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Apresentação

O presente manual de Operação contém as informações necessárias para a correta utilização
do Aparelho de Anestesia VT-100 para Uso Veterinário.
Fabricante, Distribuição e Assistência Técnica:
Razão Social: Novitech Equipamentos Médicos Ltda.
Rua André Capretz Filho, 46
CEP: 09626-120 – São Bernardo do Campo – SP
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CNPJ: 10.233.825/0001-00
Insc. Estadual: 635.578.495.116
Registro do Produto no Ministério da Saúde:
• Nome Técnico: Aparelho de Anestesia VT-100 para Uso Veterinário
• Nome Comercial: Aparelho de Anestesia VT-100
Responsável Técnico:
Rogério Takashi Yamane
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Formulário de Instalação do Produto
Formulário de Instalação do Produto
EQUIPAMENTO: _________________________________________ Código: ____________________
Número de Série: _______________________

COMPONENTES

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

NÚMERO DE SÉRIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOTA FISCAL: Original NOVITECH

[ ] SIM ____________
Número Nota*

[ ] NÃO ______________________
Nome Representação

INSTITUIÇÃO:
Razão Social: _______________________________________C.N.P.J*.:_____________________________
Endereço: _______________________________________________________________________________
Cidade: __________________________________________Estado:_________ CEP: __________________
Responsável pelas Informações*:_________________________________Cargo: _____________________
Setor: ________________________Tel*.: ____________________ e-mail: __________________________
(*) Campos Obrigatórios
SUA OPINIÃO:
1. A entrega do(s) produto(s) foi feita com pontualidade em relação ao prazo acordado?

Sim

Não

2. O(s) produto(s) e o(s) componente(s) estava(m) de acordo com o pedido?

Sim

Não

3. A embalagem estava de alguma forma danificada?

Sim

Não

4. Houve alguma dificuldade na instalação do equipamento?

Sim

Não

5. O(s) equipamento(s) e componentes está(ão) funcionando de acordo?

Sim

Não

6. Houve problemas de conexão de componentes, tubos e cabos?

Sim

Não

7. A nota fiscal está com os seus dados, valores, descrição do produto, quantidade e condição
de pagamento, corretos?
8. Comente eventual inconveniente ocorrido:

Sim

Não

Instalação realizada por: ________________________ Data ____/ ____ /_____ Ass.: ______________
(Nome do Técnico)
Representação: ____________________________ Data ____ / ____ / _____ Ass: _________________
Envie este formulário para o Fax (0xx11) 2677-4386 ou por carta registrada para a NOVITECH.
ATENÇÃO: A VALIDADE DA GARANTIA TERÁ VIGÊNCIA MEDIANTE A CONFIRMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE TERMO. ESTE TERMO DEVERÁ SER ENVIADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS,
CONFORME CONSTA NO MANUAL DE OPERAÇÕES.
Em caso de dúvida ou para maiores informações, contate: (11) 2677-4386
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Informações para Assistência Técnica
Este cartão deverá ser preenchido e devolvido juntamente com o equipamento.
Nome:
Hospital:
Endereço:
Fone:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado

-

Descrição do defeito:

OBS: Encaminhar a Assistência Técnica Autorizada NOVITECH.

Informações para Assistência Técnica
Este cartão deverá ser preenchido e devolvido juntamente com o equipamento.
Nome:
Hospital:
Endereço:
Fone:

Bairro:

CEP:

Cidade:
-

Descrição do defeito:

OBS: Encaminhar a Assistência Técnica Autorizada NOVITECH.
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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.

Razão Social: Novitech Equipamentos Médicos Ltda.
Endereço: Rua André Capretz Filho, 46 – São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09626-120
Telefone: (11) 2677-4386
CNPJ: 10.233.825/0001-00
Inscrição Estadual: 635.578.495.116
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1.1. Especificação de Uso
Este Manual de Instruções aborda com detalhes os aspectos operacionais do Aparelho
de Anestesia VT-100. Os manuais de operação do Vaporizador Universal, do Filtro
Valvular (Simples) e dos Vaporizadores Calibrados Novitech seguem em anexo.

ATENÇÃO
O Aparelho de Anestesia VT-100 para Uso Veterinário deve ser operado somente por
médicos veterinários.

Figura 1: Aparelho de Anestesia VT-100 para Uso Veterinário

O Aparelho de Anestesia VT-100 constitui-se num sistema integrado que incorpora os
mais recentes avanços tecnológicos, visando altos níveis de desempenho, segurança e
confiabilidade.
É destinado a fornecer e administrar oxigênio com ou sem anestésicos voláteis em
ventilação a pacientes veterinários que requerem intervenção cirúrgica.
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O Aparelho de Anestesia VT-100 deve ser utilizado apenas em clínicas veterinárias que
possuam local adequado para procedimentos que requerem intervenção cirúrgica.
Foi desenvolvido para uso contínuo com aplicação em pacientes veterinários.
O Aparelho de Anestesia VT-100 interage com a boca, traquéia e pulmão do paciente
veterinário.

1.2. Características Gerais
O Aparelho de Anestesia VT-100 é composto por:
•

Base Móvel (Opcional).

•

Módulo Portátil.

•

Filtro Valvular Simples.

•

Vaporizador Universal.

•

Vaporizador Calibrado (Opcional).

O módulo portátil do Aparelho de Anestesia VT-100 é alimentado com oxigênio. Após o
ajuste do fluxo de O2, o mesmo segue para o Vaporizador, onde receberá a
concentração de agente anestésico. Esta mistura deixa o Vaporizador através da saída
comum de gases, seguindo para o Filtro Valvular.
Outras características do Aparelho de Anestesia VT-100 para uso veterinário são
descritas abaixo:
Base Móvel (Opcional)
•

Construída em chapa de aço com pintura eletrostática extra-resistente, dotada de
uma caixa com chave para guardar acessórios.

•

Rodízios para uma fácil e suave locomoção do Conjunto. Estes rodízios possuem
uma construção especial que proporciona ótima estabilidade e manobrabilidade
ao equipamento. Os rodízios dianteiros são dotados de trava.

Módulo Portátil
•

Botão de oxigênio direto para o fornecimento de um alto fluxo de O2, sem que este
passe pelo Vaporizador.
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•

Botão de controle de fluxo com proteção de 360° contra acionamento acidental.

•

Válvula reguladora de pressão de O2 incorporada.

•

Tomada para medição da pressão regulada.

•

Conexão padronizada de engate rápido e extensão para a alimentação do
oxigênio.

Filtro Valvular
•

Sistema respiratório com absorção de CO2, para ventilação em circuito fechado.

•

Válvulas inspiratória e expiratória facilmente desmontáveis para limpeza e
esterilização, possuindo tampas transparentes para uma clara visualização de seu
funcionamento.

•

Canister com capacidade para 1100g de cal sodada.

•

Válvula de escape (pop-off) metálica incorporada à válvula expiratória.

•

Conexão para entrada do fluxo de gases frescos, incorporada à válvula
inspiratória.

Vaporizador Universal (opcional)
•

Sistema identificador para cada tipo de agente anestésico em uso, utilizando
codificação por cor, conforme a ISO 8835-4.

•

Exclusivo sistema de segurança que impede o fornecimento de anestésico na
ausência do fluxo diluente.

•

Sistema MINI-PINOMATIC de intercâmbio entre câmaras, que permite troca para
recarga ou mudança de agente anestésico durante a cirurgia.

•

Câmara de borbulhamento em vidro transparente, na coloração âmbar, com
capacidade para 100 ml de agente anestésico.

•

Botão de controle do fluxo de borbulhamento com mecanismo multi-volta para um
ajuste mais preciso.

•

Acompanha régua de cálculo para determinação da concentração fornecida em
função do consumo do agente anestésico.
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Vaporizador Calibrado (Opcional)

Modelos 15750, 15760, 15770 e 15780 (NOVITECH)
•

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

•

Câmara interna de vaporização com capacidade para 250 ml de agente
anestésico líquido, com visor de nível graduado e tampões para
enchimento e drenagem.

•

Sistemas automáticos de compensação contra variações de temperatura,
fluxo e pressão inspiratória. Isto mantém a concentração constante mesmo
com variações da temperatura do anestésico, do fluxo total ou com o uso
de ventilação controlada.

•

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

•

Calibração individualizada na fábrica com o auxílio de instrumentos de alta
precisão.
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SEGURANÇA

2.1 Advertências
2.2 Segurança do Usuário e dos Pacientes Veterinários
2.3 Recursos de Segurança
2.4 Definições dos Símbolos
2.5 Abreviaturas
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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
veterinário.
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 Veterinários

ATENÇÃO
O Aparelho de Anestesia VT-100 para Uso Veterinário deve ser instalado por
profissionais capacitados e treinados nas redes autorizadas NOVITECH. O equipamento
deverá ser manuseado e operado apenas por médicos veterinários.

É necessária a LEITURA COMPLETA do MANUAL DE OPERAÇÃO ANTES de
utilizar o Aparelho de Anestesia VT-100 em pacientes veterinários.
Este Manual de Operação deve ser lido com bastante cuidado, para que se possa
utilizar corretamente o equipamento e também obter o aproveitamento máximo de
todos os seus recursos. A utilização do equipamento antes do completo entendimento
das suas características e funções resulta em condições de risco para o operador, para
o paciente e ao próprio equipamento.
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ATENÇÃO
Caso o usuário necessite de um treinamento para operação do equipamento, mesmo
após a leitura completa do manual de operação, deverá entrar em contato com um
distribuidor autorizado 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. Suscetibilidade Eletromagnética
•

Este equipamento não é suscetível à interferência eletromagnética.

•

O funcionamento desse equipamento não é afetado pela utilização de
equipamento nas proximidades, tais como equipamento de cirurgia de alta
frequência (diatermia), desfibriladores ou equipamento de terapia por ondas
curtas, e não emite ondas eletromagnéticas que possam interferir no
funcionamento de equipamentos na sua proximidade. Não é adequado para
utilização em ambiente de imagem por ressonância magnética.

2.3.2. Cilindros de Emergência (não são fornecidos pela
NOVITECH)

ATENÇÃO
A válvula de saída do cilindro que alimentam o sistema de anestesia está em
conformidade com a norma ISO 5145.

•

Manter a válvula do cilindro de reserva normalmente fechada, enquanto estiver
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utilizando a rede de gás, evitando assim, o risco de esvaziamento acidental do
cilindro por vazamento.
•

Abrir lentamente a válvula do cilindro de reserva quando necessário, para evitar
danos a sua válvula reguladora de pressão.

•

O gás do cilindro de reserva de O2 somente deve ser utilizado para fornecer o
fluxo contínuo de gases frescos ou oxigênio direto ao Sistema Respiratório. Não
utilizar este gás para outras finalidades, evitando assim, um esvaziamento rápido
do cilindro.

ATENÇÃO
O cilindro de gás e a válvula de saída do mesmo, não são fornecidos pela NOVITECH.

2.3.3. Importante
•

O Aparelho de Anestesia VT-100 deve ser submetido a uma revisão anual
realizada por um técnico capacitado de uma das redes de Assistência Técnica
Autorizada pela NOVITECH para uma nova calibração.

•

Não utilizar o Aparelho de Anestesia VT-100 na presença de agentes inflamáveis.
Portanto, mangueiras ou tubos antiestáticos ou eletricamente condutivos não são
necessários. Também para evitar o risco de combustão, não aplicar óleo ou graxa
no equipamento.

•

Estabelecer uma rotina de limpeza e esterilização adequada aos componentes do
Aparelho de Anestesia, conforme estabelecido no Capítulo 7. Limpeza e
Esterilização.

•

Manter o paciente veterinário sob constante observação, durante o procedimento
anestésico.

•

No ato do recebimento, verificar a integridade do equipamento e de seus
componentes. Caso haja algum dano aparente, contatar um distribuidor
autorizado NOVITECH imediatamente, pois existem tempos de garantias
diferentes para os diversos componentes.
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•

Este produto foi produzido seguindo procedimentos de Boas Práticas de
Fabricação (BPF), com borracha de silicone que atende aos regulamentos
exigidos para correlatos. Durante o uso, o cliente deverá ter cuidados necessários
de higienização ou esterilização, além de testes para garantir que seu produto é
adequado e seguro para a aplicação específica desejada, já que os métodos e
condições de utilização dos produtos pelos usuários estão além do nosso
controle.

•

O Aparelho de Anestesia, quando acoplado à base móvel, possui estabilidade
limitada e não deve ser transportado com inclinação igual ou superior a 10°, e não
deve ser utilizado em superfícies que apresentarem inclinação igual ou superior a
5º por apresentar risco de tombamento.

•

Manter o botão de controle de fluxo fechado e o Vaporizador Universal fechado e
vazio, sempre que o equipamento estiver fora de uso.

•

Verificar sempre qual é o tipo de agente anestésico que está sendo utilizado.

•

O funil de enchimento do vaporizador deve estar perfeitamente fechado durante a
anestesia para que não haja um vazamento de gases.

•

O Vaporizador Universal deve ser mantido permanentemente na posição vertical,
enquanto estiver preenchido com agente anestésico.

•

Verificar a firme conexão do tubo endotraqueal e outras conexões do
equipamento, para evitar o risco de uma desconexão acidental.

•

Todas as partes aplicadas ao Aparelho de Anestesia VT-100 para uso veterinário
são constituídas de material inerte, atóxico, não provocando irritações ou alergia
ao paciente veterinário.

•

De acordo com a ISO 10993-1 o equipamento é classificado como dispositivo sem
contato direto e/ou indireto com o corpo do paciente. Desta forma, o equipamento
não é incluído no escopo desta norma (Cláusula 4.1.1).

•

O Aparelho de Anestesia VT-100 para Uso Veterinário não deve ser usado
empilhado a outro.
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2.3.4. Descarte (“Lixo”)
•

Todas as partes e peças que tiverem contato com fluídos provenientes do
paciente veterinário (por exemplo: circuito respiratório), estão potencialmente
contaminados, desta forma, devem sofrer antes do descarte (ao final de suas
vidas úteis) um processo de desinfecção de alto nível, ou esterilização, ou serem
descartados como lixo hospitalar, potencialmente infectado.

•

Eliminar as partes removíveis do equipamento de acordo com o protocolo de
disposição de partes e peças de sua instituição. Siga as recomendações
governamentais locais quanto à proteção ambiental, especialmente, no caso de
lixo eletrônico ou partes eletrônicas.
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2.4. Definição dos Símbolos
SIMBOLOS/TEXTOS
UNIFICADOS

PORTUGUÊS

ESPANHOL

INGLÊS

EQUIPAMENTO TIPO B

EQUIPAMIENTO TIPO B

TYPE B APPLIED PART

CONTROLE

CONTROL

CONTROL

PROTEGIDO CONTRA
GOTEJAMENTO DE ÁGUA

PROTEGIDO CONTRA
GOTEO DE ÁGUA

PROTECT AGAINST
DRIPPING WATER

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

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

MANTENHA PROTEGIDO
DO SOL

MENTENER PROTEGIDO
DEL SOL

KEEP AWAY FROM HEAT

BALÃO

BALÓN

BAG

Tabela 1: Definição de Símbolos
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2.5. Abreviaturas
ABREVIATURAS

SIGNIFICADO

ABREVIATURAS

SIGNIFICADO

FGF

Fluxo de Gases
Frescos

O2 +

O2 Direto

O2

Oxigênio

P INSP
[cmH2O]

Pressão Inspiratória

INSP

Inspiratória

EXP

Expiratória

P.Min.

Pressão Mínima

P. Max

Pressão Máxima

%

Porcentagem

Vol %

Percentual de Volume

Tabela 2: Tabela de Abreviaturas
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3.
3

CONTROLES E COMPONENTES

3.1 Relação de Componentes
3.2 Itens Opcionais
3.3 Itens de Reposição
3.4 Identificação
3.5 Vaporizador Universal (Opcional)
3.6 Vaporizador Calibrado (Opcional)
3.7 Filtro Valvular Simples
3.8 Base Móvel (Opcional)
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3.1. Relação de Componentes

OBSERVAÇÃO
No ato do recebimento, se algum dos componentes do Aparelho de Anestesia VT-100 estiver
ausente ou danificado, entre em contato imediatamente com um distribuidor autorizado
NOVITECH, pois existem tempos de garantias diferentes para os diversos componentes.
Para adquirir componentes opcionais ou de reposição, procure o distribuidor autorizado
NOVITECH.

Os seguintes componentes são fornecidos acompanhando o Aparelho de Anestesia
VT-100:
PRODUTO

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

C02010159

Vaporizador Universal
(opcional)

01

C02010042

Extensão para O2 de 3 m

01

C06030001

Filtro Valvular Simples

01

Tabela 3: Relação de Componentes do VT-100
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PRODUTO

CÓDIGO

C02010164

C02010150

C04010014

DESCRIÇÃO

Intermediario
com tubo

Circuito Respiratório
Veterinário

Manual de Operação

QUANTIDADE

01

01

01

Tabela 4: Relação de Componentes do VT-100
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3.2. Itens Opcionais

OBSERVAÇÃO
O Aparelho de Anestesia VT-100 acompanha 01 (um) Vaporizador à escolha do cliente, dentre um
dos modelos disponíveis nas Tabelas 5A e 5B.

PRODUTO

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Vaporizador
C06060013

Calibrado para

01

Sevoflurano

Vaporizador
C06060014

Calibrado para

01

Isoflurano

Vaporizador
C06060015

Calibrado para

01

Halotano

Vaporizador
C06060016

Calibrado para

01

Enflurano

Tabela 5: Modelos de Vaporizador Calibrado e seus códigos
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BASE MÓVEL
PRODUTO

CÓDIGO

C02020026

O2

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Base Móvel
(Pedestal)

01

O2

Tabela 6: Itens Opcionais do Aparelho de Anestesia VT-100
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3.3. Itens de Reposição
PRODUTO

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

C02010148

Canister de 1100 g

01

Disco Interno para Válvula

01

Insp/ Exp.

(para cada válvula)

O’ring para tampa da

01

Válvula Insp/ Exp.

(para cada válvula)

C05070006

D08010053

C05090277

Tampa da Válvula Insp.
Azul

01

C05090280

Tampa da Válvula Exp.

01

C05020086

Balão Látex de 3L

01

C05070157

Cônico Fêmea 15 mm c/
Rosca 9/16”

01

Tabela 7: Itens de Reposição
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CIRCUITO RESPIRATÓRIO VETERINÁRIO
Os itens que compõem a tabela 9, correspondem aos itens que compõem o Circuito
Respiratório Veterinário (PVC – código C02010150). Maiores informações sobre o
circuito respiratório estão descritas no subcapítulo 4.3. Circuito Respiratório
Veterinário.
PRODUTO

CÓDIGO

C05070013

C02010151

DESCRIÇÃO

Intermediário Y
Autoclavável

Traquéia de
100 cm

QUANTIDADE

01

02

Tabela 8: Componentes do Circuito Respiratório Veterinário
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3.4. Identificação
3.4.1. Vista Frontal do VT-100

Figura 2: Vista Frontal Aparelho de Anestesia VT-100 para Uso Veterinário

Os itens abaixo se referem à vista frontal do Aparelho de Anestesia VT-100 para Uso
Veterinário:
1. Filtro Valvular Simples
Maiores informações sobre o Filtro Valvular Simples, consultar item 3.8. Filtro
Valvular Simples.
2. Alça para Transporte
Alça para suporte no transporte do Aparelho de Anestesia VT-100.
3. (A) Vaporizador Universal
Maiores informações sobre o Vaporizador Universal, consultar item 3.5.
Vaporizador Universal.
(B) Vaporizador Calibrado Novitech (Opcional)
Descrito no subcapítulo 3.6 Vaporizador Calibrado
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4. Fluxômetro de O2
Fluxômetro que mede o fluxo de O2 enviado ao vaporizador, calibrado em l/min.
Este fluxômetro possui escala para a leitura de fluxo entre 0,2 a 7 l/min. O controle
do fluxo realiza-se pelo botão (7) da figura abaixo. Com abertura no sentido antihorário.
5. Botão de O2 Direto
Botão de oxigênio direto que fornece alto fluxo de O2, diretamente para a saída
comum de gases.
6. Indicador da Pressão da Rede de O2
Manômetro que indica a pressão da fonte principal de oxigênio, vindo de uma rede
canalizada, ou cilindro de oxigênio acoplado a uma válvula reguladora de pressão.
Escala em kPa e Psi.
7. Botão de Controle do Fluxo de O2
Botão que regula o fluxo de oxigênio medido pelo fluxômetro (4). Abertura no
sentido anti-horário. O botão possui uma proteção de 360º contra acionamento
acidental.
8. Indicador da Pressão Endotraqueal
Manômetro que indica a pressão endotraqueal.
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3.4.2. Vista Posterior do VT-100

Figura 3: Vista Posterior Aparelho de Anestesia VT-100 para Uso Veterinário
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Os itens abaixo se referem à vista posterior do Aparelho de Anestesia VT-100 para Uso
Veterinário:
1. Conexão do Manômetro
Conexão (bico) para tubo flexível de diâmetro interno de 5 mm, com 27 cm de
comprimento. Esta conexão deve ser interligada à saída comum de gases do
Aparelho de Anestesia (5).
2. Conexão para Medição de Pressão de O2
Conexão para manômetro calibrador de pressão regulada de O2. Destina-se a
facilitar a manutenção realizada por um técnico autorizado NOVITECH.
3. Conexão de Entrada de O2
Conexão de engate rápido para a extensão de oxigênio que acompanha o
equipamento. A outra extremidade da extensão deverá ser conectada à fonte de
O2 (rede ou cilindro). A pressão de alimentação de oxigênio deve estar na faixa
entre 50 e 150 psi (345 e 1035 kPa).
4. Válvula Reguladora de Pressão de O2
Válvula que ajusta a pressão do oxigênio em 50 psi (kPa).
5. Saída Comum de Gases Frescos (Intermediário Cônico)
Conexão de 15 mm com rosca de 9/16” para Intermediario com Tubo flexível de
diâmetro interno ¼ pol. (6,35 mm) que deverá ser interligado à conexão para
gases frescos existente na válvula inspiratória do circuito respiratório.
6. Saída Comum de Gases Frescos (Conexão Bico)
Conexão (bico) para tubo flexível de diâmetro interno de 5 mm, com 27 cm de
comprimento. Esta conexão deve ser interligada à conexão do manômetro (1).
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3.5. Vaporizador Universal

Figura 4: Vaporizador Universal

O Vaporizador Universal foi especialmente projetado para a administração de agente
anestésico volátil em aparelhos de anestesia de fluxo contínuo. O fluxo total de gases
que adentra o Vaporizador é dividido internamente neste equipamento em duas
parcelas de fluxo:
•

Fluxo de borbulhamento, o qual consiste em uma pequena parcela do fluxo total
regulado pelo botão de controle do Vaporizador Universal, que é desviada para
atravessar a câmara de borbulhamento, saturando-se então, com vapor do agente
anestésico.
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•

Fluxo diluente, o qual segue diretamente para a saída de gases do Vaporizador,
misturando-se então, ao fluxo de borbulhamento já saturado com vapor
anestésico.

O fluxo contínuo de gases frescos que deixa o Vaporizador Universal é, portanto,
constituído pelo fluxo total de gases com uma determinada concentração de vapor de
agente anestésico volátil.
O controle de borbulhamento é realizado por uma válvula de agulha com sistema
automático de vedação contra folga e com uma trava de proteção contra aperto
excessivo do fechamento.
A câmara de borbulhamento possui uma divisão interna onde se realiza a vaporização
a partir de um meio poroso, localizado em sua base. Isto evita o excesso de
borbulhamento, além de manter estável o nível do líquido para facilitar a leitura do seu
consumo na escala gravada na parede externa do equipamento.
Uma válvula automática de controle com amortecedor de oscilações cria uma pressão
diferencial que garante um borbulhamento constante, mesmo com o emprego de
ventilação controlada.
O Vaporizador Universal é acompanhado por uma régua de cálculo de fácil utilização,
especialmente idealizada para a estimativa da concentração administrada de agente
anestésico.
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3.5.1. Identificação do Vaporizador Universal

Figura 5: Identificação do Vaporizador Universal

Os itens abaixo se referem ao Vaporizador Universal (Figura 5):
1. Botão de Controle de Borbulhamento
Botão que regula a parcela de fluxo total que atravessa a câmara de
borbulhamento. Abertura no sentido anti-horário.
2. Tampa do Funil
Tampa rosqueada para fechamento da Câmara de Borbulhamento. Para abrir o
funil, rotacionar a tampa no sentido anti-horário, e vice-versa.
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CUIDADO
A tampa deve estar rosqueada completamente durante a anestesia para que não haja
vazamento de gases. Verificar o perfeito estado da arruela plástica de vedação do funil,
para que não haja vazamento de gases (Figura 5).

3. Funil de Enchimento da Câmara de Borbulhamento
Funil de enchimento e drenagem da Câmara de Borbulhamento com agente
anestésico.
4. Câmara de Borbulhamento
Câmara transparente em vidro âmbar destinada a receber o agente anestésico
líquido, onde se realiza a vaporização. Possui uma graduação de volume em ml
para a leitura do nível do líquido em seu interior.

ATENÇÃO
O nível do agente no interior da câmara deverá estar entre 10 e 100 ml durante a
anestesia.

5. Plaqueta de Identificação de Agente Anestésico
É uma plaqueta para executar a correta inserção e rosqueamento do pino
indicador de agente anestésico. A plaqueta segue a identificação por cores do
agente anestésico, conforme a ISO 8835-4.

Figura 6: Plaqueta de Identificação de Agente Anestésico
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6. Pino Indicador de Agente Anestésico
É um pino que conforme a posição de inserção na parte superior da câmara de
borbulhamento indica qual é o agente anestésico utilizado.

CUIDADO
Rosqueie firmemente o pino indicador de agente (sentido horário).

7. Válvula Amortecedora de Oscilações
Válvula automática que garante um borbulhamento constante no interior da
câmara de borbulhamento.

OBSERVAÇÃO
O Aparelho de Anestesia VT-100 com Vaporizador Universal com Sistema de Fixação Pinomatic
poderá ser adquirido em conjunto, através do código de produto C04010014. Para maiores
informações, consulte um dos representantes autorizados da rede NOVITECH.
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3.6.

Vaporizador Calibrado (Opcional)

* Imagem meramente ilustrativa
Figura 7: Vaporizador Calibrado

O Vaporizador Calibrado Novitech foi projetado para integrar os Aparelhos de
Anestesia da linha NOVITECH. Possui 4 (quatro) modelos, um para cada tipo de
agente anestésico: HALOTANO, ENFLURANO, ISOFLURANO e SEVOFLURANO.
Cada modelo tem uma concepção única. São efetuados testes para utilização apenas
com o anestésico especificado no bloco do dispositivo de enchimento.
O Vaporizador tem uma câmara, cuja base contém o agente anestésico sob a forma
líquida, e a parte superior da câmara está cheia com o vapor saturado do agente.
A concentração do vapor saturado é muitas vezes mais elevada do que as
concentrações utilizadas, e a função do controle da concentração é de ajustar o fluxo
do gás portador, através de um desvio da passagem do gás e da câmara de vapor de
modo que, seja produzida a diluição desejada.
Na posição zero, o desvio da passagem permanece aberta, mas a câmara de
vaporização fica completamente fechada, não permitindo o fluxo de gás para o
paciente.
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Uma válvula de compensação de temperatura está situada no desvio, e foi concebida
para funcionar de tal modo que, à medida que a pressão do vapor varia com a
temperatura, a razão de diluição produzida pela válvula de controle varia para
compensar e manter uma concentração de saída constante.
O Vaporizador tem um indicador do nível do líquido com marcações de nível máximo e
mínimo.
1. Indicador do nível de líquido
2. Botão de controle para a posição 0 (zero)
3. Pino de interbloqueio

* Imagem meramente ilustrativa
Figura 8: Identificação Vaporizador Calibrado

Encontram-se descritas abaixo as principais características do Vaporizador Calibrado
Novitech.
•

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 235 ml de agente
anestésico líquido, com visor de nível graduado e tampões para enchimento e
drenagem.
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•

Sistemas automáticos de compensação contra variações de temperatura, fluxo e
pressão inspiratória. Isto mantém a concentração constante mesmo com
variações da temperatura do anestésico, do fluxo total ou com o uso de ventilação
controlada.

•

Identificação do tipo de agente anestésico, através de seu nome e cor
padronizada.

•

Calibração individualizada na fábrica com o auxílio de instrumentos de alta
precisão.

•

A faixa de trabalho do fluxo de alimentação é de 0,2 a 15 l/min.

OBSERVAÇÃO
O Aparelho de Anestesia VT-100 com Vaporizador Calibrado poderá ser adquirido em conjunto,
através do código de produto C06010004. Para maiores informações, consulte um dos
representantes autorizados da rede NOVITECH.
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3.7. Filtro Valvular Simples

Figura 9: Filtro Valvular Simples

O Filtro Valvular foi projetado especificamente para compor o sistema respiratório dos
Aparelhos de Anestesia NOVITECH, desempenhando uma série de funções diferentes
em sistemas do tipo circulação valvular com absorção de gás carbônico. Este tipo de
sistema respiratório permite o reaproveitamento dos gases expirados pelo paciente
veterinário, resultando nas seguintes vantagens principais:
•

Economia de gases anestésicos;

•

Economia de oxigênio;

•

Aquecimento e umidificação dos gases recebidos pelo paciente;

•

Concentrações mais constantes no interior do sistema;

•

Menor poluição do ambiente com anestésico.

APARELHO DE ANESTESIA VT-100 PARA USO VETERINÁRIO

33

Controles e Componentes

O reaproveitamento dos gases expirados é possível devido à cal sodada presente no
interior do canister, a qual absorve o gás carbônico através de um processo químico.
Características Principais:
•

Canister transparente para permitir a visualização da cal sodada em seu interior,
com capacidade para 1100g.

•

Válvulas inspiratória e expiratória, facilmente desmontáveis para limpeza e
esterilização, possuindo tampas transparentes para uma clara visualização de seu
funcionamento.

•

Entrada do fluxo contínuo de gases frescos incorporada à válvula inspiratória.

•

Intermediário em Y com ramos articulados, permitindo uma melhor acomodação
dos tubos corrugados.

•

Válvula expiratória com válvula de escape (pop-off) metálica.
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3.7.1.

Filtro Valvular

Figura 10: Partes e Componentes do Filtro Valvular

A figura 12 mostra o esquema de montagem do Filtro Valvular e seus componentes
principais:
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1. Válvula Inspiratória
Válvula unidirecional inspiratória com tampa rosqueada transparente, a qual
permite a visualização de seu funcionamento interno. Possui uma conexão cônica
macho de 22 mm para o tubo corrugado do ramo inspiratório.
2. Entrada para Gases Frescos
Bico de conexão para tubo flexível de diâmetro interno ¼ pol. (6,4 mm) para a
entrada do fluxo contínuo de gases frescos, proveniente da saída comum de
gases do Aparelho de Anestesia VT-100.
3. Conexão Cônica para Tubo Corrugado (INSP)
Conexão cônica macho de 22 mm para o tubo corrugado (inspiratório) do circuito
respiratório.
4. Canister
Canister para o armazenamento da cal sodada no Filtro Valvular. O canister é
transparente, permitindo a visualização da cor da cal sodada em seu interior. A
tampa do canister é rosqueada.
Para impedir um vazamento de gases no canister, verificar:
•

Se o canister está corretamente montado.

•

Se a guarnição de borracha está livre de resíduos de cal sodada.

•

Se o canister não está demasiadamente cheio de cal sodada.

5. Válvula Expiratória
Válvula unidirecional expiratória com tampa rosqueada transparente, a qual
permite a visualização de seu funcionamento interno. Possui uma conexão cônica
macho de 22 mm para o tubo corrugado do ramo expiratório, além da válvula popoff metálica acoplada em sua lateral.
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OBSERVAÇÃO
Para uma maior segurança contra contaminações, podem ser utilizados dois filtros de bactérias
(opcionais), entre as válvulas inspiratória e expiratória, e os tubos corrugados do paciente
veterinário.

6. Conexão Cônica para Tubo Corrugado (EXP)
Conexão cônica macho de 22 mm para o tubo corrugado (expiratório) do circuito
respiratório veterinário.
7. Válvula de Escape (Pop-off)
Válvula de escape localizada na lateral da válvula expiratória. Esta válvula permite
a saída do excesso de gases do Filtro Valvular para o ambiente. Abertura do
escape no sentido anti-horário.
Para a regulagem da válvula de escape:
•

Em ventilação espontânea, abrir a válvula de escape no sentido antihorário.

•

Em ventilação manual assistida ou controlada, ajustar a abertura da válvula
de escape de acordo com o nível de escape desejado no sistema
respiratório veterinário. Visualizar o estado de enchimento do balão durante
as fases inspiratória e expiratória, para que este oscile em torno de um
estado de semienchimento.

8. Intermediário em “H”
Peça com três conexões cônicas para acoplar o balão, o canister e a válvula
expiratória. Esta peça acoplá-se ao braço de fixação do Filtro Valvular.
9. Conexão para Encaixe no Aparelho de Anestesia VT-100
Conexão para encaixe do Filtro Valvular Simples ao Aparelho de Anestesia. O
Filtro deve ser encaixado no suporte existente no manômetro de medição da
pressão endotraqueal do paciente veterinário. Maiores informações sobre a
montagem, consultar o Capítulo 4. Montagem e Preparação.
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10. Balão Reservatório
Balão reservatório de 3 litros, acoplado à conexão cônica de 22 mm (macho) no
Filtro Valvular.

OBSERVAÇÃO
Pode ser utilizado um tubo corrugado (acessório opcional) entre o balão e o Filtro Valvular para
um posicionamento mais cômodo do balão durante a anestesia.

3.7.2. Canister
O Filtro Valvular conta com um canister, o qual é transparente para permitir a
visualização da cor da cal sodada em seu interior. A vedação do canister se realiza por
meio de uma rosca, existente em sua borda, agilizando a troca da cal sodada.
O canister deve ser preenchido com a cal sodada entre as peneiras inferior e superior,
até um nível de aproximadamente um (1) centímetro abaixo de seu topo, para a
absorção de CO2 nos gases expirados. Os orifícios das peneiras inferior e superior do
canister devem estar livres de resíduos de cal sodada para que não haja uma
obstrução ao fluxo (Figura 13).

ATENÇÃO
Não encher demasiadamente o canister para que a cal sodada não bloqueie o seu
fechamento e não provoque vazamentos.
Verificar se a guarnição está livre de resíduos de cal sodada e se está em perfeito estado
de conservação, para garantir uma boa vedação contra vazamento de gases.
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1.
2.
3.
4.
5.

Tampa
Guarnição
Peneira Superior
Peneira Inferior
Canister

Figura 11: Montagem do Canister

Drenagem
Após algum tempo de uso do Filtro Valvular, ocorre um acúmulo de água em seu
interior.
Esta formação de água é uma consequência inevitável da reação química da cal
sodada com o gás carbônico expirado pelo paciente.
Para a retirada do excesso de água que eventualmente se acumula no canister,
desconectar durante alguns instantes o balão, e deixar o condensado escorrer para
dentro de um recipiente apropriado, recolocando então, o balão para evitar um
vazamento de gases.

ATENÇÃO
O paciente veterinário estará sem ventilação enquanto o canister estiver desconectado
do Filtro Valvular. Avaliar a necessidade de utilizar um meio alternativo de ventilação.
Evitar contato direto do líquido drenado com a pele.
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3.7.3. Cal Sodada
O Filtro Valvular possibilita o reaproveitamento dos gases expirados sem que haja uma
reinalação do gás carbônico pelo paciente veterinário. É utilizado para isto, a cal
sodada, um elemento granulado que é colocado no interior do canister para a absorção
do gás carbônico dos gases expirados, através de um processo químico de filtragem.
A cal sodada possui um tempo de vida útil limitado, ao fim do qual deve ser substituída
para que não haja reinalação de CO2.

ATENÇÃO
A avaliação da condição da cal sodada apenas pela sua coloração pode ser enganosa,
pois uma cal sodada esgotada volta à sua coloração original se for deixada em repouso
durante algum tempo.
A utilização de uma cal sodada gasta resultaria em reinalação de CO2 pelo paciente
veterinário, com todas as suas consequências fisiológicas indesejáveis.

Antes de utilizar o Filtro Valvular, realize a Rotina de Inspeção descrita no subcapítulo
8.1. Rotinas de Inspeção.

3.7.4. Válvulas Inspiratória e Expiratória
As válvulas inspiratória e expiratória do Filtro Valvular são duas válvulas unidirecionais
que determinam o sentido de escoamento do fluxo de gases no interior do sistema
respiratório. Ambas as válvulas possuem uma conexão cônica macho de 22 mm para
os tubos corrugados dos ramos inspiratório e expiratório do paciente veterinário.
As tampas das válvulas são transparentes, permitindo uma clara visualização da
limpeza interna das válvulas e do movimento correto de seus discos durante a
anestesia.
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O posicionamento da válvula inspiratória sobre o canister define um sentido
ascendente do fluxo de gases, colaborando para evitar um acúmulo demasiado de
água condensada no Filtro Valvular.
A válvula inspiratória incorpora um bico de conexão para a entrada do fluxo contínuo de
gases frescos, proveniente da saída comum de gases do Aparelho de Anestesia. A
válvula expiratória incorpora uma válvula de escape metálica (pop-off) para a saída do
excesso de gases do sistema respiratório para o ambiente.
As válvulas inspiratória e expiratória são facilmente desmontáveis para a limpeza e
esterilização, conforme representado pela figura 14. Realizar o seguinte procedimento
para a montagem correta das válvulas inspiratória e expiratória:
1. Verificar se o anel de vedação (O’ring) encontra-se em bom estado de conservação e
corretamente encaixado na tampa da válvula.
2. Posicionar o disco dentro da válvula com o seu detalhe em alto relevo voltado
para cima.
3. Rosquear a tampa da válvula no corpo, dando um pequeno aperto no final para
garantir uma perfeita vedação.

ATENÇÃO
Manter sempre limpos os componentes das válvulas inspiratória e expiratória,
garantindo assim, o perfeito funcionamento destas.
Realizar com bastante firmeza as conexões cônicas entre as válvulas inspiratória e
expiratória, os tubos corrugados e o Filtro Valvular.
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1.
2.
3.
4.

Tampa
Disco (pino para cima)
Anel O’ring
Corpo

Figura 12: Montagem das Válvulas Inspiratória e Expiratória

3.8. Base Móvel (Opcional)

Figura 13: Base Móvel do Aparelho de Anestesia VT-100
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A base móvel do Aparelho de Anestesia VT-100 é constituída de aço com pintura
eletrostática, possuindo quatro rodízios de deslizamento suave que lhe garantem uma
excelente mobilidade e um puxador para facilitar o transporte.
Os itens abaixo se referem à base móvel do Aparelho de Anestesia VT-100.
1. Gaveteiro
Gaveteiro com chaves para acondicionamento de acessórios e anestésicos.
2. Suporte para Vaporizador Reserva
Suporte para Vaporizador Universal reserva.
3. Suporte para Cilindros de O2 (02 un)
Suporte para cilindro de O2 incorporado ao móvel.
4. Suporte para Extensão (03 un)
Suporte em forma de gancho para o apoio das extensões de gases ou tubos do
Aparelho de Anestesia VT-100 para uso veterinário.
5. Suporte para Fixação do Filtro Valvular
Suporte para a fixação do Filtro Valvular.
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4
4.

MONTAGEM E PREPARAÇÃO

4.1 Fixação do Filtro Valvular
4.2 Circuito de Gás
4.3 Circuito Respiratório Veterinário
4.4 Circuito Pneumático
4.5 Vaporizador Universal (Opcional)
4.6 Vaporizador Calibrado (Opcional)
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4.1. Fixação do Filtro Valvular
Para a realização da fixação do Filtro Valvular ao Aparelho de Anestesia VT-100,
encaixe a conexão existente no intermediário “H” ao suporte existente no manômetro
de medição da pressão endotraqueal do paciente veterinário, conforme a figura 16.

Figura 14: Conexão do Intermediário H ao Aparelho de Anestesia VT-100
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4.2. Circuito de Gás
Interligar a conexão de entrada de O2, localizada no painel posterior do Aparelho de
Anestesia VT-100, à respectiva fonte de alimentação deste gás. Utilizar a extensão
(Verde) que acompanha o equipamento para realizar esta conexão (figura 17).

Figura 15: Circuito de Gás

4.3. Circuito Respiratório Veterinário
O Circuito Respiratório Veterinário do Aparelho de Anestesia VT-100 é constituído por
um conjunto de tubos corrugados (traquéias) e um intermediário Y.
CIRCUITO RESPIRATÓRIO VETERINÁRIO

Circuito Veterinário de PVC

Intermediário Y

Tubos Corrugados (02 un)

Tabela 9: Circuito Respiratório Veterinário
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4.3.1. Montagem do Circuito Respiratório Veterinário
Para montagem do Circuito Respiratório Veterinário siga o procedimento a seguir,
utilizando as figuras 18 e 19 como referência:

Figura 16: Montagem do Circuito Respiratório Veterinário
1. Intermediário (não fornecido)
2. Traquéia de 15 cm (não fornecido)
3. Intermediário Y
4. Válvula Expiratória com Pop-off
5. Válvula Inspiratória com F.G.F.
6. Tubos Corrugados (Traquéias)

1. Conectar uma das Traquéias (item 6 da figura 18) na Válvula Expiratória (item 4
da figura 18), e outra na Válvula Inspiratória (item 5 da figura 18).
2. Em seguida, conectar as conexões do Intermediário Y (item 3 da figura 18), nas
extremidades das traquéias.

ATENÇÃO
O uso de componentes adicionais pode incrementar o gradiente de pressão entre o
Aparelho de Anestesia VT-100 e o paciente veterinário.
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ATENÇÃO
O uso de tubos (traqueias) de silicone como parte do circuito respiratório do Aparelho
de Anestesia VT-100 pode reduzir a concentração de saída de agente anestésico em até
40% do valor ajustado no vaporizador calibrado, dependendo então do fluxo FGF e da
concentração ajustada.
Outro efeito que pode ocorrer quando usados tubos de silicone é um aumento
significativo do tempo necessário para a a saturação do circuito respiratório até a
concentração desejada.

4.4. Circuito Pneumático
A alimentação de oxigênio para o Aparelho de Anestesia VT-100 é feita por uma
conexão de engate rápido para oxigênio. O gás passa pela válvula reguladora de
pressão, onde a pressão de oxigênio é reduzida para a pressão interna de trabalho do
equipamento (50 psi).
O fluxo de gás passa, então, pelo botão de controle de fluxo de oxigênio e em seguida,
pelo Rotâmetro. O Rotâmetro permite a leitura do fluxo de gases que está sendo
enviado para o circuito pneumático.
O gás entra, então, no Vaporizador Universal, tornando-se saturado com anestésico,
conforme a regulagem realizada. Em seguida, o fluxo de gás dirige-se à conexão
fêmea 15 mm de saída comum de gases, onde através de um tubo, atinge a conexão
de entrada do Filtro Valvular. Na saída comum de gases existe uma válvula de
segurança, a qual permite o escape de gases para o ambiente, caso haja uma
obstrução na saída de gases.
O botão de oxigênio direto, quando acionado, permite o fornecimento de um alto fluxo
de O2 diretamente da válvula reguladora de pressão para a saída comum de gases,
sem passar pelo circuito interno.
A leitura da pressão de entrada de O2 e a leitura da pressão endotraqueal são
realizadas nos seus respectivos manômetros indicadores de pressão.
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As figuras 20 e 21 referem-se ao circuito pneumático. Possui setas indicativas que
exibem o sentido dos fluxos expiratório e inspiratório. A tabela 11 mostra a descrição
de cada componente utilizado no circuito pneumático.
COMPONENTE

DESCRIÇÃO

COMPONENTE

DESCRIÇÃO

Filtro Valvular

Paciente

Indicador de
Fluxômetro de O2

Pressão da Rede
de O2

Entrada de O2

Vaporizador
Modelo 1001

Saída Comum
F.G.F

Indicador de
Pressão
Endotraqueal

Válvula
Reguladora de

Botão de O2 Direto

Pressão de O2

Botão de Controle
do Fluxo de O2

Circuito
Respiratório
Veterinário

Tabela 10: Descrição dos Componentes do Circuito Pneumático
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Figura 17: Circuito Pneumático

Figura 18: Saída de Gases Expirados pela Válvula de Escape
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4.5. Vaporizador Universal
4.5.1. Enchimento com Anestésico
Para o enchimento inicial ou recarga do Vaporizador com o agente anestésico líquido,
deve-se seguir o procedimento abaixo:

ATENÇÃO
Certifique-se de preencher o Vaporizador Universal com o agente anestésico desejado.
Nunca misture diferentes tipos de agente anestésico.

1. Verificar se o botão de controle de borbulhamento está fechado.
2. Retirar a tampa rosqueada do funil.
3. Preencher o Vaporizador ou completar o seu nível com o agente anestésico
correto, ultrapassando o nível mínimo de 20 ml para permitir uma saturação dos
gases que passam pela câmara. Nunca ultrapassar a capacidade máxima do
Vaporizador (100 ml).
4. Fechar o funil com sua tampa. Esta deve ser fechada com bastante firmeza, para
que não haja vazamento de gases.
5. Colocar o pino de identificação no local correto.
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4.5.2. Drenagem do Anestésico
Para a descarga total ou parcial do líquido anestésico contido no interior do
Vaporizador Universal, deve-se seguir o procedimento descrito abaixo, após
desconectar o equipamento do paciente.

ATENÇÃO
A coleta do agente anestésico somente deve ser realizada em um frasco especialmente
destinado ao tipo de agente que está sendo descarregado, possuindo inclusive uma
marcação com o seu nome.

1. Fechar o botão de controle do borbulhamento.
2. Retirar a tampa rosqueada do funil.
3. Após o uso, drenar o conteúdo líquido do vaporizador para o frasco de origem
(identificado com o tipo de agente), evitar que o líquido adentre o tubo de saída do
vaporizador (visível através do vidro transparente na parte superior interna da
câmara).

4.5.3. Conservação e Secagem do Equipamento
Ao final da anestesia, realizar o seguinte procedimento para garantir uma boa
conservação dos componentes internos do Vaporizador Universal.
1. Colocar no Vaporizador de 10 a 20 ml de éter anestésico ou álcool isopropílico,
agitar e desprezar este líquido.

OBSERVAÇÃO
Na falta de éter anestésico ou álcool isopropílico, empregar para realizar a lavagem, o próprio
anestésico utilizado durante o procedimento de anestesia, e devolvê-lo ao seu frasco de origem.
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2. Com os botões de controle do borbulhamento e o funil abertos, deixar escoar
durante alguns minutos um fluxo total de aproximadamente 10 l/min através da
câmara de borbulhamento, para a secagem completa do equipamento.
3. Após a secagem, fechar o fluxo de gases, o botão de controle do borbulhamento e
a tampa do funil.

4.6. Vaporizador Calibrado (Opcional)

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
compensadas pelo Vaporizador Calibrado, em todos os modelos, de forma a manter constante a
concentração fornecida, conforme 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 4.6.3.1. Enchimento do Vaporizador
Calibrado. O nível do agente anestésico deverá ser mantido sempre entre o valor mínimo e o valor
máximo.
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3. Para encerrar a vaporização, posicionar o botão de concentração em “OFF”
(totalmente girado no sentido horário).

4.6.1

Enchimento do Vaporizador Calibrado

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 de 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.
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Para o abastecimento do Vaporizador Calibrado com o agente anestésico, deve-se
seguir o procedimento descrito abaixo:

Figura 19: Abastecimento do vaporizador

1. Posicionar o botão de concentração (Item 1 da Figura 26) em “OFF”.
2. Abrir o tampão de enchimento (Item 2 da Figura 26), girando-o no sentido antihorário.
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 da Figura 26), 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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4.6.2.

Drenagem do Vaporizador Calibrado

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

Figura 20: 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 27) em “OFF”.
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2. Abrir o tampão de enchimento (Item 2 da Figura 27), girando-o no sentido antihorário.
3. Girar no sentido anti-horário para abrir o tampão do dreno (Item 3 da Figura 27) 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 correr para o frasco até parar o fluxo e girar no sentido horário
para fechar o tampão do dreno.

ATENÇÃO
O abastecimento do Vaporizador Calibrado com agente anestésico diferente do modelo
especificado poderá ocasionar danos ao equipamento (Vaporizador) e/ou ao paciente
veterinário. A NOVITECH não se responsabiliza pelos danos causados.

4.6.3.

Conservação e Secagem do Vaporizador Calibrado

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
4.6.3.2. Drenagem do Vaporizador Calibrado.
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”.

APARELHO DE ANESTESIA VT-100 PARA USO VETERINÁRIO

57

Sistema Respiratório de Anestesia

5.

5

SISTEMA RESPIRATÓRIO DE
ANESTESIA VETERINÁRIO

5.1 Introdução
5.2 Sistema com Filtro Valvular
5.3 Outros Sistemas
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5.1. Introdução
O Aparelho de Anestesia VT-100 pode ser utilizado em diversas configurações
diferentes

de

sistemas

respiratórios.

Tal

característica

torna

este

conjunto

extremamente versátil e apropriado para as necessidades de cada aplicação em
particular. Este capítulo aborda rapidamente alguns sistemas respiratórios que podem
ser utilizados com o VT-100.

5.2. Sistema com Filtro Valvular
A utilização do Filtro Valvular permite a administração de anestesia através de sistema
respiratório com absorvedor circular valvular em ventilação espontânea ou controlada
manual.
A Figura 28 representa esquematicamente o funcionamento do Filtro Valvular,
mostrando inclusive onde se realiza a entrada do fluxo de gases frescos proveniente da
saída comum do Aparelho de Anestesia VT-100.
O fluxo de gases frescos corresponde ao valor total do fluxo contínuo que deixa a saída
comum do VT-100, portanto, o fluxo de gases frescos equivale ao fluxo de oxigênio
regulado no Fluxômetro com uma determinada concentração de agente anestésico.
Em ventilação espontânea ou controlada manual a pressão inspiratória limite é
regulada pela válvula pop-off incorporada à válvula expiratória do Filtro Valvular.
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Figura 21: Princípio de Funcionamento do Filtro Valvular

5.3. Outros Sistemas
O VT-100 pode ainda ser empregado com diversos tipos de sistemas respiratórios,
além do sistema descrito. Apenas como exemplo, poderíamos citar os seguintes
sistemas:
•

Sistemas sem absorvedor, avalvulares (Baraka, Bain, Jackson Ress, Magil, etc).

•

Sistema sem absorvedor com balão e válvula unidirecional.

•

Sistema de vai-vem.

•

Sistema com absorvedor circular avalvular.
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6
6.

OPERAÇÃO

6.1 Procedimentos Iniciais
6.2 Regulagem do Fluxo Contínuo
6.3 Botão de Oxigênio Direto
6.4 Pós-uso
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6.1. Procedimentos Iniciais
•

Realizar a Rotina de Inspeção descrita no Capítulo 8. Manutenção antes de cada
anestesia.

•

Os controles de fluxos de O2 devem estar inicialmente fechados (totalmente girado
no sentido horário). Não forçar o botão contra sua parada ao fechá-lo.

•

Verificar a montagem correta do conjunto e de seus componentes de acordo com
as instruções fornecidas neste manual.

•

Verificar a correta montagem do sistema respiratório.

•

Verificar a correta e firme ligação de todos os tubos e conexões, atentando para
evitar possíveis vazamentos de gases ou obstruções de fluxos.

6.2. Regulagem do Fluxo Contínuo
Estando o equipamento e o paciente veterinário prontos para o início da anestesia,
realizar o seguinte procedimento para regular o fluxo contínuo de gases frescos que
deixa a saída comum de gases:
•

Regular o fluxo de O2 desejado, através do fluxômetro associado ao fluxo de
gases frescos que será administrado.

•

Regular a abertura do borbulhamento no Vaporizador Universal.

6.3. Botão de Oxigênio Direto
Se desejar o fornecimento de um alto fluxo de O2 diretamente da fonte para a saída
comum de gases, sem passar pelo vaporizador, pressionar o botão de oxigênio direto.
O retorno deste botão é automático quando se deixa de pressioná-lo.

6.4. Pós-uso
Após o uso do Aparelho de Anestesia VT-100, siga o procedimento abaixo:
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1. Deixe o circuito de gás conectado a sua respectiva rede de alimentação para o
próximo uso.
2. Feche o controle de fluxo do oxigênio.
3. Retire o circuito respiratório para realizar sua esterilização. Maiores informações,
consultar o Capítulo 7. Limpeza e Esterilização.
4. Desmontar o Filtro Valvular, conforme as instruções do item 3.8 Filtro Valvular
Simples, e enviá-lo para a esterilização, conforme o procedimento e
recomendações do Capítulo 7. Limpeza e Esterilização.
5. Esvaziar o Canister após a saturação da Cal Sodada.
6. Esvaziar o Vaporizador Universal, conforme o item 4.5.2. Drenagem do
Anestésico.
7. Realizar a secagem do Vaporizador Universal, conforme o item 4.5.3.
Conservação e Secagem do Equipamento.

ATENÇÃO
Caso o Vaporizador Calibrado não seja utilizado por um prazo aproximado de 6 meses,
realizar o procedimento de conservação e secagem conforme o item 4.6.3.3.
Conservação e Secagem do Vaporizador Calibrado.

8. Higienizar o equipamento, conforme o Capítulo 7. Limpeza e Esterilização.
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7.
7

LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO

7.1 Conceitos e Definições
7.2 Procedimentos de Limpeza e Esterilização
7.3 Fluxograma
7.4 Recomendações
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7.1. 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 ultra-som. 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. Este possui atividade
específica sobre a matéria orgânica, 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 60º e 90ºC. Este processo
é realizado em uma termodesinfectadora, tal máquina trabalha com dois tipos de
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ciclos, para materiais sensíveis e resistentes, com a utilização de detergente
apropriado.
•

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). O esporo é a forma de microorganismo
mais difícil de inativar. Ex.: Autoclave, Peróxido de hidrogênio, óxido de etileno,
glutaraldeído (exposição do material de 10 horas).

7.2. Procedimentos de Limpeza e Esterilização

ATENÇÃO
Desligue o equipamento antes de realizar a sua limpeza. Não mergulhar o equipamento
em nenhum líquido.

Este procedimento de limpeza, desinfecção e esterilização das partes em contato com
o paciente, deve ser realizado antes da primeira utilização e nas reutilizações
subsequentes.
1. Para a limpeza das partes externas do equipamento, utilizar um pano limpo e
macio, umedecido em água e sabão (detergente neutro). Tomar devidos cuidados
para que nenhum resíduo do produto de limpeza se acumule nas conexões do
equipamento. Após a limpeza, deve-se fazer a secagem com um pano limpo, seco
e macio.
2. Não utilizar agentes abrasivos ou corrosivos na limpeza.
3. As peças de silicone (tubos e traquéias) possuem características intrínsecas do
silicone como a não deformação em até 150°C. Para que as propriedades do
silicone sejam mantidas, sugere-se que as condições de armazenamento sejam
em local limpo e organizado, isento de materiais perfurantes ou contaminantes, de
preferência seguindo as instruções de limpeza e organização da BPF (Boas
Práticas de Fabricação), sem exposição ao sol, evitando temperatura acima de

APARELHO DE ANESTESIA VT-100 PARA USO VETERINÁRIO

66

Limpeza e Esterilização

40ºC ou em locais próximos a equipamentos que sofrem aquecimento (como as
estufas e autoclaves).

OBSERVAÇÃO
Após o início de uso é sugerido que as traquéias/ tubos sejam esterilizadas por vapor
(autoclavagem) em ciclos com 1bar/15PSI e 121°C/250°F. O processo deverá seguir o
procedimento padrão do Hospital ou Instituição.

ATENÇÃO
Realizar uma inspeção visual e funcional dos componentes após o procedimento de
limpeza/ esterilização, a fim de detectar sinais de desgaste nos mesmos. Tubos
ressecados e/ou com fissuras e encaixes irregulares indicam a necessidade de
substituição destes componentes.
Portanto, deve ser estipulada uma periodicidade de limpeza, de acordo com o estado do
paciente.
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7.3. Fluxograma
O processo de limpeza, desinfecção e esterilização deverão ser realizados obedecendo
a uma sequência de passos, ilustrados no FLUXOGRAMA a seguir:
Fluxograma dos passos seqüênciais do processamento dos
componentes de Equipamentos de Anestesia e Ventilação Mecânica
COM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA OU SUJIDADE

CONSIDERAR TODOS CONTAMINADOS

LIMPAR

PANO ÚMIDO

SOLUÇÃO DETERGENTE

ENXAGUAR

SECAR

CONFORME O DESTINO DO ARTIGO

SE
ESTERILIZAÇÃO

MEIO FÍSICO
(VAPOR)

SE CONCLUÍDO O
PROCESSAMENTO

MEIO
QUÍMICO

ESTOCAR

SE
DESINFECÇÃO

MEIO QUÍMICO LÍQUIDO
ÁLCOOL 70%

MEIO FÍSICO LÍQUIDO
TERMODESINFECÇÃO

FRICÇÃO
MECÂNICA

IMERGIR PELO TEMPO E
TEMPERATURA ADEQUADOS

MEIO QUÍMICO LÍQUIDO
GLUTARALDEIDO

ACONDICIONAR

LÍQUIDO
(GLUTARALDEIDO)

GASOSO
(ÓXIDO DE ETILENO)

PLASMA
(PERÓXIDO HIDROGÊNIO)

ESTERILIZAR

IMERGIR
TOTALMENTE

ACONDICIONAR

ACONDICIONAR

ACONDICIONAR

SECAR
ASSEPTICAMENTE

ESTERILIZAR

ESTERILIZAR

ESTOCAR

ACONDICIONAR

ENXAGÜAR COM
H2O ESTERILIZADA

ESTOCAR

ESTOCAR

ESTOCAR

SECAR
ASSEPTICAMENTE

ESTOCAR

PREENCHER
TUBULAÇÕES

ENXAGUAR COM
H2O ESTERILIZADA

IMERGIR O ARTIGO

PREENCHER
TUBULAÇÕES

SECAR
ASSEPTICAMENTE

ACONDICIONAR

ACONDICIONAR EM
FRASCO ESTERILIZADO

ESTOCAR

ESTOCAR

Fluxograma - Passos sequênciais do processamento dos componentes do Aparelho de
Anestesia VT-100
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7.4. Recomendações
O processo de limpeza, desinfecção e esterilização deverão seguir o procedimento
padrão do Hospital ou Instituição.
Seguem os métodos recomendados para limpeza, desinfecção e esterilização dos
componentes do Aparelho de Anestesia VT-100 para Uso Veterinário:
FIGURA

COMPONENTE

LIMPEZA

DESINFECÇÃO

ESTERILIZAÇÃO
Óxido de Etileno,

Intermediário Y

Detergente

Glutaraldeído

Glutaraldeído ou

Neutro

Termodesinfecção

Peróxido Hidrogênio
ou Vapor

Fluxômetro

Canister

Detergente

Glutaraldeído

NÃO

Neutro

Álcool 70%

RECOMENDADA

Detergente

Glutaraldeído

Neutro

Termodesinfecção

Óxido de Etileno,
Glutaraldeído ou
Peróxido Hidrogênio
Óxido de Etileno,

Tubos corrugados

Detergente

Glutaraldeído

Glutaraldeído ou

em silicone

Neutro

Termodesinfecção

Peróxido hidrogênio
ou vapor

Tubos corrugados

Detergente

Glutaraldeído

em PVC

Neutro

Termodesinfecção

Óxido de Etileno,
Glutaraldeído ou
Peróxido hidrogênio
Óxido de Etileno,

Disco Interno para

Detergente

Glutaraldeído

Glutaraldeído ou

Válvula Insp/ Exp

Neutro

Termodesinfecção

Peróxido Hidrogênio
ou Vapor

Tabela 11: Recomendações para Limpeza, Desinfecção e Esterilização dos Componentes
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FIGURA

COMPONENTE
O’ring para tampa
da Válvula Insp/
Exp

LIMPEZA

DESINFECÇÃO

ESTERILIZAÇÃO
Óxido de Etileno,

Detergente

Glutaraldeído

Glutaraldeído ou

Neutro

Termodesinfecção

Peróxido Hidrogênio
ou Vapor
Óxido de Etileno,

Tampa da Válvula

Detergente

Glutaraldeído

Glutaraldeído ou

Insp. Azul

Neutro

Termodesinfecção

Peróxido Hidrogênio
ou Vapor
Óxido de Etileno,

Tampa da Válvula

Detergente

Glutaraldeído

Glutaraldeído ou

Exp.

Neutro

Termodesinfecção

Peróxido Hidrogênio
ou Vapor

Corpo da Válvula

Detergente

Glutaraldeído

Neutro

Termodesinfecção

Detergente

Glutaraldeído

Neutro

Termodesinfecção

Intermediário com

Detergente

Glutaraldeído

Tubo de PVC

Neutro

Termodesinfecção

Detergente

Glutaraldeído

Neutro

Termodesinfecção

Inspiratória com
FGF

Corpo da Válvula
Expiratória com
Pop-off

Intermediário

Óxido de Etileno,
Glutaraldeído ou
Peróxido hidrogênio

Óxido de Etileno,
Glutaraldeído ou
Peróxido hidrogênio

Óxido de Etileno,
Glutaraldeído ou
Peróxido hidrogênio

Óxido de Etileno,
Glutaraldeído ou
Peróxido hidrogênio

Tabela 12: Recomendações para Limpeza, Desinfecção e Esterilização dos Componentes
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FIGURA

COMPONENTE

LIMPEZA

Vaporizador

Detergente

Universal

Neutro

DESINFECÇÃO

ESTERILIZAÇÃO

NÃO

Fenol Sintético

RECOMENDADA

Óxido de Etileno,
Cônico Fêmea 15

Detergente

Glutaraldeído

Glutaraldeído ou

mm c/ Rosca 9/16”

Neutro

Termodesinfecção

Peróxido Hidrogênio
ou Vapor

Tabela 13: Recomendações para Limpeza, Desinfecção e Esterilização dos Componentes

ATENÇÃO
Não utilizar as soluções relacionadas na tabela 13 para limpeza/ desinfecção dos
componentes e acessórios compostos por polissulfona (Intermediário Y, Cônico Fêmea
de 15 mm com Rosca, tampas das válvulas insp. e exp.), pois essas soluções podem
acelerar a deterioração dos materiais, causando fissuras de tais componentes ou
desintegração dos mesmos.

SOLUÇÕES

EXEMPLOS

Fenol (>5%)

Creolina, espadol, lisol etc.

Hidrocarbonos Clorados

Líquido refrigerador etc

Cetonas

Solvente de tintas, removedor de esmaltes etc

Hidrocarbonos Aromáticos

Naftalina, corantes etc.

Formaldeído

Formol, soluções de uréia. etc

Ácidos Inorgânicos

Acido muriático, acido sulfúrico etc

Hipoclorito

Hipoclorito de sódio...

Compostos Quaternários de Amônia

Sal de amônia...

Compostos anaeróbicos

Veda Rosca, trava - rosca etc.

Tabela 14: Soluções que não Devem ser Utilizados em Materiais Compostos por Polissulfona
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8.8

MANUTENÇÃO

8.1 Rotinas de Inspeção
8.2 Revisões Anuais Programadas
8.3 Ações em Emergência
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8.1. Rotinas de Inspeção

ATENÇÃO
Para que o equipamento tenha um desempenho seguro e dentro do especificado, devese seguir corretamente o plano de manutenção recomendado.

Realizar o procedimento descrito a seguir, antes do uso do Aparelho de Anestesia VT100 em pacientes veterinários.
1. PROCEDIMENTOS INICIAIS
Fazer uma inspeção visual completa no Aparelho de Anestesia VT-100, seus
componentes, verificando se não há danos aparentes.
2. FORNECIMENTO DE O2
•

Realizar a montagem de acordo com o item 4.2. Circuito de Gás.

•

Verificar se a pressão da rede de alimentação de O2 está adequada (pressão
entre 50 e 150 psi), através da leitura do manômetro de pressão da rede de O2.

•

Verificar o funcionamento do botão de oxigênio direto, e o seu retorno automático.

3. ROTINA DE INSPEÇÃO NO FILTRO VALVULAR
Antes de cada utilização do Filtro Valvular, realizar o seguinte procedimento para
garantir o seu perfeito funcionamento:
•

Realizar a montagem de acordo com o item 3.8. Filtro Valvular Simples.

•

Verificar a fixação do Filtro no seu respectivo suporte.

•

Verificar a existência de líquidos no interior do canister, caso necessário
desmontá-lo e realizar a limpeza do mesmo. Para desmontá-lo use como
referência o item 3.8.2. Canister.

•

Verificar se a qualidade e as condições da cal soldada estão adequadas.
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•

Verificar se o canister está fixado perfeitamente no Filtro Valvular. A fixação se dá
girando o canister no sentido anti-horário.

•

Verificar a correta e firme ligação de todos os tubos e conexões.

Verificar se não há vazamentos no sistema, de acordo com o seguinte procedimento:
•

Obstruir a saída existente na parte inferior do Canister com um tampão.

•

No circuito respiratório, obstruir a saída do paciente no intermediário y.

•

Fechar a válvula pop-off.

•

Abrir o fluxômetro até atingir 55 cmH2O no manômetro indicador de pressão
endotraqueal.

•

Fechar o fluxômetro lentamente, e observar se não há uma queda de pressão
maior que 5 cmH2O durante 30 segundos, caso contrário, o equipamento não está
conforme para uso.

Verificar a correta montagem e o funcionamento das válvulas inspiratória e expiratória,
de acordo com o seguinte procedimento:
•

Após o teste de vazamento descrito acima, continuar o procedimento apertando e
soltando intermitentemente o balão do filtro, verificando então, as válvulas
inspiratória e expiratória.

•

Ao pressionar o balão do filtro, a válvula inspiratória deve abrir, enquanto a válvula
expiratória deve permanecer fechada e o balão do intermediário “Y” deve encher.

•

Ao pressionar o balão do filtro, a válvula expiratória deve abrir, enquanto a válvula
inspiratória deve permanecer fechada e o balão do intermediário “Y” deve
esvaziar.

Verificar o correto funcionamento da válvula de escape pop-off incorporada à Válvula
Expiratória no Filtro Valvular, de acordo com o seguinte procedimento:
•

Fechar a válvula de escape pop-off.

•

Permanecer com o balão conectado a parte inferior do Filtro Valvular.

•

Pressionar o botão de O2 direto (O2 +) para encher o balão.

•

Pressionar o balão três vezes e verificar se não há vazamentos.
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•

Abrir a válvula pop-off e verificar se o balão esvazia.

4. VAPORIZADOR UNIVERSAL
•

Verificar o perfeito encaixe do Vaporizador Universal em seu respectivo Suporte.

•

Verificar se a câmara de borbulhamento do Vaporizador está preenchida com o
agente correto, e em quantidade adequada.

•

Verificar se o funil está perfeitamente fechado.

•

Abrir um fluxo de 5 l/min de O2.

•

Verificar se o borbulhamento pode ser aberto.

•

Fechar o fluxo do O2 e verificar se o borbulhamento no Vaporizador Universal é
interrompido.

5. VAPORIZADOR CALIBRADO
•

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

•

Regular o botão de concentração em OFF ou posição “0” (zero).

6. TESTE DE VAZAMENTO (ANTES DA SAÍDA DE GASES)
•

Verificar se não há vazamento no equipamento.

•

Abrir um fluxo de 0,25 l/min de O2.

•

Obstruir a saída comum de gases.

•

Abrir o controle de borbulhamento no Vaporizador.

•

A pressão deve atingir 80 mmHg no manômetro de pressão endotraqueal.

•

Fechar o fluxo de O2, e verificar se a pressão se mantém.

•

Fechar o controle do borbulhamento no Vaporizador.

•

Desobstruir a saída comum de gases.

•

Pressionar o botão de O2 direto para “lavar” o circuito.
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7. CIRCUITO RESPIRATÓRIO
•

Verificar a correta interligação da saída comum de gases com o circuito
respiratório escolhido.

•

Verificar a correta e firme montagem de todos os tubos e componentes do circuito
respiratório.

•

Verificar o correto funcionamento do circuito respiratório e se não há vazamento
de gases.

•

Verificar o livre fluxo dos gases.

•

Verificar as condições da cal sodada.

•

Verificar a correta regulagem das válvulas pop-off do Filtro Valvular.

•

Se houver um sistema antipoluição, verificar o seu funcionamento seguro e se
este permite o livre fluxo dos gases de escape.

8.2. Revisões Anuais Programadas
•

Verificar periodicamente o perfeito estado de conservação das peças de borracha,
traquéias e discos do Filtro Valvular, providenciando a sua substituição quando
necessário.

•

Fazer uma inspeção visual periódica no Filtro Valvular. Não utilizar o equipamento
caso haja algum dano aparente.

•

Fazer a substituição da cal sodada sempre que necessário (item 3.8.3. Cal
Sodada).

•

Verificar periodicamente o perfeito estado de conservação de todos os tubos e
peças de borracha do Filtro Valvular, bem como, os discos das válvulas
inspiratória e expiratória, providenciando a sua substituição quando necessário.
Não utilizar componentes danificados.
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•

Verificar com especial atenção, o perfeito estado de conservação das guarnições
para o canister (no canister e no Filtro Valvular), para que não haja vazamento de
gases. Não utilizar guarnições danificadas.

•

Caso a pressão inspiratória não atingir os valores esperados, verificar:
Se não há vazamentos no sistema respiratório.
Se todas as conexões estão firmes.
Se o canister está bem posicionado (rosqueado).
Se os controles de volume corrente ou pressão máxima não estão
regulados muito baixos.
Se a pressão da rede de O2 não está muito baixa.
Se as válvulas unidirecionais estão corretamente montadas, com discos
limpos e secos e em perfeitas condições.
Se a válvula de escape não está aberta indevidamente.

•

Verificar as condições e substituir periodicamente os tubos corrugados do circuito
respiratório, pois estes se constituem em componentes de desgaste normal.

•

Não utilizar o Aparelho de Anestesia VT-100, caso o mesmo aponte alguma
irregularidade. Providenciar então, a solução do problema apresentado, através
de um distribuidor Autorizado NOVITECH.

•

O Aparelho de Anestesia VT-100 para Uso Veterinário deve ser submetido a uma
revisão anual por um técnico autorizado pela NOVITECH, para uma nova
calibração.

ATENÇÃO
Utilizar somente peças de reposição originais NOVITECH. A utilização de peças não
originais pode colocar em risco a segurança do paciente e do equipamento.
Não realizar nenhum serviço interno no Aparelho de Anestesia VT-100. Para a realização
de qualquer manutenção interna ou para uma revisão periódica, providenciar a
Assistência Técnica Autorizada NOVITECH.
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8.3. 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 veterinário 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 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 aparelho. 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.

•

Coloque o equipamento e seus componentes em um local seguro para prevenir
danos subsequentes. Isto irá prevenir que o equipamento seja colocado de volta
em
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99.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

9.1 Condições Ambientais
9.2 Especificações Técnicas
9.3 Especificações do Vaporizador Calibrado Novitech
(Opcional)
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9.1. Condições Ambientais
Embalagem
Individual, desenvolvida para suportar o transporte e a armazenagem a uma
temperatura de -20ºC a +50ºC, a uma pressão atmosférica de 300 a 1060 hPa e a uma
umidade relativa de 20% a 80% (não condensada).
Uso
Temperatura de +15ºC a +35ºC, pressão atmosférica de 600 a 760 hPa e umidade
relativa de 0% a 80% (não condensada).

ATENÇÃO
O Aparelho de Anestesia VT-100 possui estabilidade limitada e não deve ser utilizado e
em superfícies com inclinação igual ou superior a 5°, por apresentar risco de
tombamento, conforme a NBR 60601-1.

Armazenamento
O Aparelho de Anestesia VT-100 deve ser armazenado em local isento de umidade, ao
abrigo do sol, observando as especificações contidas em sua embalagem original.
Transporte
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.

ATENÇÃO
Ao TRANSPORTAR o Aparelho de Anestesia VT-100, a inclinação não deve ser igual ou
superior a 10º, por apresentar risco de tombamento, conforme a NBR 60601-1.
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9.2. Especificações Técnicas
CONEXÕES PARA GASES
Conexões com rosca tipo DISS de acordo com a
NBR12188/2003.

Redes

As

conexões

possuem

válvulas

unidirecionais que impedem o fluxo reverso dos gases e
filtros sintetizados para partículas maiores que 100 µm.

Saída Comum de Gases

Conexão cônica padronizada 15 mm (F)
Tabela 15: Conexões para Gases
PRESSÃO DOS GASES

Pressão de alimentação dos gases

Entre 50 e 150 PSI (345 e 1035 kPa)

Pressões das válvulas reguladoras internas

50 PSI (345 kPa)

Tabela 16: Pressão dos Gases

OBSERVAÇÃO
O Aparelho de Anestesia VT-100 está equipado com válvulas reguladoras de pressão internas,
podendo ser conectado diretamente na saída de gases de rede dos locais instalados, conforme
normas vigentes. Portanto, não é recomendada a utilização de válvula reguladora externa.

COR PADRONIZADA DO COMPONENTE DE O2
Oxigênio (O2)

Verde

Tabela 17: Cor Padronizada do Componente de O2
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
Em Operação:
Temperatura

15 a 35ºC

Tolerância de ± 1

600 a 760 mmHg

---------

0 a 80%

---------

Temperatura

-20 a 50ºC

---------

Umidade Relativa do Ar (sem condensação)

20 a 80%

---------

Pressão Barométrica
Umidade Relativa do Ar (sem condensação)
Armazenamento:

Tabela 18: Especificações Ambientais
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MANÔMETROS
Manômetro de Pressão Endotraqueal
Escala

-10 a 90 cmH2O
Manômetro de Pressão da Rede de O2

Escala

0 a 1000 kPa

Tabela 19: Especificações dos Manômetros de Pressão

Características Técnicas
•

Controle de fluxo de O2.

•

Fluxômetro de O2 com escala de 0,2 a 7 l/min.

•

Válvula reguladora de pressão de O2 incorporada.

•

Botão de fluxo direto de oxigênio.

•

Conexão padronizada com rosca tipo DISS de acordo com a NBR12188/2003,
para a alimentação do O2.

•

Filtro valvular desempenhando uma série de diferentes funções em sistemas com
absorção de CO2 (sistema fechado e semifechado).

•

Válvulas unidirecionais, inspiratória e expiratória.

•

Tampa das válvulas em material transparente.

•

Canister com capacidade para 1100g de cal sodada.

•

Válvula de escape (pop-off) metálica incorporada à válvula expiratória.

•

Conexão para entrada do fluxo de gases frescos, incorporada à válvula
inspiratória.

•

Vaporizador Universal.

•

Circuito de silicone.

•

Montagem em estrutura com colunas e painel vácuo termo moldado.

•

Base removível e opcional com sistema de travamento manual.
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Especificações de Segurança
•

Botão de fluxo direto de oxigênio.

•

Válvula de escape (pop-off) metálica incorporada à saída comum de gases.

•

Válvula de escape (pop-off) metálica incorporada à válvula expiratória.

•

Manômetro para leitura da pressão na saída comum de gases.

9.3.

Especificações do Vaporizador Calibrado (Opcional)
VAPORIZADOR CALIBRADO MODELO NOVITECH
Altura

250 mm

Largura

120 mm

Profundidade

192 mm

Peso

6,5 kg

Tabela 20: Dimensões e peso do vaporizador modelo
AGENTE

MODELO DO
VAPORIZADOR

COR DE
IDENTIFICAÇÃO

Halotano

15780

Vermelho

Enflurano

15770

Laranja

Isoflurano

15760

Violeta

Sevoflurano

15750

Amarelo

Tabela 21: Agentes Anestésicos para os Vaporizadores Calibrados Novitech
PARÂMETRO

UNIDADE

Controle de concentração de
Controle de concentração de
Subdivisões (Isoflurano, Halotano
e Enflurano)
Subdivisões (sevoflurano)

TOLERÂNCIA

0a5%

Isoflurano, Halotano e Enflurano
Sevoflurano

ESPECIFICAÇÃO

0a8%
% v/v

+30% ou -20% ou
+7,5% ou -5% do

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

ajuste máximo, o que

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

for maior.

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

Tabela 22: Botão de Controle da Concentração
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FAIXA DE UTILIZAÇÃO
Temperatura

15 a 35ºC

Fluxo

0,2 a 15,0 L/min

Tabela 23: Faixas de Utilização

OBSERVAÇÃO
As faixas de utilização (tabela 31) são válidas para todos os modelos do Vaporizador Calibrado
(NOVITECH).

CÂMARA DE VAPORIZAÇÃO
Escala de 50 a 250 ml, com subdivisões

Visor de nível

a cada 50 ml

Volume na Indicação Máxima

50 ml

Volume na Indicação Mínima

35 ml

OBS: Após a drenagem, aproximadamente ± 50 ml ficam retidos na malha interna
da câmara de vaporização.
Tabela 24: Visor de nível

OBSERVAÇÃO
A capacidade de vaporização não se altera em relação ao modelo utilizado do Vaporizador
Calibrado.

ESTABILIDADE LIMITADA
CONDIÇÃO

INCLINAÇÃO MÁXIMA SUPORTADA

Em uso

Até 5º

Em Transporte

Até 10º

Tabela 25: Estabilidade Limitada
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10 TERMO DE GARANTIA
10.
A NOVITECH garante os equipamentos por ela produzidos contra defeitos de
fabricação por um prazo de um ano da data de aquisição do primeiro proprietário.
A seguir encontrá-se a lista das assistências técnicas autorizadas da NOVITECH no
território nacional e internacional as quais além da fábrica possuem direitos exclusivos
de manutenção. Não sendo autorizada modificação, violação, ajustes ou manutenção
por terceiros.
Os equipamentos fabricados ou retificados pela NOVITECH possuem lacre de garantia.
Fica automaticamente cancelada a garantia se o lacre estiver 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.
Os danos causados por acidentes ou agentes da natureza não fazem parte da garantia
bem como baterias, fusíveis, filtros e pilhas.
Seguem abaixo relacionados os itens que acompanham o equipamento bem como
alguns opcionais e seus respectivos tempos de garantia contra “defeitos de
fabricação”.
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CÓDIGO

DESCRIÇÃO

GARANTIA

C04010014

Aparelho de Anestesia VT-100

1 ano

C02010042

Extensão para O2 de 3 m

3 meses

B12320018

Tubo de PVC Dia Int. 5 mm x 27 cm comp.

3 meses

C05070157

Cônico Fêmea de 15 mm com Rosca de 9/16”

3 meses

C02010175

Intermediario com Tubo de PVC

3 meses

C02010159

Vaporizador Universal (opcional)

1 ano

C05020086

Balão de Látex de 3L

3 meses

C02010145

Válvula Inspiratória com FGF

3 meses

C02010146

Válvula Expiratória com Pop-off

3 meses

C02010148

Canister de 1100 g

3 meses

C02010149

Intermediário H

3 meses

C02020026

Base Móvel (Opcional)

6 meses

C02010150

Circuito Respiratório Veterinário PVC

3 meses

C06060013

Vaporizador Calibrado para Sevoflurano (opcional)

1 ano

C06060014

Vaporizador Calibrado para Isoflurano (opcional)

1 ano

C06060015

Vaporizador Calibrado para Halotano (opcional)

1 ano

C06060016

Vaporizador Calibrado para Enflurano (opcional)

1 ano

Tabela 26: Garantia de cada item fornecido

A vida útil do Aparelho de Anestesia VT-100 para Uso Veterinário é estimado em média
de 5 anos, podendo variar de acordo com a forma de uso e de manutenção preventiva
adequada.

__________________________

__________________________

Carlos Gonçalves
Responsável Legal

Rogério Takashi Yamane
Responsável Técnico
CREA n° 0641905589
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