
Instruções de Uso

BZ0210A  REV: C.0    2022-3-08Cabo de Adapador de Sonda de Temperatura
Não esterilizado ●Reutilizável

Modelo: ver rótulo.
Compatibilidade: ver rótulo
Especificações
Limite de temperatura: operação: +5°C a +40°C; Armazenamento/Transporte: -20°C a +55°C
Limite de humidade: (Operação/Armazenamento/Transporte): 0～95% não-condensação
Limite de pressão atmosférica (Operação/Armazenamento/Transporte): 86kPa～106kPa

Instruções de Uso
O cabo está ligado à sonda de temperatura colocada no paciente e no dispositivo (monitor do paciente), que é uma parte importante do circuito 
aplicado para o paciente.

Instalação
Para instalar o cabo de ligação correctamente, siga os seguintes:
(Consulte também as orientações para uso do dispositivo médico electrônico)

         AVISO
●Este produto é um acessório das sondas de temperatura.
●Todos os acessórios de sensor guiado por fio ligado ao paciente, incluindo as sondas de temperatura, estão sujeitos ao erro de leitura, aquecimento 
localizado, e possíveis danos devido à interferência de fontes de energia de alta densidade de energia de radiofrequência. O equipamento 
electrocirúrgico (ESU) representa uma dessas fontes. A corrente capacitiva acoplada pode formar um circuito de aterramento através do cabo da 
sonda e instrumentos relacionados, resultando em queimaduras do paciente.
●NÃO aplique estas sondas de temperatura em pacientes submetidos a procedimentos de Imagem de Ressonância Magnética (IRM).
●Sempre utilize cuidadosamente ao aplicar, inserir ou remover a sonda de temperatura do paciente.
●O cabo de conexão pode ser limpo e desinfectado (ver o procedimento seguinte), mas não pode ser esterilizado ou autoclavado. Porque a 
autoclavagem irá danificar o cabo. 
●Não molhe nenhuma das extremidades do cabo de conexão. 
●Antes do uso, sempre verifique e confirme que o cabo de conexão não está danificado ou envelhecido. Por favor fique descartado o cabo 
danificado ou envelhecido a tempo.
●O conector em uma extremidade do cabo de conexão pode apenas ser inserido na porta correspondente do monitor. Nunca coloque o conector 
na fonte de alimentação ou o cabo será danificado.
●Não esterilize por irradiação e vapor.

Cuidados e Limpeza e Desinfecção
Limpe o cabo de conexão com água morna de sabão.
Desinfecte o cabo ( extraído do estudo do ANIOS Laboratory-reference No.6416.94 / -387 )
1.Limpe o cabo numa solução detergente suave, uma solução salina (1%) ou uma das seguintes soluções:
-- Wofasept               -- Cidex (puro)          -- Sporicidina (1 : 16)
-- Cetylcide (1 : 63)   -- Mucasol (3%)       -- Buraton (puro)
-- Álcool (70%)          -- Alconox (1 : 84)    -- Sagrotan 
(Seja evitada a imersão do cabo em qualquer uma das soluções de limpeza.)
Lave o cabo com água. Limpe-o com um pano seco e deixe secar completamente. 

Descarte
          Os resíduos eléctricos e os equipamentos electrônicos devem ser decartados de acordo com os regulamentos aplicáveis locais, 
          mas não com resíduos domésticos.
Se tiver os problemas com respeito a quaisquer das informações. Entre em contacto com o representante local.
Nota: *Toda a marca registada e estilo de marca mencionados nestas informações pertencem sempre ao autor original.

Cuidado: A lei federal (E.U.A.) limita este 
dispositivo à venda por um médico ou por 
ordem de um médico.
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