INSTRUÇÃO DE USO

COLETOR DE SECREÇÕES E EXPURGO - MULTIZAMM
NOME COMERCIAL: MULTIZAMM
1. INDICAÇÃO DO PRODUTO:
Produto indicado para coleta de material aspirado que não deve ser
reaproveitado durante o ato cirúrgico. O produto dispõe de uma válvula de
segurança que permite a regulagem da pressão de aspiração.
Os modelos AR dispõem de uma válvula anti-reﬂuxo (AR) que permite o
bloqueio da aspiração quando o nível está no limite.
Atenção: Observar o número de controle da versão IFU.00‐ 102.163 ‐ 50069

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
O produto é composto por:
Multizamm AR – Composto por 01 frasco coletor rígido nas capacidades de
1000, 2000, 3500 e 5000 ml; 01 tampa com rosca; 01 válvula anti-reﬂuxo; 01
válvula de segurança; 2 vias (uma para a extensão vácuo e outra para a
extensão paciente); 2 ou 03 extensões com comprimento de 2,50, 3,00, 3,50,
4,00, 4,50 ou 5,00 m com diâmetro de¼” ou 3/16” com terminação para
conexão às linhas vácuo e/ou paciente e clamp regulável em cada uma das
vias.
Multizamm SAE - Composto por 01 frasco coletor rígido nas capacidades de
1000, 2000, 3500 e 5000 ml ; 01 tampa com rosca; 01 válvula anti-reﬂuxo; 01
válvula de segurança; 2 vias (uma para a extensão vácuo e outra para a
extensão paciente); 2 ou 03 extensões com comprimento de 2,50, 3,00, 3,50,
4,00, 4,50 ou 5,00 m com diâmetro de”¼ ou 3/16” com terminação para
conexão às linhas de vácuo e/ou paciente com clamp regulável em cada
uma das vias e 01 aspirador cirúrgico.
Multizamm – Composto por 01 frasco coletor rígido nas capacidades de 1000,
2000, 3500 e 5000 ml; 01 tampa com rosca; 01 válvula de segurança; 2 vias
(uma para a extensão vácuo e outra para a extensão paciente); 2 ou 03
extensões com comprimento de 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50 ou 5,00 m com
diâmetro de¼” ou 3/16” com terminação para conexão às linhas vácuo e/ou
paciente e clamp regulável em cada uma das vias.
Multizamm AR Frasco - Composto por 01 frasco coletor rígido nas capacidades
de 1000, 2000, 3500 e 5000 ml; 01 tampa com rosca; 01 válvula anti-reﬂuxo e 01
válvula de segurança;
Multizam m Frasco - Composto por 01 frasco coletor rígido na capacidade de
1000, 2000, 3500 e 5000 ml; 01 tampa com rosca e 01 válvula de segurança;
A descrição de cada modelo, apresentando a diferença entre os mesmos e a
especiﬁcação do número, comprimento e diâmetro das extensões, bem como
a capacidade dos frascos a ser comercializada é apresentada na tabela 1 –
(Diferenças técnico-especíﬁcas dos modelos)
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3. PRECAUÇÕES:
3.1. Veriﬁque cuidadosamente o estado da embalagem, do produto e o prazo
de validade. As condições de esterilidade e apirogenicidade estarão
asseguradas dentro do prazo de validade, desde que a embalagem não
esteja violada e/ou daniﬁcada. O produto deve ser examinado atentamente.
Acidentes de transporte e/ou estocagem inadequada podem provocar danos
e/ou vazamentos. Em caso de dúvidas o produto não deve ser utilizado.
Comunique imediatamente ao fabricante, para que providências sejam
tomadas.
3.2. É recomendável manter um frasco sobressalente próximo caso necessite
uma troca rápida.
3.3. A válvula de segurança de aspiração atua entre os limites: inferior 37 cm
Hg e superior 43cm Hg.
3.4. Deve ser veriﬁcado o posicionamento da válvula anti-reﬂuxo (AR), para
certiﬁcar se a mesma encontra-se na parte inferior da “gaiola”.
3.5. Deve ser feita uma avaliação do produto antes do uso:
3.5.1. Veriﬁque se a tampa está corretamente fechada.
3.5.2. Clampeiea linha de aspiração e abra o vácuo para veriﬁcar se a
válvula de segurança está funcionando normalmente.
3.5.3. A válvula anti-reﬂuxo tem o objetivo de bloquear a aspiração
automaticamente quando o nível máximo é atingido
3.6. Em qualquer situação irregular, como a falta de pressão ou daniﬁcação
do frasco, não utilize o produto.
3.7. Troque o frasco sempre que necessário.
3.8. Descarte o produto após o uso. Não reutilize ou reesterilize. Lembre-se:
Produtos descartáveis evitam riscos maiores de contaminação.
3.9. É recomendado ao usuário conferir criteriosamente o produto. Danos
provocados por transporte e/ou armazenagem inadequados não são de
responsabilidade da empresa.
3.10. A Zammi Instrumental Ltda não é responsável por danos causados por
inexperiência ou utilização imprópria. O usuário é responsável pelo uso
inadequado ou diferente do recomendado.
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4. INSTRUÇÕES DE USO:
4.1. Examine o produto antes de utilizá-lo.
4.2. Certiﬁque - se de que a válvula de controle de aspiração está
funcionando, exer
cendo uma leve pressão com o dedo indicador. O
êmbolo deve estar se movendo livremente. (O objetivo da válvula é
impedir que um excesso na pressão daniﬁque o frasco e altere a aspiração).
4.3. Não obstrua a entrada da válvula.
4.4. Coloque o frasco no suporte adequado ou no piso, próximo à mesa, de
acordo com o comprimento da extensão do aspirador.
4.5. Conecte a linha de vácuo ao conector da via de vácuo.
4.6. Conecte o aspirador na via identiﬁcada como paciente.

6. ACONDICIONAMENTO:
Produto acondicionado em ﬁlme de polietileno/poliéster e papel grau
cirúrgico e posteriormente em caixa de papelão (caixa de remessa).
O Multizamm SAE é fornecido juntamente com 01 aspirador cirúrgico.
Cada embalagem contém 01 unidade do produto.
ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA.
Rua Bernardo Vasconcelos, 992 - Parque Santa Lúcia - Duque de Caxias - RJ
Telefone: (0xx21) 2677-1500
CNPJ:30.450.803/0001/09 - Nº ANVISA 102.163-50069
e-mail: zammi@zammi.com.br
Resp. Técnico: Engº Junqueira Pereira, J.R. – CRQ 02300/280
“Esterilizado em óxido de etileno”
“PRODUTO DE USO ÚNICO – DESTRUIR APÓS O USO”
Contato SAC para solicitação de impressos, sem custo adicional: (21) 2677-1534
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5. CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E TRANSPOR TE:
5.1. Evite calor excessivo.
5.2. Proteja da luz e umidade.

