
C06060014

modelo 15760
para Isoflurano
com Suporte Pinomatic

Vaporizador Calibrado
C06060015

modelo 15770
para Halotano
com Suporte Pinomatic

Vaporizador Calibrado
C06060016

modelo 15780
para Enflurano
com Suporte Pinomatic

Tabela 5: vaporizador calibrado com suporte Pinomatic
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Vaporizador calibrado com suporte Cagemount
Produto

Código

Descrição

Vaporizador Calibrado
C06060017

modelo 15790
para Sevoflurano
com Suporte Cagemount

Vaporizador Calibrado
C06060018

modelo 15800
para Isoflurano
com Suporte Cagemount

Vaporizador Calibrado modelo
C06060019

15810 para Halotano com
Suporte Cagemount

Vaporizador Calibrado
C06060020

modelo 15820
para Enflurano
com Suporte Cagemount

Tabela 6: vaporizador calibrado com suporte Cagemount
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Vaporizador calibrado com suporte Drager
Produto

Código

Descrição

Vaporizador Calibrado
modelo 15830
C06060021

para Sevoflurano
com Suporte Drager

Vaporizador Calibrado
C06060022

modelo 15840
para Isoflurano
com Suporte Drager

Vaporizador Calibrado
C06060023

modelo 15850
para Halotano
com Suporte Drager

Vaporizador Calibrado
C06060024

modelo 15860
para Enflurano
com Suporte Drager

Tabela 7: vaporizador calibrado com suporte Drager
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3.3.1. Vista geral
O vaporizador tem um único botão de controle na parte frontal para regular a
concentração de vapor liberado. O botão de concentração fica bloqueado em “OFF”,
quando não está sendo utilizado. Para ajustar a concentração, girar o botão de
concentração no sentido anti-horário.
Os itens abaixo se referem à vista frontal do vaporizador calibrado.

Figura 2: vista geral do vaporizador calibrado

1. Botão de concentração: botão para o ajuste do valor desejado de concentração
de agente anestésico. Para aumentar a concentração, girar o botão no sentido
anti-horário.
2. Visor de nível do líquido: visor que permite a leitura do volume de agente
anestésico líquido, contido no vaporizador calibrado.

3.3.2. Sistema de fixação Selectatec
O sistema de fixação padrão Selectatec permite a conexão de até três vaporizadores
calibrados modelos: 15710 (Sevoflurano), 15720 (Isoflurano), 15730 (Halotano) e
Vaporizador Calibrado Novitech
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15740

(Enflurano), lado

a

lado,

onde

o

sistema

de

interbloqueio

impede

automaticamente a utilização acidental de dois vaporizadores dos modelos citados
acima, ao mesmo tempo. Este sistema utiliza um suporte de fixação ao aparelho de
anestesia, denominado Selectatec.
Os itens abaixo referem-se à vista posterior do vaporizador calibrado.

Figura 3: sistema de fixação padrão Selectatec

1. Bloco de conexão: bloco para acoplamento do vaporizador com sistema de
fixação Selectatec ao suporte do aparelho de anestesia.
2. Botão de travamento: botão destinado ao travamento da unidade na posição
vertical na barra do aparelho de anestesia, girando o mesmo no sentido horário
em um ângulo de 90º.
3. Pino de interbloqueio: pino de interbloqueio, o qual não permite o uso de
vaporizadores com sistema de fixação Selectatec, em simultâneo.
4. Eixo de travamento: eixo para travamento do vaporizador ao suporte Selectatec
do aparelho de anestesia.

Vaporizador Calibrado Novitech

21

Controles e Identificação

3.3.3. Sistema de fixação Pinomatic
O sistema de fixação padrão Pinomatic permite uma fácil conexão através de um
acoplamento rápido. Devido ao suporte do padrão Pinomatic ser único, ou seja, apenas
admitir a conexão de um único aparelho vaporizador calibrado por vez, fica então
garantido o acionamento de apenas um vaporizador a cada uso. Os modelos
disponíveis são: 15750 (Sevoflurano), 15760 (Isoflurano), 15770 (Halotano) e 15780
(Enflurano). Este sistema utiliza um suporte de fixação ao aparelho de anestesia,
denominado Pinomatic.
Os itens abaixo se referem à vista posterior do vaporizador calibrado.

Figura 4: sistema de fixação padrão Pinomatic

1. Bloco de conexão: bloco para acoplamento do vaporizador com sistema de
fixação Pinomatic ao suporte Pinomatic.
2. Pino Guia: pino para referenciar o encaixe do vaporizador com sistema de fixação
Pinomatic ao suporte Pinomatic do aparelho de anestesia.

Vaporizador Calibrado Novitech
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3.3.4. Sistema de fixação Cagemount
O sistema de fixação padrão Cagemount permite uma fácil conexão através de um
acoplamento rápido, permitindo o acionamento de apenas um vaporizador por vez dos
modelos: 15790 (Sevoflurano), 15800 (Isoflurano), 15810 (Halotano) e 15820
(Enflurano). Note que este sistema não possui nenhuma proteção adicional impedindo
a mistura acidental entre diferentes agentes anestésicos, ficando sob os cuidados do
usuário o uso adequado. Este sistema não utiliza um suporte de fixação ao aparelho de
anestesia, utilizando apenas de conexões de entrada e saídas cônicas padronizadas.
Os itens abaixo se referem à vista posterior do vaporizador calibrado.

2-Conexão
de entrada

1-Conexão
de saída
3-Furos de fixação

Figura 5: sistema de fixação padrão Cagemount

1. Conexão de saída: deve receber a conexão cônica de saída de gases
anestésicos que será enviada ao sistema de anestesia.
2. Conexão de entrada: deve receber a conexão cônica de entrada de gases
frescos provenientes do sistema de anestesia.
3. Furos de fixação: servem para fixar o vaporizador calibrado com suporte
padrão Cagemount no aparelho de anestesia.
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3.3.5. Sistema de fixação Drager
O sistema de fixação padrão Drager permite uma fácil conexão através de um
acoplamento rápido, garantindo automaticamente o acionamento de apenas um
Vaporizador por vez dos modelos: 15830 (Sevoflurano), 15840 (Isoflurano), 15850
(Halotano) e 15860 (Enflurano), impedindo a mistura acidental entre diferentes agentes
anestésicos.
Este sistema utiliza um suporte, denominado “Suporte Drager”. Note que a companhia
Drager possui versões diferentes de suporte para os seus sistemas de anestesia. O
modelo adotado nos vaporizadores calibrados Novitech é o sistema de encaixar com
interbloqueio. Em caso de dúvidas sobre a compatibilidade, consulte a Novitech para
maiores informações.
Os itens abaixo se referem à vista posterior do vaporizador calibrado.
1-Botão de
travamento

4-Furo do
interbloqueio

2-Bloco de
conexão

3-Eixo de
travamento

Figura 6: sistema de fixação padrão Drager

1.

Botão de travamento: botão destinado ao travamento da unidade na posição
vertical na barra do aparelho de anestesia, girando o mesmo no sentido horário
em um ângulo de 90º.

Vaporizador Calibrado Novitech
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2.

Bloco de conexão: bloco para acoplamento do vaporizador com sistema de
fixação padrão Drager ao suporte do sistema de anestesia Drager.

3.

Furo de interbloqueio: furo de interbloqueio, o qual não permite o acionamento
do segundo vaporizador presente no suporte do mesmo sistema de anestesia, em
simultâneo.

4.

Eixo de travamento: eixo para travamento do vaporizador ao suporte do
aparelho de anestesia.

Vaporizador Calibrado Novitech

25

Instalação

4. INSTALAÇÃO
4.1. Instalação do vaporizador com suporte Selectatec

ATENÇÃO
O sistema de interbloqueio (Selectatec) não possui efeito se utilizado em conjunto com
outro vaporizador, que não possua o sistema de interbloqueio.

Para fixação dos modelos do vaporizador calibrado com suporte Selectatec ao
aparelho de anestesia, seguir o procedimento abaixo:

ATENÇÃO
O botão de concentração do vaporizador deve estar na posição “OFF”, para instalação
do mesmo ao aparelho de anestesia.

1. Alinhar as portas de entrada e saída de gases com as conexões valvuladas do
suporte Selectatec do aparelho de anestesia, conforme imagem que segue.

Figura 7: montagem do vaporizador com sistema Selectatec ao aparelho de anestesia

Vaporizador Calibrado Novitech
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2. Posicionar cuidadosamente a face inferior do bloco de conexão do vaporizador
(item 2 da figura) sobre a face superior da Barra Selectatec no aparelho de
anestesia (item 1 da figura), e pressionar o botão de travamento para baixo.

Figura 8: conexão do vaporizador com sistema Selectatec ao aparelho de anestesia

3. Girar o botão de travamento no sentido horário, para o travamento do bloco de
conexões do vaporizador, com sistema de fixação Selectatec (item 2 da figura), à
Barra Selectatec do aparelho de anestesia (item 1 da figura).

Figura 9: travamento do vaporizador com sistema de fixação Selectatec ao aparelho de anestesia

Vaporizador Calibrado Novitech
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ATENÇÃO
Na utilização de dois modelos do vaporizador calibrado com suporte Selectatec na barra
Selectatec com três estações, sempre utilizar a estação central, para que haja o perfeito
funcionamento do sistema Seletatec.

4.2. Instalação do vaporizador com suporte Pinomatic
O exclusivo sistema de fixação Pinomatic permite um fácil intercambio entre os
modelos 15750 (Sevoflurano), 15760 (Isoflurano), 15770 (Halotano) e 15780
(Enflurano), através de uma conexão com um rápido acoplamento ao aparelho de
anestesia. É garantido ainda, o acionamento de apenas um vaporizador por vez,
impedindo a mistura acidental entre diferentes agentes anestésicos.

ATENÇÃO
O botão de concentração do vaporizador deve estar na posição “OFF”, para instalação
do mesmo ao aparelho de anestesia.

Para fixação do vaporizador calibrado com suporte Pinomatic ao aparelho de
anestesia, seguir o procedimento abaixo:
1. Alinhar o pino guia do vaporizador com o alojamento do pino guia do suporte
Pinomatic do aparelho de anestesia. Fixar cuidadosamente o vaporizador de um
dos modelos: 15750 (Sevoflurano), 15760 (Isoflurano), 15770 (Halotano) e 15780
(Enflurano), de tal forma que as portas de entrada e saída de gases encaixem nas
conexões respectivas, até que a face inferior do bloco de conexão do vaporizador
fique justaposta com a face superior do suporte Pinomatic, conforme figura que
segue.
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Figura 10: conexão do vaporizador com sistema de fixação Pinomatic ao aparelho de anestesia

2. No caso de não ser acoplado nenhum vaporizador, conectar o tubo rígido de
união (que acompanha o vaporizador calibrado), interligando diretamente os dois
bicos superiores do suporte Pinomatic.

Figura 11: conexão do tubo rígido de união ao suporte Pinomatic do aparelho de anestesia
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4.3. Instalação do vaporizador com suporte Cagemount

ATENÇÃO
O sistema de conexão do vaporizador calibrado com suporte padrão Cagemount ao
sistema de anestesia não prevê um meio de evitar a aplicação de mais de um agente
anestésico na linha de fluxo de gases frescos. O usuário fica então responsável pela
perfeita conexão deste vaporizador calibrado ao sistema de anestesia em uso, devendo
cuidar para que não ocorra mistura de diferentes agentes anestésicos, conectando
sempre apenas um único vaporizador calibrado por vez ao sistema de anestesia.

Para fixação dos modelos do vaporizador calibrado com suporte no padrão Cagemount
ao aparelho de anestesia, seguir o procedimento abaixo:

ATENÇÃO
O botão de concentração do vaporizador deve sempre estar na posição “OFF”, para
instalação do mesmo ao aparelho de anestesia.

1. Com o vaporizador calibrado com a câmara de vaporização vazia e com o botão
na posição “OFF”, posicione o aparelho alinhado ao suporte do sistema de
anestesia.
2. Fixe o vaporizador no suporte através de 3 parafusos com rosca M6 x 1mm.
Observe que o comprimento do parafuso de será introduzido no suporte não deve
exceder 10mm, a fim de garantir o aperto e de não danificar o suporte. Aperte
bem os parafusos de fixação. Force suavemente o vaporizador de modo a
verificar se ele se encontra bem fixado.
3. Ligue as conexões de entrada e saída de gases frescos nas respectivas entradas
e saídas do vaporizador calibrado. É muito importante que as conexões sejam
encaixadas no vaporizador no sentido axial e não lateralmente. Isto garante o
perfeito encaixe e uma maior durabilidade dos componentes.
Vaporizador Calibrado Novitech
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4. Quando bem fixado e instalado, abasteça o vaporizador conforme recomendações
descritas neste manual.

ATENÇÃO
Recomenda-se que este tipo de vaporizador seja utilizado apenas em máquinas com
uma única estação de montagem do vaporizador, ou seja, que não admita mais de um
vaporizador no mesmo sistema de anestesia,

4.4. Instalação do vaporizador com suporte Drager
O exclusivo sistema de fixação padrão Drager permite um fácil intercambio entre os
modelos 15830 (Sevoflurano), 15840 (Isoflurano), 15850 (Halotano) e 15860
(Enflurano), através de uma conexão com um rápido acoplamento ao aparelho de
anestesia. É garantido ainda, o acionamento de apenas um vaporizador por vez,
impedindo a mistura acidental entre diferentes agentes anestésicos.

ATENÇÃO
O botão de concentração do vaporizador deve estar na posição “OFF”, para instalação
do mesmo ao aparelho de anestesia.

Para fixação do vaporizador calibrado com suporte padrão Drager ao aparelho de
anestesia, seguir o procedimento abaixo:
1. Alinhar as portas de entrada e saída de gases com as conexões
valvuladas do suporte Drager (Barra Drager) do aparelho de anestesia,
conforme a figura que segue.
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Figura 12: montagem do vaporizador com sistema de fixação padrão Drager ao aparelho de
anestesia

2. Posicionar cuidadosamente a face inferior do bloco de conexão do
Vaporizador sobre a face superior da Barra Drager, e pressionar o botão
de travamento para baixo.

Figura 13: conexão do vaporizador com sistema de fixação Drager ao aparelho de anestesia
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3. Girar o botão de travamento no sentido horário, para o travamento do
bloco de conexões do vaporizador, com sistema de fixação Drager (item 2
da figura), ao bloco do aparelho de anestesia (item 1 da figura).

2-Bloco do
vaporizador calibrado
1-Bloco do
sistema de anestesia
(barra Drager)

Figura 14: travamento do vaporizador com sistema de fixação Drager ao aparelho de anestesia

ATENÇÃO
Na utilização de dois modelos do vaporizador calibrado com suporte padrão Drager na
barra Drager com três estações, sempre deve-se utilizar a estação central, para que haja
o perfeito funcionamento do sistema de interbloqueio.
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5. OPERAÇÃO
5.1. Procedimentos iniciais
O procedimento apresentado abaixo deverá ser utilizado para todos os modelos do
vaporizador calibrado.
1. Verificar se o botão de controle de concentração está inicialmente fechado, em
“OFF” (totalmente girado no sentido horário).
2. Verificar se o fluxo total de gases do bloco de fluxômetros do aparelho de
anestesia encontra-se inicialmente fechado.
3. Checar a correta e firme montagem do vaporizador calibrado ao seu respectivo
suporte instalado no aparelho de anestesia (qualquer um dos modelos), para
evitar possíveis vazamentos de gases ou obstruções de fluxo.

OBSERVAÇÃO
Recomenda-se para abastecimento inicial um volume mínimo de 100 ml devido à retenção do
líquido anestésico na malha interna da câmara de vaporização.

CUIDADO
Havendo qualquer dúvida, quanto ao tipo de agente anestésico presente na câmara de
vaporização, esvaziar (retirar o agente anestésico), secar e preencher a câmara com o
agente anestésico correto.
Após o transporte do vaporizador, com o botão de controle em “OFF”, deve-se aguardar
um período de no mínimo 10 (dez) minutos na posição vertical antes de ligá-lo ao
Aparelho de Anestesia, caso contrário poderá ocorrer superdosagem.
Caso o vaporizador tenha sido transportado com botão de concentração na posição
aberta, deverá ser mantido um fluxo de 5 l/min durante 10 minutos antes do uso em um
paciente.

4. Verificar se os tampões de enchimento e de drenagem encontram-se firmemente
fechados, para que não haja vazamento de gases ou de líquido.
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5.2. Instruções para vaporização

ATENÇÃO
O vaporizador calibrado, independente do modelo, deve ser utilizado obrigatoriamente,
associado a um monitor de agente anestésico.

ATENÇÃO
O equipamento deve trabalhar na faixa operacional de temperatura ambiente de 15 a
35ºC e de fluxo de 0,2 a 15 l/min, para uma efetiva vaporização do líquido anestésico.

Depois de efetuado os procedimentos iniciais e estando o paciente e o equipamento
prontos para o início da anestesia, deve-se seguir o procedimento descrito abaixo para
realizar a vaporização.
1. Regular adequadamente no bloco de fluxômetros do aparelho de anestesia o fluxo
total de gases que se deseja utilizar.
2. Ajustar no botão de concentração, o valor desejado da concentração de agente
anestésico.

OBSERVAÇÃO
Alterações no fluxo total de gases ou na temperatura do agente anestésico são automaticamente
compensados pelo vaporizador calibrado, em todos os modelos, de forma a manter constante a
concentração fornecida, conforme a especificação do mesmo.
O nível do agente anestésico, no interior da câmara de vaporização, pode ser completado durante
a anestesia, de acordo com o procedimento descrito no item 5.3 Abastecimento do Vaporizador.
O nível do agente anestésico deverá ser mantido sempre entre o valor mínimo e o valor máximo.

3. Para encerrar a vaporização, posicionar o botão de concentração em “OFF”
(totalmente girado no sentido horário).
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5.3. Abastecimento do vaporizador

ATENÇÃO
Verificar se o tampão do dreno está completamente fechado antes de iniciar o
abastecimento do vaporizador, para que não implique no vazamento de anestésico.

ATENÇÃO
O operador deve introduzir o agente anestésico, observando o limite de enchimento até
a marca “máximo”

no visor de nível e com o botão de controle sempre na posição

“OFF”, para evitar o enchimento excessivo do vaporizador, caso contrário poderá
ocorrer erro na dosagem do anestésico.

CUIDADO
Certificar-se de estar preenchendo a câmara de vaporização com o agente anestésico
correto. Somente preencher o vaporizador calibrado com o agente anestésico
especificado de acordo com o respectivo modelo. Nunca introduzir qualquer outro
líquido que não seja o especificado no vaporizador calibrado.
Durante o abastecimento inicial do vaporizador calibrado, uma parcela do líquido
anestésico é absorvida pelo tecido existente no interior da câmara de vaporização,
sendo que esta parcela do volume não é mostrada pelo visor de nível.
Após o abastecimento, o tampão de enchimento deverá ser fechado completamente,
para que não haja vazamento de gases.
Nunca ultrapassar a capacidade máxima da câmara.

Para o abastecimento do vaporizador calibrado com o agente anestésico, deve-se
seguir o procedimento descrito abaixo:
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Figura 15: abastecimento do vaporizador calibrado

1. Posicionar o botão de concentração (Item 1 da Figura anterior) em “OFF”.
2. Abrir o tampão de enchimento (Item 2), girando-o no sentido anti-horário.
3. Preencher a câmara de vaporização ou completar o seu nível com o agente
anestésico correto.
4. Fechar com firmeza o tampão de enchimento (Item 2), para que não haja
vazamento de gases.

ATENÇÃO
Caso haja um rosqueamento incompleto do tampão de enchimento, ocorrerá um erro na
dosagem de anestésico, além de poluir o ambiente. Por isso deve-se sempre verificar se
o tampão de enchimento esta adequadamente rosqueado.
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5.4. Drenagem do vaporizador

ATENÇÃO
A drenagem do agente anestésico deverá sempre ser feita em um frasco devidamente
identificado e especialmente destinado ao tipo de agente que está sendo drenado.

Figura 16: drenagem do vaporizador

Para a descarga total ou parcial do agente anestésico do interior do vaporizador
calibrado, seguir o procedimento descrito abaixo.
1. Posicionar o botão de concentração (Item 1 da Figura anterior) em “OFF”.
2. Abrir o tampão de enchimento (Item 2), girando-o no sentido anti-horário.
3. Girar no sentido anti-horário para abrir o tampão do dreno (Item 3) e drenar o
anestésico líquido contido no interior do vaporizador calibrado, para o frasco de
origem ou outro frasco com a indicação do nome do anestésico.
4. Deixar o líquido fluir para o frasco até parar o fluxo e então girar no sentido horário
para fechar o tampão do dreno.
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ATENÇÃO
O abastecimento do vaporizador calibrado com agente anestésico, diferente do modelo
especificado, poderá ocasionar danos ao equipamento (Vaporizador) e ao paciente. A
NOVITECH não se responsabiliza pelos danos causados.

5.5. Conservação e secagem
Quando o vaporizador calibrado for deixado fora de uso por um período aproximado de
6 meses, este deve ser mantido sem anestésico em seu interior, para que haja uma
melhor conservação do equipamento. Para isto, deve-se realizar o procedimento
descrito a seguir.
1. Drenar totalmente o vaporizador calibrado, conforme as instruções do item 5.4.
Drenagem do Vaporizador.
2. Com o botão de controle ajustado para a concentração máxima de anestésico,
deixar escoar por pelo menos 10 minutos, mantendo um fluxo de 5 l/min de ar
comprimido.
3. Fechar o fluxo de gases e retornar o botão de concentração para a posição “OFF”.

5.6. Pós-uso
Após o uso do vaporizador calibrado, siga o procedimento a seguir:
1. Esvaziar o vaporizador conforme o item 5.4. Drenagem do Vaporizador.
2. Caso o vaporizador não seja utilizado por um prazo aproximado de 6 meses,
realizar o procedimento de conservação e secagem conforme o item 5.5.
Conservação e Secagem.
3. Higienizar o equipamento, apenas externamente, conforme o item 6.2.
Procedimentos de Limpeza.
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6. HIGIENIZAÇÃO
6.1. Conceitos e definições
LIMPEZA - Processo que remove a sujidade e matéria orgânica de qualquer superfície
ou objeto. A limpeza é efetuada por fricção mecânica, imersão, máquinas de limpeza e
máquinas de ultrassom. É a etapa mais importante da descontaminação, todos os
itens devem ser lavados antes de sofrerem algum processo de desinfecção ou
esterilização. Nenhum objeto deve ser esterilizado se sobre ele houver matéria
orgânica (óleo, gordura, sangue...). A limpeza deve ser feita sempre com água e sabão,
quando o método de imersão for utilizado, preferencialmente utilizar o detergente
enzimático. O detergente enzimático que possui atividade específica sobre a matéria
orgânica, a degrada e dissolve em poucos minutos, os objetos devem ficar imersos
durante 5 minutos.
DESINFECÇÃO - Processo térmico ou químico que elimina todos os microorganismos,
exceto os esporulados. A desinfecção é classificada em três categorias: alto, médio e
baixo nível.
DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL - Processo que elimina todos os microorganismos
exceto esporos (bactérias, quase todos os esporos de fungos, bacilo da Tuberculose,
vírus) com um tempo de exposição entre 10 e 30 minutos. Ex.: Imersão em
Glutaraldeído.
DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO - Processo que inativa as bactérias
vegetativas, fungos, quase todos os vírus, exceto esporos. Ex.: Fricção mecânica com
Álcool 70%.
DESINFECÇÃO DE BAIXO NÍVEL - Processo que inativa a maioria das bactérias,
alguns fungos, alguns vírus, porém não afeta microorganismos mais resistentes como
bacilo de Tuberculose e esporos. Utilizada apenas para superfícies. Ex.: Água e
detergente – limpeza.
DESINFECÇÃO TÉRMICA - Processo térmico que utiliza líquidos termodesinfetantes
contra todas as formas vegetativas, destruindo uma parte dos esporos quando
utilizados com uma temperatura entre 60 e 90ºC. Este processo é realizado em uma
termodesinfectadora. Este equipamento trabalha com dois tipos de ciclos, para
materiais sensíveis e resistentes, com a utilização de detergente apropriado.
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ESTERILIZAÇÃO - Processo que elimina completamente todos os microorganismos
(esporos, bactérias, fungos e protozoários), e é efetuada por processos físicos (vapor)
ou químicos (líquido: Glutaraldeído, gasoso: óxido de etileno e plasma: peróxido de
hidrogênio).
Ex.: Autoclave, peróxido de hidrogênio, óxido de etileno, glutaraldeído (exposição do
material por 10 horas).

6.2. Procedimentos de limpeza
Uma correta manutenção preventiva no vaporizador calibrado garante a sua utilização
precisa e segura durante um longo período.
1. O vaporizador calibrado deve ser submetido a uma revisão anual, realizada pela
NOVITECH e/ou assistência técnica autorizada para uma nova calibração.
2. As partes externas do vaporizador calibrado podem ser limpas com um pano
limpo e macio umedecido em solução germicida apropriada, tomando-se cuidado
para que nenhum resíduo de produto de limpeza penetre no interior do
vaporizador.
3. Após a limpeza, fazer a secagem com um pano limpo, macio e seco.
4. Não utilizar álcool nas partes de plástico.
5. Não utilizar agentes abrasivos na limpeza.
6. O vaporizador calibrado deve ser mantido vazio e seco quando for deixado fora de
uso por um período aproximado de 6 meses, para uma melhor conservação (item
5.4 Drenagem do Vaporizador e 5.5 Conservação e Secagem).
7. Para o vaporizador calibrado com os suportes Selectatec, Pinomatic e Drager,
deve-se verificar periodicamente a limpeza e o perfeito estado de conservação
dos dois bicos superiores do suporte do respectivo sistema no equipamento de
anestesia. Caso haja alguma irregularidade nos anéis de vedação destas
conexões, providenciar a assistência técnica autorizada do respectivo fabricante.
8. Verificar o estado de conservação dos o’rings das conexões (Selectatec,
Pinomatic ou Drager).
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ATENÇÃO
Não esterilizar o vaporizador calibrado (independente do modelo).

ATENÇÃO
Não imergir o vaporizador calibrado (independente do modelo) em solução líquida.

ATENÇÃO
Não realizar nenhum serviço interno no vaporizador, e não abrir a sua caixa. Para uma
revisão periódica ou para a realização de qualquer manutenção, providenciar a
assistência técnica autorizada NOVITECH.
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7. MANUTENÇÃO
7.1. Rotinas de inspeção preventiva

ATENÇÃO
Para que o equipamento tenha um desempenho seguro e dentro do especificado, devese seguir corretamente a rotina de inspeção preventiva.

ATENÇÃO
Realize o check list periodicamente. Não utilize o equipamento se o check list acusar
qualquer tipo de irregularidade. Neste caso, se possível, realizar a correção necessária
ou providenciar a assistência técnica autorizada NOVITECH.

Para um maior desempenho e segurança do equipamento e do paciente, antes de
utilizá-lo, realize as inspeções a seguir:
•

Verificar o estado geral do equipamento, pois a ocorrência de quedas e avarias
poderia comprometer a segurança de seu funcionamento.

•

Verificar se o vaporizador foi instalado corretamente ao aparelho de anestesia.

•

Verificar se o botão de concentração do vaporizador pode ser aberto suavemente
até o máximo.

•

Verificar se o sistema de interbloqueio dos vaporizadores está funcionando
corretamente.

•

Verificar se o botão de concentração está em “OFF”.

•

Utilizar um monitor de gases anestésicos em conformidade com as normas EN
864, ISO 11196 e NBR ISO 9918, e verificar se a concentração ajustada coincide
com a apresentada no monitor de gases.
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7.2. Rotina

de

medição

da

concentração

do

agente

anestésico
A verificação da calibração do vaporizador calibrado deve ser realizada de forma
periódica e o ensaio deve seguir este procedimento:
•

O gás de ensaio deve ser oxigênio.

•

O vaporizador deverá estar cheio até a metade da capacidade máxima.

•

O vaporizador deverá estar em uma temperatura de 21 ± 2°C, e ter permanecido
nesta temperatura por pelo menos 3 horas.

•

Para medição de baixo fluxo, uma câmara de mistura deverá ser adicionada à
saída do vaporizador.

•

O aparelho vaporizador calibrado em ensaio deverá ser conectado a um suporte
de bancada, específico para a medição da concentração de saída de agente
anestésico. Este suporte evidentemente também deverá ser específico para o
modelo de suporte do equipamento sob ensaio. Em caso de dúvidas em relação
ao suporte que poderá ser utilizado, entre em contato com a equipe de suporte
técnico Novitech.

•

Entre o ponto de amostragem e a saída do vaporizador, a tubulação deverá ser de
nylon ou polietileno.

•

A medida da concentração de agente anestésico deverá ser realizada com um
monitor de agente anestésico, devidamente calibrado.

•

Os registros deverão ser anotados nos formulários disponíveis no item 7.4
Formulário de Teste e Calibração.

ATENÇÃO
É esperado que a concentração de agente anestésico que chega na conexão para o
paciente (Y) seja sempre menor do que a ajustada. Isto ocorre devido às perdas
decorrentes das características do sistema de anestesia utilizado.

7.3. Programa de manutenção
O vaporizador calibrado deve ser assistido de acordo com o seguinte programa:
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•

A calibração, teste de vazamento e resistência do “Bypass” (desvio) devem ser
realizados periodicamente (no mínimo anualmente) em condições controladas. Os
valores medidos devem ser registrados nos formulários disponíveis no item 7.4
Formulário de Teste e Calibração.

•

Através da comparação de valores sucessivos, pode-se verificar uma tendência
de perda de desempenho, o que ocasionaria a realização da assistência técnica
antes da tolerância padrão ser excedida.

•

Se a calibração indicar um desvio do desempenho padrão ou uma falha previsível,
o vaporizador deve ser assistido tal como descrito no manual de serviço.

•

Os vaporizadores deverão ser submetidos a uma revisão geral de dez em dez
anos (para os modelos de Halotano de 5 em 5 anos) e certos elementos devem
ser substituídos mesmo se o desempenho estiver dentro do especificado.

ATENÇÃO
Os procedimentos de testes de vazamento, resistência do “BYPASS” e de calibração
deverão ser realizadas por Assistência Técnica autorizada NOVITECH.
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7.4. Formulário de teste e calibração

1º ANO: ________

Folha

01/02

Número de Série do Vaporizador
Modelo/ Sistema
Anestésico

A - TESTE DE VAZAMENTO COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “ON”
(Deve ser realizado a 100 mmHg. A pressão não deve cair abaixo de 80 mmHg após 60 s)
Manômetro de
Teste

Data da
Calibração
Nº Série

Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (mmHg)
Temperatura ambiente (ºC)

B - RESISTÊNCIA DO “BYPASS” (DESVIO) COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “OFF”
(Fluxo – 4 l/min)
Data da
Manômetro de Calibração
Teste
Nº Série
Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (cmH2O)
Temperatura ambiente (ºC)
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1º ANO: ________

Folha

02/02

C- CALIBRAÇÃO
Modelo
Monitor de
Agentes

Nº Série
Data da
Calibração

Período de Testes

1

2

3

4

Gás diluente
Data
Temperatura ambiente (ºC)
Fluxo (l/min)

1

2

4

1

2

4

1

2

4

1

2

Concentração (%)/ (Tolerância)
0,0 (0 - 0,1)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,6 (0,45 - 0,75)
1,0 (0,8 - 1,2)
3,0 (2,4 - 3,6)
5,0 (4,0 - 6,0)
8,0 (6,4 - 9,6) ***
5,0 (4,0 - 6,0)
3,0 (2,4 - 3,6)
1,0 (0,8 - 1,2)
0,6 (0,45 - 0,75)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,0 (0 - 0,1)
*** apenas para sevoflurano
DADOS DO REPRESENTANTE AUTORIZADO NOVITECH

Representante:___________________________________________
Executor: ________________________________________________
Aprovado por:____________________________________________

Carimbo do Representante
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2º ANO: ________

Folha

01/02

Número de Série do Vaporizador
Modelo/ Sistema
Anestésico
A - TESTE DE VAZAMENTO COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “ON”
(Deve ser realizado a 100 mmHg. A pressão não deve cair abaixo de 80 mmHg após 60 s)
Manômetro de
Teste

Data da
Calibração
Nº Série

Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (mmHg)
Temperatura ambiente (ºC)
B - RESISTÊNCIA DO “BYPASS” (DESVIO) COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “OFF”
(Fluxo – 4 l/min)
Data da
Manômetro de Calibração
Teste
Nº Série
Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (cmH2O)
Temperatura ambiente (ºC)
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2º ANO: ________

Folha

02/02

C- CALIBRAÇÃO
Modelo
Monitor de
Agentes

Nº Série
Data da
Calibração

Período de Testes

1

2

3

4

Gás diluente
Data
Temperatura ambiente (ºC)
Fluxo (l/min)

1

2

4

1

2

4

1

2

4

1

2

Concentração (%)/ (Tolerância)
0,0 (0 - 0,1)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,6 (0,45- 0,75)
1,0 (0,8 - 1,2)
3,0 (2,4 - 3,6)
5,0 (4,0 - 6,0)
8,0 (6,4 - 9,6) ***
5,0 (4,0 - 6,0)
3,0 (2,4 - 3,6)
1,0 (0,8 - 1,2)
0,6 (0,45 - 0,75)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,0 (0 - 0,1)
*** apenas para sevoflurano
DADOS DO REPRESENTANTE AUTORIZADO NOVITECH

Representante:___________________________________________
Executor: ________________________________________________
Aprovado por:____________________________________________

Carimbo do Representante
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3º ANO: ________

Folha

01/02

Número de Série do Vaporizador
Modelo/ Sistema
Anestésico
A - TESTE DE VAZAMENTO COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “ON”
(Deve ser realizado a 100 mmHg. A pressão não deve cair abaixo de 80 mmHg após 60 s)
Manômetro de
Teste

Data da
Calibração
Nº Série

Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (mmHg)
Temperatura ambiente (ºC)
B - RESISTÊNCIA DO “BYPASS” (DESVIO) COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “OFF”
(Fluxo – 4 l/min)
Data da
Manômetro de Calibração
Teste
Nº Série
Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (cmH2O)
Temperatura ambiente (ºC)
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3º ANO: ________

Folha

02/02

C- CALIBRAÇÃO
Modelo
Monitor de
Agentes

Nº Série
Data da
Calibração

Período de Testes

1

2

3

4

Gás diluente
Data
Temperatura ambiente (ºC)
Fluxo (l/min)

1

2

4

1

2

4

1

2

4

1

2

Concentração (%)/ (Tolerância)
0,0 (0 - 0,1)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,6 (0,45 - 0,75)
1,0 (0,8 - 1,2)
3,0 (2,4 - 3,6)
5,0 (4,0 - 6,0)
8,0 (6,4 - 9,6) ***
5,0 (4,0 - 6,0)
3,0 (2,4 - 3,6)
1,0 (0,8 - 1,2)
0,6 (0,45 - 0,75)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,0 (0 - 0,1)
*** apenas para sevoflurano
DADOS DO REPRESENTANTE AUTORIZADO NOVITECH

Representante:___________________________________________
Executor: ________________________________________________
Aprovado por:____________________________________________

Carimbo do Representante
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4º ANO: ________

Folha

01/02

Número de Série do Vaporizador
Modelo/ Sistema
Anestésico
A - TESTE DE VAZAMENTO COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “ON”
(Deve ser realizado a 100 mmHg. A pressão não deve cair abaixo de 80 mmHg após 60 s)
Manômetro de
Teste

Data da
Calibração
Nº Série

Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (mmHg)
Temperatura ambiente (ºC)
B - RESISTÊNCIA DO “BYPASS” (DESVIO) COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “OFF”
(Fluxo – 4 l/min)
Data da
Manômetro de Calibração
Teste
Nº Série
Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (cmH2O)
Temperatura ambiente (ºC)
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4º ANO: ________

Folha

02/02

C- CALIBRAÇÃO
Modelo
Monitor de
Agentes

Nº Série
Data da
Calibração

Período de Testes

1

2

3

4

Gás diluente
Data
Temperatura ambiente (ºC)
Fluxo (l/min)

1

2

4

1

2

4

1

2

4

1

2

Concentração (%)/ (Tolerância)
0,0 (0 - 0,1)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,6 (0,45 - 0,75)
1,0 (0,8 - 1,2)
3,0 (2,4 - 3,6)
5,0 (4,0 - 6,0)
8,0 (6,4 - 9,6) ***
5,0 (4,0 - 6,0)
3,0 (2,4 - 3,6)
1,0 (0,8 - 1,2)
0,6 (0,45 - 0,75)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,0 (0 - 0,1)
*** apenas para sevoflurano
DADOS DO REPRESENTANTE AUTORIZADO NOVITECH

Representante:___________________________________________
Executor: ________________________________________________
Aprovado por:____________________________________________

Carimbo do Representante
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5º ANO: ________

Folha

01/02

Número de Série do Vaporizador
Modelo/ Sistema
Anestésico
A - TESTE DE VAZAMENTO COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “ON”
(Deve ser realizado a 100 mmHg. A pressão não deve cair abaixo de 80 mmHg após 60 s)
Manômetro de
Teste

Data da
Calibração
Nº Série

Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (mmHg)
Temperatura ambiente (ºC)
B - RESISTÊNCIA DO “BYPASS” (DESVIO) COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “OFF”
(Fluxo – 4 l/min)
Data da
Manômetro de Calibração
Teste
Nº Série
Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (cmH2O)
Temperatura ambiente (ºC)
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5º ANO: ________

Folha

02/02

C- CALIBRAÇÃO
Modelo
Monitor de
Agentes

Nº Série
Data da
Calibração

Período de Testes

1

2

3

4

Gás diluente
Data
Temperatura ambiente (ºC)
Fluxo (l/min)

1

2

4

1

2

4

1

2

4

1

2

Concentração (%)/ (Tolerância)
0,0 (0 - 0,1)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,6 (0,45 - 0,75)
1,0 (0,8 - 1,2)
3,0 (2,4 - 3,6)
5,0 (4,0 - 6,0)
8,0 (6,4 - 9,6) ***
5,0 (4,0 - 6,0)
3,0 (2,4 - 3,6)
1,0 (0,8 - 1,2)
0,6 (0,45 - 0,75)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,0 (0 - 0,1)
*** apenas para sevoflurano
DADOS DO REPRESENTANTE AUTORIZADO NOVITECH

Representante:___________________________________________
Executor: ________________________________________________
Aprovado por:____________________________________________

Carimbo do Representante
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6º ANO: ________

Folha

01/02

Número de Série do Vaporizador
Modelo/ Sistema
Anestésico
A - TESTE DE VAZAMENTO COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “ON”
(Deve ser realizado a 100 mmHg. A pressão não deve cair abaixo de 80 mmHg após 60 s)
Manômetro de
Teste

Data da
Calibração
Nº Série

Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (mmHg)
Temperatura ambiente (ºC)
B - RESISTÊNCIA DO “BYPASS” (DESVIO) COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “OFF”
(Fluxo – 4 l/min)
Data da
Manômetro de Calibração
Teste
Nº Série
Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (cmH2O)
Temperatura ambiente (ºC)

Vaporizador Calibrado Novitech

56

Manutenção

6º ANO: ________

Folha

02/02

C- CALIBRAÇÃO
Modelo
Monitor de
Agentes

Nº Série
Data da
Calibração

Período de Testes

1

2

3

4

Gás diluente
Data
Temperatura ambiente (ºC)
Fluxo (l/min)

1

2

4

1

2

4

1

2

4

1

2

Concentração (%)/ (Tolerância)
0,0 (0 - 0,1)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,6 (0,45 - 0,75)
1,0 (0,8 - 1,2)
3,0 (2,4 - 3,6)
5,0 (4,0 - 6,0)
8,0 (6,4 - 9,6) ***
5,0 (4,0 - 6,0)
3,0 (2,4 - 3,6)
1,0 (0,8 - 1,2)
0,6 (0,45 - 0,75)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,0 (0 - 0,1)
*** apenas para sevoflurano
DADOS DO REPRESENTANTE AUTORIZADO NOVITECH

Representante:___________________________________________
Executor: ________________________________________________
Aprovado por:____________________________________________

Carimbo do Representante
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7º ANO: ________

Folha

01/02

Número de Série do Vaporizador
Modelo/ Sistema
Anestésico
A - TESTE DE VAZAMENTO COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “ON”
(Deve ser realizado a 100 mmHg. A pressão não deve cair abaixo de 80 mmHg após 60 s)
Manômetro de
Teste

Data da
Calibração
Nº Série

Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (mmHg)
Temperatura ambiente (ºC)
B - RESISTÊNCIA DO “BYPASS” (DESVIO) COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “OFF”
(Fluxo – 4 l/min)
Data da
Manômetro de Calibração
Teste
Nº Série
Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (cmH2O)
Temperatura ambiente (ºC)
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7º ANO: ________

Folha

02/02

C- CALIBRAÇÃO
Modelo
Monitor de
Agentes

Nº Série
Data da
Calibração

Período de Testes

1

2

3

4

Gás diluente
Data
Temperatura ambiente (ºC)
Fluxo (l/min)

1

2

4

1

2

4

1

2

4

1

2

Concentração (%)/ (Tolerância)
0,0 (0 - 0,1)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,6 (0,45 - 0,75)
1,0 (0,8 - 1,2)
3,0 (2,4 - 3,6)
5,0 (4,0 - 6,0)
8,0 (6,4 - 9,6) ***
5,0 (4,0 - 6,0)
3,0 (2,4 - 3,6)
1,0 (0,8 - 1,2)
0,6 (0,45 - 0,75)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,0 (0 - 0,1)
*** apenas para sevoflurano
DADOS DO REPRESENTANTE AUTORIZADO NOVITECH

Representante:___________________________________________
Executor: ________________________________________________
Aprovado por:____________________________________________

Carimbo do Representante
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8º ANO: ________

Folha

01/02

Número de Série do Vaporizador
Modelo/ Sistema
Anestésico
A - TESTE DE VAZAMENTO COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “ON”
(Deve ser realizado a 100 mmHg. A pressão não deve cair abaixo de 80 mmHg após 60 s)
Manômetro de
Teste

Data da
Calibração
Nº Série

Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (mmHg)
Temperatura ambiente (ºC)
B - RESISTÊNCIA DO “BYPASS” (DESVIO) COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “OFF”
(Fluxo – 4 l/min)
Data da
Manômetro de Calibração
Teste
Nº Série
Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (cmH2O)
Temperatura ambiente (ºC)
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8º ANO: ________

Folha

02/02

C- CALIBRAÇÃO
Modelo
Monitor de
Agentes

Nº Série
Data da
Calibração

Período de Testes

1

2

3

4

Gás diluente
Data
Temperatura ambiente (ºC)
Fluxo (l/min)

1

2

4

1

2

4

1

2

4

1

2

Concentração (%)/ (Tolerância)
0,0 (0 - 0,1)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,6 (0,45 - 0,75)
1,0 (0,8 - 1,2)
3,0 (2,4 - 3,6)
5,0 (4,0 - 6,0)
8,0 (6,4 - 9,6) ***
5,0 (4,0 - 6,0)
3,0 (2,4 - 3,6)
1,0 (0,8 - 1,2)
0,6 (0,45 - 0,75)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,0 (0- 0,1)
*** apenas para sevoflurano
DADOS DO REPRESENTANTE AUTORIZADO NOVITECH

Representante:___________________________________________
Executor: ________________________________________________
Aprovado por:____________________________________________

Carimbo do Representante
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9º ANO: ________

Folha

01/02

Número de Série do Vaporizador
Modelo/ Sistema
Anestésico
A - TESTE DE VAZAMENTO COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “ON”
(Deve ser realizado a 100 mmHg. A pressão não deve cair abaixo de 80 mmHg após 60 s)
Manômetro de
Teste

Data da
Calibração
Nº Série

Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (mmHg)
Temperatura ambiente (ºC)
B - RESISTÊNCIA DO “BYPASS” (DESVIO) COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “OFF”
(Fluxo – 4 l/min)
Data da
Manômetro de Calibração
Teste
Nº Série
Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (cmH2O)
Temperatura ambiente (ºC)
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9º ANO: ________

Folha

02/02

C- CALIBRAÇÃO
Modelo
Monitor de
Agentes

Nº Série
Data da
Calibração

Período de Testes

1

2

3

4

Gás diluente
Data
Temperatura ambiente (ºC)
Fluxo (l/min)

1

2

4

1

2

4

1

2

4

1

2

Concentração (%)/ (Tolerância)
0,0 (0 - 0,1)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,6 (0,45 - 0,75)
1,0 (0,8 - 1,2)
3,0 (2,4 - 3,6)
5,0 (4,0 - 6,0)
8,0 (6,4 - 9,6) ***
5,0 (4,0 - 6,0)
3,0 (2,4 - 3,6)
1,0 (0,8 - 1,2)
0,6 (0,45 - 0,75)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,0 (0- 0,1)
*** apenas para sevoflurano
DADOS DO REPRESENTANTE AUTORIZADO NOVITECH

Representante:___________________________________________
Executor: ________________________________________________
Aprovado por:____________________________________________

Carimbo do Representante

Vaporizador Calibrado Novitech

63

4
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10º ANO: ________

Folha

01/02

Número de Série do Vaporizador
Modelo/ Sistema
Anestésico
A - TESTE DE VAZAMENTO COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “ON”
(Deve ser realizado a 100 mmHg. A pressão não deve cair abaixo de 80 mmHg após 60 s)
Manômetro de
Teste

Data da
Calibração
Nº Série

Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (mmHg)
Temperatura ambiente (ºC)
B - RESISTÊNCIA DO “BYPASS” (DESVIO) COM BOTÃO DE CONCENTRAÇÃO EM “OFF”
(Fluxo – 4 l/min)
Data da
Manômetro de Calibração
Teste
Nº Série
Período de Testes

1

2

3

4

Data
Pressão (cmH2O)
Temperatura ambiente (ºC)
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10º ANO: ________

Folha

02/02

C- CALIBRAÇÃO
Modelo
Monitor de
Agentes

Nº Série
Data da
Calibração

Período de Testes

1

2

3

4

Gás diluente
Data
Temperatura ambiente (ºC)
Fluxo (l/min)

1

2

4

1

2

4

1

2

4

1

2

Concentração (%)/ (Tolerância)
0,0 (0 - 0,1)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,6 (0,45 - 0,75)
1,0 (0,8 - 1,2)
3,0 (2,4 - 3,6)
5,0 (4,0 - 6,0)
8,0 (6,4 - 9,6) ***
5,0 (4,0 - 6,0)
3,0 (2,4 - 3,6)
1,0 (0,8 - 1,2)
0,6 (0,45 - 0,75)
0,2 (0,14 - 0,26)
0,0 (0 - 0,1)
*** apenas para sevoflurano
DADOS DO REPRESENTANTE AUTORIZADO NOVITECH

Representante:___________________________________________
Executor: ________________________________________________
Aprovado por:____________________________________________

Carimbo do Representante
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7.5. Ações em emergência
No caso de um evento adverso, a NOVITECH sugere o seguinte procedimento:
•

Contate o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) através do contato citado no
formulário de instalação do produto, sobre a situação do equipamento e não
realizar nenhum teste ou investigação sem a presença de um técnico autorizado
da NOVITECH.

•

Registre o fabricante, modelo e número de série de todos os equipamentos
envolvidos no evento adverso. Registrar estas informações no prontuário do
paciente e/ou em um formulário incomum de ocorrência. Se o equipamento é
descartável ou possui componentes descartáveis, também registre o número de
classificação e todos os números de todos descartáveis. É importante manter o
equipamento e qualquer componente que foi envolvido no evento adverso.

•

Não limpar ou submeter a um processo químico ou físico, ou consertar o
equipamento. Estas ações podem afetar o desempenho e seu uso seguro.

•

Registre os nomes de todos os profissionais de saúde presentes no incidente.

•

Identificar o equipamento, indicando que ele está envolvido em um evento
adverso, a data do evento, e o nome da pessoa que etiquetou o equipamento.
Indicar na etiqueta que o dispositivo não deve ser usado, limpo, consertado, ou
destruído sem aprovação de uma autoridade, tal como, o gerente de risco. Se o
evento adverso envolver mais que um equipamento, todos os equipamentos
envolvidos devem ser etiquetados e guardados.

•

Preserve a embalagem de todos os componentes descartáveis envolvidos no
evento e guarde com o equipamento. A embalagem dos descartáveis tipicamente
inclui não somente um número catalogado do equipamento, mas também, o
número do lote. Também, algumas especificações incluídas na embalagem
podem ser úteis para a perícia.

•

Identifique o equipamento e seus componentes e coloque-os em um local seguro
para prevenir danos subsequentes. Isto irá prevenir que o equipamento seja
colocado de volta em serviço.
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8. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
8.1. Condições ambientais
Embalagem
Individual, desenvolvida para suportar o transporte e a armazenagem a uma
temperatura de -20ºC a +75ºC, a uma pressão atmosférica de 300 a 1060 hPa e a uma
umidade relativa de 0% a 100% (não condensada).
Uso

ATENÇÃO
O equipamento deve trabalhar na faixa operacional de temperatura ambiente de 15 a
35ºC e de fluxo de 0,2 a 15 l/min, para uma efetiva vaporização do líquido anestésico.

Transporte durante o uso (preenchido com anestésico)

ATENÇÃO
Para o transporte do vaporizador, PREENCHIDO COM ANESTÉSICO, o controle deve
estar na posição “OFF” e o equipamento deverá ser mantido na posição vertical, para
que não haja derramamento do agente anestésico.
Aguardar um período de no mínimo 10 (dez) minutos antes de ligá-lo ao equipamento de
anestesia, caso contrário, poderá ocorrer superdosagem.
Caso o vaporizador tenha sido transportado com botão de concentração na posição
aberta, deverá ser mantido um fluxo de 5 l/min durante 10 minutos antes do uso em um
paciente.
Esta modificação é válida para qualquer um dos 16 modelos do Vaporizador Calibrado.
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ATENÇÃO
O Vaporizador Calibrado, independente do modelo, possui estabilidade limitada e não
deve ser UTILIZADO em superfícies com inclinação igual ou superior a 5°, por apresentar
risco de tombamento.

Transporte e Armazenamento
Para transporte, o equipamento deve estar acondicionado em sua embalagem original,
respeitando as especificações nela contida, como as condições de empilhamento,
umidade, temperatura, fragilidade e posicionamento.
O Vaporizador Calibrado deve ser armazenado em local isento de umidade, ao abrigo
do sol, observando as especificações contidas em sua embalagem original.

ATENÇÃO
Ao TRANSPORTAR o Vaporizador Calibrado, independente do modelo, a inclinação não
deve ser igual ou superior a 10º, por apresentar risco de tombamento.

8.2. Especificações técnicas
8.2.1. Classificação
•

NBR IEC 62366:2010 – Aplicação da engenharia da usabilidade a produtos para a
saúde.

•

ISO 5358:1992- Anaesthetic machines for use with humans.

•

ISO 8835-4:2004 Inhalational anaesthesia systems -- Part 4: Anaesthetic vapour
delivery devices.

•

ASTM F1161-88(1994) - Standard Specification for Minimum Performance and
Safety Requirements for Components and Systems of Anesthesia Gas Machines

•

CONSLEG: 1993L0042 – 20/11/2003: Classificação de acordo com a diretiva
93/42 CE anexo IX – Classe II B Equipamento Classe 1 – Energizado
Internamente.
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•

RDC nº. 185, de 22 de outubro de 2001: Classe III, regra 11.

•

Tipo B – IPX1 – Operação contínua.

8.2.2. Dimensões e peso
Vaporizador modelo com suporte Selectatec
Altura

250 mm

Largura

120 mm

Profundidade

192 mm

Peso

6,5 kg

Tabela 8: dimensões e peso do vaporizador calibrado com suporte Selectatec

Vaporizador modelo com suporte Pinomatic
Altura

230 mm

Largura

106 mm

Profundidade

173 mm

Peso

6,1 kg

Tabela 9: dimensões e peso do vaporizador calibrado com suporte Pinomatic

Vaporizador modelo com suporte Cagemount
Altura

230 mm

Largura

138 mm

Profundidade

178 mm

Peso

6,1 kg

Tabela 10: dimensões e peso do vaporizador calibrado com suporte Cagemount

Vaporizador modelo com suporte Drager
Altura

242 mm

Largura

105 mm

Profundidade

188 mm

Peso

6,5 kg

Tabela 11: dimensões e peso do vaporizador calibrado com suporte Drager
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8.2.3. Agentes anestésicos
Agente

Modelo do vaporizador com
suporte Selectatec

Cor de identificação

Sevoflurano

15710

Amarelo

Isoflurano

15720

Roxo

Halotano

15730

Vermelho

Enflurano

15740

Laranja

Tabela 12: agentes anestésicos para os vaporizadores calibrados com suporte Selectatec

Agente

Modelo do vaporizador com
suporte Pinomatic

Cor de identificação

Sevoflurano

15750

Amarelo

Isoflurano

15760

Roxo

Halotano

15770

Vermelho

Enflurano

15780

Laranja

Tabela 13: agentes anestésicos para os vaporizadores calibrados com suporte Pinomatic

Agente

Modelo do vaporizador com
suporte Cagemount

Cor de identificação

Sevoflurano

15790

Amarelo

Isoflurano

15800

Roxo

Halotano

15810

Vermelho

Enflurano

15820

Laranja

Tabela 14: agentes anestésicos para os vaporizadores calibrados com suporte Cagemount

Agente

Modelo do vaporizador com
suporte Drager

Cor de identificação

Sevoflurano

15830

Amarelo

Isoflurano

15840

Roxo

Halotano

15850

Vermelho

Enflurano

15860

Laranja

Tabela 15: agentes anestésicos para os vaporizadores calibrados com suporte Drager
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8.2.4. Botão de controle da concentração
Parâmetro

Unidade

Especificação

Controle de concentração de
Isoflurano, Halotano e Enflurano

0a5%

Controle de concentração de
Sevoflurano

0a8%
% v/v

Subdivisões (Isoflurano, Halotano
e Enflurano)

0,2% (de 0,2 a 2,0 %)
0,5% (de 1,0 a 5,0 %)

Tolerância

+30% ou -20% ou
+7,5% ou -5% do
ajuste máximo, o que
for maior.

0,2% (de 0,2 a 2,0 %)
0,5% (de 1,0 a 8,0 %)

Subdivisões (sevoflurano)

Tabela 16: botão de controle da concentração

8.2.5. Faixas de utilização
Parâmetro

Faixa de utilização

Temperatura

15 a 35ºC

Fluxo

0,2 a 15,0 l/min

Tabela 17: faixas de utilização

OBSERVAÇÃO
As faixas de utilização são válidas para todas as versões e modelos do vaporizador calibrado,
independente do suporte.

8.2.6. Câmara de vaporização
Câmara de vaporização
Visor de nível

Escala de 50 a 300 ml, com subdivisões de 62,5 ml

Volume na indicação máxima

300 ml (± 15% da leitura)

Volume na indicação mínima

50 ml (± 15% da leitura)

Obs.: Após a drenagem, aproximadamente ± 50 ml ficam retidos na malha interna da câmara de vaporização.
Obs.2: Não é possível drenar esta quantidade residual.
Obs.3: Em caso de transporte para manutenção, é recomendável a secagem completa da câmara, a qual pode ser obtida
aplicando-se um fluxo de 5 l/min de ar comprimido durante 10 minutos com o botão de concentração ajustado para o seu
valor máximo.

Tabela 18: visor de nível
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OBSERVAÇÃO
A capacidade de vaporização não se altera em relação ao modelo utilizado do Vaporizador
Calibrado.

8.2.7. Conexões para gases
•

Suporte Selectatec para os modelos: 15710 (Sevoflurano), 15720 (Isoflurano),
15730 (Halotano), 15740 (Enflurano).

•

Suporte Pinomatic para os modelos: 15750 (Seflurano), 15760 (Isoflurano), 15770
(Halotano), 15780 (Enflurano).

•

Suporte Cagemount para os modelos: 15790 (Sevoflurano), 15800 (Isoflurano),
15810 (Halotano), 15820 (Enflurano).

•

Suporte Drager para os modelos: 15830 (Seflurano), 15840 (Isoflurano), 15850
(Halotano), 15860 (Enflurano).

8.2.8. Estabilidade limitada
Condição

Inclinação máxima suportada

Em uso

Até 5º

Em Transporte

Até 10º

Tabela 19: estabilidade limitada
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Termo de garantia

9. TERMO DE GARANTIA

A NOVITECH garante que os equipamentos por ela fabricados e comercializados têm
garantia de um ano a partir da data de aquisição do primeiro proprietário, contra
defeitos de fabricação.
Estes equipamentos possuem lacre de garantia, a qual será automaticamente
cancelada, caso o mesmo seja violado.
O uso inadequado do equipamento e/ou em desacordo com as instruções contidas
neste manual, o uso de tensão diferente da especificada e de peças e/ou componentes
não homologados pela NOVITECH acarretam em perda da garantia.
Em caso de defeitos de fabricação, o equipamento deverá ser enviado à assistência
técnica da NOVITECH, não sendo autorizada a modificação, violação, ajustes ou
manutenção por terceiros.

__________________________

__________________________

Carlos Gonçalves

Rogério Takashi Yamane

Responsável Legal

Responsável Técnico
CREA n° 0641905589
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