
 

INSTRUÇÃO DE USO: 

FRASCO COLETOR COM TAMPA 

(Frascos Coletores) 

 

 
 

TABELA COMPARATIVA 
 

Modelo Diâmetro Comprimento 

Frasco de ½L 85mm 162,5mm 

Frasco de 1L 108mm 189mm 

Frasco de 3L 161,5mm 200mm 

Frasco de 5L 163mm 303mm 
 

 

 

 

Acessório uso exclusivo: 

Frasco Coletor com Tampa e Rodízio 



 

 

Formas de apresentação: 

O Frasco Coletor com Tampa é embalado individualmente em caixa de cartolina com 

identificação do equipamento e fabricante. Dentro de cada embalagem estão inseridas 

todas as partes do Frasco Coletor com Tampa. O Frasco Coletor pode ser 

comercializado com ou sem graduação. 

 

Indicação: 

O Frasco Coletor com Tampa tem por finalidade armazenar/coletar secreções/fluidos 

de pacientes. 

 

Princípio de funcionamento: 

O Frasco Coletor com Tampa deve ser conectado à mangueira ligada ao aspirador de 

oxigênio, aspirador de ar comprimido, vacuômetro ou aspirador cirúrgico e do outro 

lado à mangueira conectada ao paciente. 

  

Modo de uso: 

Conecte a extremidade uma mangueira de PVC ou silicone (opcionais) ao aspirador de 

oxigênio, aspirador de ar comprimido, vacuômetro ou aspirador cirúrgico e a outra 

extremidade à entrada do Frasco Coletor com Tampa. Conecte a saída do Frasco 

Coletor com Tampa a outra mangueira que será utilizada para aspirar as 

secreções/fluidos do paciente. Após conectar todas as mangueiras ao frasco coletor, o 

aspirador de oxigênio, aspirador de ar comprimido, vacuômetro ou aspirador cirúrgico 

pode ser acionado. 

 

Composição: 

Frasco coletor de vidro 

Bóia de segurança de polipropileno 

Tampa de borracha 

Conectores de latão cromado 

 

Dimensões: 

Modelo Diâmetro Comprimento 

Frasco de ½L 85mm 162,5mm 

Frasco de 1L 108mm 189mm 

Frasco de 3L 161,5mm 200mm 

Frasco de 5L 163mm 303mm 

 



 

Método de esterilização: 

Não aplicável. 

 

Prazo de validade: 

Indeterminado 

 

Condições de armazenamento: 

Manter em local seco e temperatura ambiente de 15° a 30°C e umidade relativa de 61 

a 90% 

 

Transporte: 

Transportar o produto ao abrigo da luz solar, seco e em temperatura ambiente. 

Transportar o produto cuidadosamente para evitar danos.  

 

Manipulação: 

Não use o Frasco Coletor com Tampa sem conhecimento prévio ou supervisão 

adequada.  

O Frasco Coletor com Tampa só poderá ser utilizado quando acoplado a um aspirador 

de oxigênio, aspirador de ar comprimido, vacuômetro ou aspirador cirúrgico. 

 

Advertência: 

ATENÇÃO: Para sua segurança, não instale ou opere este produto sem antes ler as 

instruções contidas neste manual. Caso haja alguma dificuldade na instalação e/ou 

operação deste produto, consulte a J.G.Moriya mais próxima para maiores 

esclarecimentos. Este produto somente deverá ser manuseado por pessoas 

devidamente treinadas. A não observância destas regras e as de segurança poderá 

causar sérios danos materiais e humanos. 

 

Precauções: 

Não utilize de maneira alguma produtos químicos para limpeza da sua extensão.  

Não fume no local onde está sendo utilizada a extensão. 

Conserve a sua extensão em local seco, fresco e ventilado; não deixe-o exposto 

diretamente à luz do sol. 

Não exponha o produto à temperaturas extremas (tanto temperaturas muito altas 

quanto muito baixas), sob pena de degradação dela. 

Nunca utilize óleo, graxa, hidrocarboneto ou quaisquer outros materiais orgânicos 

similares. 

 



 

Verifique sempre as condições do produto. Caso seja constatada qualquer 

anormalidade contate imediatamente a J.G. Moriya. 

Não utilize o produto sem conhecer todos os procedimentos necessários para o seu 

manuseio. 

Não tente fazer qualquer reparo no produto. A manutenção deste produto só deve ser 

feita por pessoas devidamente treinadas e autorizadas, e com peças originais. 

Não utilize este produto para qualquer outra atividade que não indicada pela J.G. 

Moriya. 

A não observância destas condições será considerada mau uso do produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricante, Distribuidor e Assistência Técnica: 

J.G.Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda. 

Rua Colorado, 291 - Vila Carioca - Ipiranga – São Paulo – SP - CEP 04225-050  

Tel.: (11) 2914-9716 - Fax: (11) 2914-1943 

CNPJ: 67.882.621/0001-17 

Autorização/MS - 1.03.495-9 

Responsável Técnico: Juan Goro Moriya Moriya 

Autarquia profissional: CREA n.º 060028.9359/D 

e-mail: www.jgmoriya.com.br 

site: jgmoriya@jgmoriya.com.br 

Cadastro ANVISA nº: 

 
“DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE”  
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Juan Goro Moriya Moriya  

Representante Legal 

_________________________ 

Juan Goro Moriya Moriya  

Responsável Técnico 

CREA-SP nº 060028.9359/D 
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