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Circuito respiratório
família* Primus®
Desmontagem/Montagem

Desmontagem
Solte os três parafusos do ventilador
com uma chave Allen.

Puxe e retire o sistema respiratório
pela alça.

Retire o diafragma superior
do ventilador.

90o
90o
Use a alça para inserir
o sistema respiratório na
estrutura de montagem.

Aperte os três parafusos do
ventilador com uma chave Allen.

Retire o absorvedor de CO2 CLIC.
Desrosqueie o adaptador CLIC
(opcional).

Insira o disco de limpeza no adaptador.
Feche o adaptador até ouvir o "clic"
indicando encaixe correto.

Rosqueie o adaptador CLIC
(opcional). Insira o absorvedor
de CO2 CLIC.

Retire o disco de limpeza do adaptador.
Feche o adaptador até ouvir o "clic"
indicando encaixe correto.

Retire os dois sensores de fluxo.

Solte os cinco parafusos do
sistema respiratório com uma
chave de fenda e retire a tampa.

Insira o diafragma do ventilador de
modo que a logomarca da Dräger
possa ser vista de cima.

Solte os conectores de inspiração
e expiração e retire-os.

Coloque os conec inspiratório e o
expiratório e gire-os para apertar.

Levante a parte central
do sistema respiratório.

90o

90o
Insira os dois sensores de fluxo.
* Primus Infinity Empowered, Primus, Pallas, Apollo

Coloque a tampa no sistema
respiratório e use uma chave de fenda
para apertar os cinco parafusos.

Coloque a parte central do sistema
respiratório na parte inferior
da estrutura.

Montagem
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Circuito respiratório
família* Primus®
Instruções de reprocessamento

Limpeza e
desinfeção manual

Inspeção visual

Limpeza e desinfecção
a máquina

Esterilização

Desinfecção por imersão:
Use os desinfetantes listados nas instruções de uso dos
sensores de fluxo da Dräger.
Limpeza e desinfecção a máquina:
Posicione os componentes de modo que as superfícies
e espaços internos possam ser completamente enxaguados
e a água possa escoar livremente.
Esterilização:
Não use esterilização com plasma ou radiação nos sensores
de fluxo SpiroLife®.

Este guia não substitui as instruções de uso.

