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INSTRUÇÕES DE USO 

BALÃO DE SILICONE 
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Atenção: 
Para o total aproveitamento e conservação de seu Dispositivo de Anestesia, leia 

cuidadosamente as instruções contidas neste manual. E qualquer dúvida contacte a Assistência Técnica 
da J.G.Moriya. 
 

Indicação de Uso 
O Balão de Silicone é destinado ao uso em um circuito de respiração como reservatório de gás e para 
auxiliar, controlar ou monitorar um paciente na ventilação. Destina-se a canalizar os gases para o efeito 
de administração no corpo, é usado para conectar a um dispositivo médico ativo. 
 

Modo de Uso do Produto 

1. O médico deverá escolher o tamanho do produto de acordo com a técnica e carência do paciente. 

2. Esterilizar o balão. 

3. Conecte o balão no circuito respiratório e este no equipamento (produtos adquiridos e registrados 
separadamente). 

 

Especificações Técnicas 

Modelos PN-6005 PN-6010 PN-6020 PN-6030 

Volume 0.5 l 1.0 l 2.0 l 3.0 l 

Conector Amarelo Cinza Azul Verde 

 

Condições de Armazenamento e Operação 
Temperatura de Armazenamento: -40°C to 60°C 
Temperatura de Conservação: -18°C to 50°C 
 

Validade 
5 anos a partir da data de fabricação. 
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Esterilização/Reesterilização 

 Esterilizar o produto antes do uso. 

 O Balão de Silicone pode ser reutilizável. Ele pode ser reesterilizado em Autoclave com 
temperatura até 121°C.  

 Secar todos os componentes após a esterilização. 
O produto não possui um número de reesterilização ou uso possíveis, porém, o fabricante recomenda 
que antes de cada utilização é necessário verificar se não existem sinais de danos ou deteriorização que 
podem afetar o funcionamento do produto. Se o produto apresentar fissura, rachados, perda de 
elasticidade, ficar pegajoso ou perder a cor ao toque, sua utilização já não é mais segura e o mesmo 
deverá ser substituído. 

 

Fabricante: 
Besmed Health Business Corp. 
No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd., Wu-Ku Ind. 
Park, Taipei 
Taiwan 

Distribuidor no Brasil: 
JG Moriya Representação Importadora 
Exportadora Comercial Ltda 
Rua Colorado 279/291 - Vila Carioca 
CEP: 04225-050 
São Paulo - SP 

 

Garantia 
A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., assegura ao proprietário-
consumidor do equipamento aqui identificado, garantia contra defeitos de fabricação desde que 
constatado por técnico autorizado pela J.G.Moriya, pelo prazo de 365 dias para o equipamento, a partir 
da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, do produto constante na Nota Fiscal de 
Compra. 
A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda. executará a mão-de-obra e a 
substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal do aparelho. Serão gratuitas dentro 
do período de garantia. 
A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda. declara a garantia nula e sem 
efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza (raios, 
inundações, desabamentos, queda, mau uso, etc.), uso em desacordo com o Manual de Instruções, no 
caso de apresentar sinais de violação, consertado por técnicos não autorizados pela J.G. Moriya. 
A considerar, o consumidor que não apresentar a Nota Fiscal de Compra do Aparelho, será também 
considerada nula sua garantia, bem como se a Nota contiver rasuras ou modificações em seu teor. 
A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda., obriga-se as prestar os 
serviços acima referidos. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de 
transporte do aparelho (ida e volta). 
 

ESTE PRODUTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR 
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Para poder usufruir com segurança da garantia do seu Balão de Silicone é necessário que a ficha abaixo 
seja completamente preenchida e enviada a J.G. Moriya Ltda., por meio de fax (11.2914.1943), e-mail 
(jgmoriya@jgmoriya.com.br) ou correio. 
 

FICHA DE REGISTRO DO PRODUTO 
 

Nome Completo/Razão Social:         
             
 
Endereço Completo:          
             
 
CEP/Cidade/Estado:           
 
Telefones para Contato:          
 
Fax:             
 
E-mail:             
 
R.G./Inscrição Estadual:          
 
C.P.F./C.N.P.J.:            
 
Qual produto foi adquirido:         
             
 
De qual empresa adquiriu o produto:        
             
 
Qual número de série ou representação numérica do código de barras:    
             
 
Caso tenha adquirido diretamente da J.G. Moriya informar a representação numérica do código de 
barras e/ou o número de série e número da Nota Fiscal:      
            
             
 


