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ESPECIFICAÇOES:

Objetivos
O estudante que dispuser de um injetor esterilizado modélo POJ, e observar estrictamente

cstas instruc6es, estará em condiçóes, de realizar o seguinte:
1. Manejar o aparelho, o que implica as seguintes operaçoes:

a) Preparacáo do aparelho (retirada do mesmo do estójo, substituicáo dos bocais,
alteraçao de dosagens, substituiçco de frascos, lavagem e esterilizacao).

b) Aplicaçio da injeaáo (ajuste do mecanismo de disparo, escolha do local para a
injeçco, aplicaçao correta do bocal no local da injeclo, disparo do líquido de
maneira conveniente).

c) Colocaclo do aparelho no estójo (limpeza das pecas que comp6em a extremidade
anterior e disposiaáo correta das pecas no estojo).

2. Realizar as operaçoes de manutencio de rotina, o que implica o seguinte:
a) Limpeza do estójo e parte exterior da bomba de acionamento.
b) Desmontagem das peças que compóem a extremidade anterior.
c) Substituiçao das pecas desgastadas ou defeituosas.
d) Limpeza das pecas.
e) Montagem e esterilizacao das pecas que compóem a extremidade anterior.
f) Disposiçao correta das partes no estójo.

3. Reconhecer os defeitos mais comuns da extremidade anterior e tomar as necessárias
providencias no sentido de que sejam corrigidos (ajuste ou substituicao de pecas ou
envio do aparelho a um técnico para conserto).

Pessoal de primeira classe em treinamento
Pessoal em atividades paramédicas-pelo menos do sétimo grau de ensino e com tres ou

quatro anos de treinamento em atividades paramédicas-designado pelas autoridades
locais ou regionais de saúde pública, para a realizaçco das operaçóes a que se referem estas
instrucoes.

Pessoal de segunda classe em treinamento
Pessoal designado pelas autoridades locais ou regionais de saúde pública para a realizaçco

das operacóes a que se referem estas instruofes, que seja pelo menos de nível de ensino
equivalente ao do pessoal do grupo anteriormente citado.

A fao individual
Depois de tomar conhecimento das restricóes e limitaçóes, o estudante poderá seguir estas

instruçces por si mesmo e da melhor maneira possível. Poderá deixar de examinar
minuciosamente determinadas partes déste folheto que nao se refiram ao problema que lhe
corresponde solucionar.

Duracao aproximada
1. Manejo: 1 hora e meia a 3 horas e meia.
2. Manutençio: 2 a 3 horas (exclusive esterilizacio).
3. Reparos: 15 a 30 minutos para determinados defeitos; 1 hora e meia a 3 horas para

a realizacao de tódas as operaçoes (exclusive esterilizacáo).

Restrifoes e limitaoes
1. Um especialista fará a demonstraiao de tódas as opera6óes para grupos de, no máximo,

trés estudantes.
2. Sob a orientacáo do especialista, o estudante, de posse de um injetor, executará tódas

as operacóes com o auxilio destas instrucóes.
3. Os estudantes serao advertidos dos erros em que porventura incorrerem e nova demons-

tracço ser-lhes-á feita.
4. Tais demonstracóes deverao ser repetidas quantas vezes forem necessárias até que o

estudante tenha executado corretamente tódas as operaçoes duas vézes.
5. Ao consultar a segunda e terceira partes destas instruo6es (manutencao e pequenos

reparos), o estudante já deverá estar apto a efetuar, sem a assisténcia do especialista,
a substituicao de frascos, o ajuste dos bocais e o disparo do aparelho, operacóes
descritas na primeira parte (manejo).
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PREAMBULO

Esta guia para o manejo, manutençao e concerto do injetor a pressao foi preparada pelo
Centro de Doenças Transmissíveis do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos da
América para ser usada no programa de erradicadao da varíola e controle do sarampo ora em
curso na Africa Ocidental. Referido programa, que compreende dezenove países, é patrocinado
pela Agencia de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos e encontra-se sob a
direçao técnica do Centro de Doenças Transmissíveis. Foi planejado em estreita colaboracáo
com a Organizaçao Mundial da Saúde e faz parte da campanha mundial de erradicacao da
varíola. Está comprovado que o injetor a pressao é instrumento eficiente e de confiança
na luta contra referida doença.

Desde 1949, vem os Corpos Diretivos da Organizacao Pan-Americana da Saúde
expressando sua preocupacao com o problema da varíola nas Américas e recomendando sua
erradicacao total do Continente. Em pelo menos treze resoluçóes diferentes, aprovadas no
período de 1949 a 1966, tém os Corpos Directivos reiterado a necessidade de erradicar a
varíola e determinado a Reparticao Sanitária Pan-Americana que preste assisténcia técnica
aos países das Américas no planejamento, programacao, organizaçao e avaliacao do programa
de erradicaçao da varíola; que coordene as atividades internacionais; que proporcione, dentro
dos limites de suas possibilidades, equipamento e material de consumo; e que colabore com' os
governos na obtençao de auxilio financeiro para a realizaçao de seus respectivos programas
de imunizaçao.

Em 1967, com a colaboracao da Organizaçao Mundial da Saúde, ganhou o programa de
erradicaçao da varíola nas Américas nóvo impulso. A Reparticao Sanitária Pan-Americana
aumentou o pessoal técnico a disposiçao dos governos da regiao nesse setor e fornecerá
equipamento e materiais de consumo em maiores quantidades do que nos anos anteriores.
O programa de erradicaçao está progredindo e espera-se que o objetivo final da eliminaçao
da varíola das Américas seja atingido dentro de cinco anos.

A Organizacao Pan-Americana da Saúde agradece ao Serviço de Saúde Pública dos Estados
Unidos a permissao, que Ihe concedeu, de traduzir o presente manual em portugués e
espanhol para ser usado nos programas de erradicadao da varíola na América Latina. Além
da parte relativa á vacinacáo intradérmica contra a varíola, contém o manual instruçoes sobre
a vacinaaio contra o sarampo que se aplicam a qualquer método de imunizaçco através da
inoculadao subcutánea de vacina. Assim sendo, embora destinado primordialmente á
preparaçio de pessoal para os programas de erradicaçao, éste manual tem aplicacio mais
ampla em programas de vacinacáo em massa (tétano, febre amarela, difteria, sarampo, etc.).

Qualquer sugestao sobre a apresentaaio ou comentário que contribua para aumentar a
utilidade do manual nas Américas pode ser dirigida ao Chefe do Departamento de Doencas
Transmissíveis, Repartiçao Sanitária Pan-Americana, Washington, D. C.
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INSTRUCOES GERAIS

Este folheto compóe-se de tres partes. A primeira (Instru;fes sobre manejo) trata do
funcionamento do injetor, e deverá ser consultada sempre que fór usado o aparelho, a menos
que o operador tenha pleno dominio da técnica.

A segunda parte (Instrufes saobre manuten;ao de rotina) descreve os cuidados a serem
observados todas as vézes que fór usado o aparelho. Deverá também ser consultada pelo
operador até que o mesmo possa saber de memória todas as operaçóes de manutencao.

Quanto á terceira parte (Instru<6es sobre pequenos reparos), deverá a mesma ser consultada
no caso de o aparelho apresentar defeito. Abrange instruçóes sobre consértos do aparelho e
sobre a conveniencia de que seja o mesmo reparado pelo próprio operador ou remetido ao
técnico local para consérto.

INSTRUCOES SOBRE A MANEIRA DE UTILIZAR

ESTE FOLHETO

1. Leia TODO com atencáo e examine as fotografias de cada página ANTES de
iniciar as operac6es descritas na mesma.

2. Realize as operacóes exatamente da maneira indicada e nos TEMPOS es-
tabelecidos.

LEMBRE-SE: Éste folheto dará ao operador as instruó6es corretas no momento
exato.

3. NAO SALTE páginas, a náo ser que as instrucoes o determinem.

4. Observe sempre as indica6ces no final da página. Quando nao houver indicaçáo
passe á página seguinte.

5. A fim de facilitar as operaçóes mantenha sempre o aparelho na mesma posicáo
em que aparece na fotografia.

ATENÇAO: A extremidade anterior do aparelho náo deverá JAMAIS estar
voltada para o operador ou qualquer pessoa que nao seja o
paciente a ser vacinado.

vi



PRIMEIRA PARTE: MANEJO

Ao iniciar as atividades do dia, o operador deverá ter á mao todos
os objetos que possa necessitar durante o dia.

Sáo os seguintes os objetos que necessitará sempre o operador:

um injetor

algodio e gaze

frascos de água esterilizada

frascos de tintura de iódo a 2%

frascos de vacina

um recipiente para o algodáo e gaze usados

¡ Reúna todos ésses objetos e passe á página seguinte

1



INSTRUCOES SOBRE MANEJO

RETIRADA
MESMO ..

DO APARELHO DO ESTOJO E

1. Aperte o destravador da fechadura
e, com fórça, suspenda a lingueta
da mesma

No caso de haver dificuldade em
abrir o estójo, pressione a tampa
ao mesmo tempo que suspenda a
lingueta.

2. Uma vez aberto o estójo, examine a
disposiçao da cinta protetora a fim
de que possa ajustá-la depois.
Desprenda-a e retire o aparelho dos
grampos que o retém.

3. Desenrole os tubos com um
movimento de rotaçao do
aparelho. Os tubos nao
devem ser dobrados ou
torcidos.

V. PÁGINA SEGUINTE
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NAO deixe que os tubos se enrolem
da maneira indicada na figura

Faca-os subir com a curvatura
indicada na figura -

CERTO

u
4. Coloque o est6jo de maneira que

possa pressionar facilmente o
pedal com o calcanhar ou ponta
do pé I

V. PAGINA SEGUINTEj
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Apresenta-se a seguir uma fotografia do injetor. Examine-a com atençáo e
trate de familiarizar-se com os nomes dados ás peças. Nao se esforce
por guardá-los de memória, pois seráo os mesmos repetidos adiante.

Localize no aparelho que tem a mao as pecas indicadas na fotografia e passe á
página seguinte.

~- < frasco

- suporte do frasco

destravador do suporte do frasco

/ mostrador de dosagem

I | '--agulha

1

i y

mecanismo de
jogo de pecas que compoem
a extremidade anterior

. gatilho

marca do fabricante

I

J -

Iiii? --
"-:"J tubos
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Retire a coifa

varíola
(intradérmica)

sarampo
(subcutánea)

Examine o bocal. Deverá apresentar UMA t

= ia ir

ou DUAS faixas granuladas

t:

O bocal com DUAS faixas granuladas
e utilizado na
vacinaçáo antivariólica.
Compoe-se-de TRÉS PARTES.

Somente a PARTE POSTERIOR
deve mover-se quando enroscada ou
desenroscada. Se a parte intermédia
se mover, leia na página 94 as
instruçoes sobre a maneira de
ajustar as partes corretamente.

O bocal com apenas UMA faixa granulada -- - j
é utilizado na vacinaçáo
contra sarampo. Comp5e-se de
apenas uma parte.

Para VACINAÇAO ANTIVARIÓLICA, v. página 7.

Para VACINAÇAO CONTRA SARAMPO, v. página 9.

-4 - parte anterior

|-- parte intermédia

4--- parte posterior

6



COLOCAÁAO DO BOCAL PARA VACINACAO ANTIVARIÓLICA . ..

Seo ocl ar vciajcSe o bocal para vacinaçao n
antivariólica já estiver
colocado no aparelho
passe a página 8.

....
colocado no aparelho
siga as instruo5es
abaixo.

v.!/

1. Desatarraxe o bocal.

GIRE

2. Tome um bocal para vaci-
naçao antivariólica

ATENCAO:

-. parte posterior

Para retirar o
bocal, da caixa em que sáo
guardadas as pecas sobressa-
lentes, gire a parte POSTE-
RIOR do mesmo.

3. Atarraxe o bocal girando a
parte POSTERIOR do mesmo.

$

GIRE

4. Coloque na caixa em que sáo
guardadas as pecas sobressa-
lentes o bocal que foi retirado.

¡ V. PÁGINA SEGUINTE
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AJUSTAMENTO DO BOCAL PARA VACINACAO ANTIVARIÓLICA ...

Verifique se o
parafuso de ajusta-
mento do bocal
está voltado para cima.

Ajuste o bocal da seguinte maneira para que o parafuso fique voltado para cima.

1. AFROUXE aparte
superior do bocal.

2. GIRE a parte anterior
até que o parafuso
fique voltado para cima;
mantenha a parte anterior
imóvel e... . I.

3. ATARRAXE novamente a parte posterior
até que a mesma esteja fixa.

REPITA as operac5es
descritas nos itens 1,
2 e 3 ate que o parafuso de ajustamento
fique voltado para cima.

4. PASSE A PÁGINA 10.

8
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COLOCACAO DO BOCAL PARA VACINACAO CONTRA SARAMPO ...

Se o bocal para vacinaçao contra sarampo -+
já estiver colocado no aparelho
passe á página 10. 1

1. Desatarraxe o bocal, girando
a parte POSTERIOR do mesmo.

2. Tome um bocal para sarampo .

3. Atarraxe o bocal no aparelho f
até que o mesmo esteja fixo.

O/ Se o bocal para vacinaçao antivariólica -.-
estiver colocado no aparelho ga as
instruç5es abaixo.

GIRE

4. Coloque o bocal que foi retirado na caixa
em que sao guardadas as partes sobressalentes.

V. PÁGINA SEGUINTE

VI
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LEITURA DA DOSAGEM ...

1. Para leitura da dosagem pressione o pedal
(ponta do pé ou calcanhar) ATÉ QUE O MESMO
JÁ NAO CEDA A PRESSAO.

NAO dispare o gatilho enquanto nao forem
dadas as instruo5es sóbre a maneira de
fazé-lo. Nao se pode proceder á leitura
da dosagem depois de apertado o gatilho.

10



2. APÓS apertar o pedal,
OBSERVE o mostrador
de dosagem
Cada vez que se aperta o
pedal registra-se uma
dosagem no aparelho.

O limite anterior do émbolo GRANDE que se atarraxa ao pistom-
deverá estar alinhado com o limite POSTERIOR
da linha branca que marca a dosagem.

COMPARE as seguintes dosagens:

menos de
cinco décimos de cc

cinco décimos de cc mais de
cinco décimos de cc

Se o mostrador registra 0.5 cc, passe á página 14.

Se o mostrador registra MENOS DE 0.5 cc, passe á página 13.

Se o mostrador registra MAIS DE 0.5 cc, passe á página 12.

11



REDUCAO DA DOSAGEM A 0.5 ce ...

IJ

1. Puxe o gatilho.

2. Retire esta chave do estójo

Coloque a haste maior da chave
na abertura posterior do aparelho,

3. Dé uma volta completa
á chave. (MOVIMENTO
DOS PONTEIROS DO RELÓGIO)
para cada 0.1 cc de que deseje DIMINUIR
a dosagem.

4. Volte á página 10 para leitura da dosagem.

12
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AUMENTO DA DOSAGEM PARA 0.5 cc . . .

1. Puxe o gatilho ~_ _

2.Itrdzaahat nao dsa hv

2. Introduza a haste maior desta chave
na abertura posterior 1 do aparelho.

i, 4
aI *

M.Ie I

3. Prenda a haste superior da chave nos
sulcos da extremidade posterior do aparelho.

4. De uima volta completa a
chave (MOVIMENTO CONTRÁRIO
AO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO)
para cada 0.1 cc
de que deseje AUMENTAR a
dosagem.

5. Volte a página 10 para leitura da dosagem.

13
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ESTERILIZAÁAO

COLOCACAO DO FRASCO DE TINTURA DE IODO A 2% . . .

No caso de que nao disponha de um frasco de tintura de iodo a 2%, v. na página 73
as instruo5es sobre a técnica de esterilizaçao de emergencia.

No caso de que disponha de um frasco de tintura de iodo a 2%, v. páginas 14 e 15 e,
em seguida, proceda á colocaçáo do frasco no aparelho da seguinte maneira:

1. Limpe o bocal do nóvo frasco. (r
2. Segure o aparelho com a parte superior

voltada para baixo.

3. Com o indicador e o médio colocados de
cada lado do suporte do frasco, segure a
agulha de maneira firme porém delicada.

4. Retire o frasco vazio
já usado.

ATENÇAO: NAO toque a
-PONTA DA AGULHA

com os dedos.

V. PÁGINA SEGUINTE
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5. Introduza a agulha no CENTRO
da abertura selada do
frasco de tintura de
iodo a 2%. 1,i

t i:i ,̧

\r

6. Volte a segurar o aparelho no posiç.o normal. Com movimento de ROTA(AO do
frasco, empurre até que fique bem adaptado ao suporte.

BEM
ADAPTADO

MAL
ADAPTADO

V. PÁGINA SEGUINTE
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PROCEDA A ESTERILIZACAO DO APARELHO COMO SE
SEGUE ...

1. Segure o aparelho em
posiçao NORMAL; mantenha
o dedo FORA do gatilho e do frasco acima do injetor.

2. Pressione o pedal ATÉ QUE O MESMO JÁ
NAO CEDA A PRESSAO.

3. Puxe o gatilho.

4. Para conseguir bom resultado repita essas operaçoes trés vézes.

5. Pise de nóvo no pedal, até o fundo, para engatilhar o injetor.
Deixe-o engatilhado por lo minutos para que o recipiente cilíndrico
se encha da soluçao de tintura de iódo. Em seguida, puxe o gatilho para
descarregar a tintura de iódo-e o injetor estará esterilizado.

V. PÁGINA SEGUINTE

16

'



LAVAGEM DA TINTURA DE IODO ...

COLOQUE NO APARELHO UM FRASCO DE ÁGUA DESTILADA DA
SEGUINTE MANEIRA ...

(V. fotografias nas páginas 14 e 15)

1. Limpe o bocal do novo frasco.

2. Segure o aparelho com a parte superior voltada para baixo.

3. Com o indicador e o médio colocados de cada lado do suporte do frasco,
segure a agulha de maneira firme porém delicada.

4. Retire o frasco vazio já usado. ATEN(AO: NAO toque a PONTA DA AGULHA
com os dedos.

5. Introduza a agulha no CENTRO da abertura selada do frasco de água destilada.

6. Volte a segurar o aparelho na posiçao normal. Com movimento de ROTACAO do
frasco, empurre até que fique bem adaptado ao suporte.

DISPARE O APARELHO 10 VEZES DA SEGUINTE MANEIRA . . .

(V. fotografias na página 16.)

1. Segure o aparelho em posiçao NORMAL; mantenha o dedo fora do gatilho e do
frasco acima do injetor.

2. Pressione o pedal ATÉ QUE O MESMO JA NAO CEDA A PRESSAO.

3. Puxe o gatilho.

4. Repita essas operaçSes 10 vézes, observando o jato de água conseguido
com os disparos. Compare ésse jato com os que figuram na página seguinte,
a fim de saber que providencias devem ser tomadas a seguir.

17



Jato NORMAL (CERTO)

Selecione como passo seguinte uma
destas operaoSes:

No caso do bocal para
vacinacao contra sarampo,
v. página 24.

No caso do bocal para
vacinaaáo antivariólica,
v. página 19.

Jato em FORMA DE LEQUE.

Nesse caso, o aparelho apresenta
defeito.

V. Instruboes sóbre Pequenos Reparos,
página 92.

O jato pode ser normal, forte inicialmente e
decrescer de intensidade rapidamente ou tombar
em forma de cauda. Isso pode ocorrer cor m fre-
qiiencia, antes de ser removido o ar do aparelho
mediante vários disparos.

Se o fenómeno persiste após 10 disparos, recorra as
Instrucóes sóbre Pequenos Reparos, pois o aparelho
apresenta defeito.

Quando-o jato é normal, selecione como paso
seguinte uma das operaç5es relativas ao jato normal (v. acima).

V. também Instrucoes sóbre Pequenos Reparos, página 92, para o caso de que nao se forme
o jato líquido com os disparos.

18



PROCEDA A LEITURA DA DOSAGEM DA SEGUINTE
MANEIRA ...

1. Pressione o pedal ATÉ QUE O
MESMO JÁ NAO CEDA A PRESSAO.

NAO DISPARE O GATILHO enquanto
nao forem dadas instruo5es
para isso. Nao se pode proceder
á leitura da dosagem depois de
apertado o gatilho.

2. Proceda á leitura da
dosagem no mostrador
de dosagem.

O limite ANTERIOR do émbolo GRANDE
que se atarraxa ao pistom
deverá estar alinhado com o
limite POSTERIOR da linha branca
que marca a dosagem.

0.1 cc

0.5 cc

3. Puxe o gatilho.

Se o mostrador registra 0.1 cc, passe á página 22.

Se o mostrador NAO registra 0.1 cc, passe á página seguinte.
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VACINACAO ANTIVARIÓLICA

CORRIJA A DOSAGEM PARA 0.1 cc da SEGUINTE
MANEIRA ...

ATEN(AO: Antes de corrigir a dosagem, certifique-se
de que já foram efetuadas tódas as operaç5es
descritas nas páginas 11-19.

1. Puxe o gatilho

O gatilho deve ser sempre
disparado antes de proceder
a correçao da dosagem.

2. Introduza a haste maior desta chave
na abertura posterior do aparelho.

3. Prenda a haste superior da chave
nos sulcos da extremidade posterior
do aparelho.

4. Dé volta á chave para a direita
(MOVIMENTO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO)
a fim de diminuir a dosagem a cérca
de 0.1 cc.

Uma volta completa da chave corrigirá
a dosagem por 0.1 cc.

¡ V. PÁGINA SEGUINTE
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ATENÇAO: NAO dispare o gatilho enquanto nao forem
dadas instruçoes para isso.

5. Pressione o pedal uma vez ATÉ QUE O MESMO JÁ
NAO CEDA A PRESSAO

6. Proceda á leitura da dosagem no
mostrador de dosagem.

Esta dosagem foi feita corretamente.
O limite anterior do émbolo GRANDE
que se atarraxa ao pistom
deve estar alinhado com o limite
POSTERIOR da linha branca
que marca a dosagem.

7. EM SEGUIDA a leitura da dosagem,
dispare o gatilho.

ATEN(AO: O gatilho deve ser SEMPRE DISPARADO antes
de que seja usada a chave para correçao
da dosagem.

8. Repita as operaçóes descritas nestas duas últimas páginas até que
tenha sido corrigida a dosagem para 0.1 cc APROXIMADAMENTE.

Se nao conseguir que o aparelho registre nenhuma dosagem, deve ser o
mesmo remetido a um técnico para reparos, pois apresenta defeito.

V. PÁGINA SEGUINTE>
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VERIFICACAO DO JATO A DOSAGEM DE CERCA DE 0.1 cc ...

1. Segure o aparelho na posiçáo NORMAL; mantenha o dedo fora do gatilho e do frasco
acima do injetor.

2. Pressione o pedal uma vez ATÉ QUE O MESMO JÁ NAO CEDA A PRESSAO.

-- ua1 V-
3. Mantenha o aparelho na posiçao

NORMAL e dispare o gatilho ao
mesmo tempo que observa o jato
que se projeta. Compare ésse
jato com os das fotografias
apresentadas abaixo e na página seguinte, a firn de
saber que providencias adotar
em seguida.

Jato normal.

Passe a página 24.
., :

Se o aparelho nao disparar quando a dosagem fór de 0.1 cc, aumente a dosagem
para 0.2 cc, dispare cinco vézes e, em seguida, reduza a dosagem a cerca de
0.15 (0.1Z) cc.

22
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¡ Jato EM FORMA DE LEQUE. Isto é
sempre indicio de que o aparelho
apresenta defeito.
V. Instru5oes sóbre Pequenos
Reparos, página 92.

Jato EM FORMA DE CAUDA.
O jato pode ser normal, forte inicialmente
e decrescer de intensidade rápidamente ou

I tombar em forma de cauda. Isso pode ocorrer
com freqeéncia, antes de ser removido todo
o ar do aparelho mediante vários disparos.

Dispare o aparelho várias vezes, repetindo
, as operao5es descritas nos itens 1, 2 e 3

da página 22.

Se o jato passar a ser normal, v. página
seguinte.

Se persiste em forma de cauda, ajuste a
dosagem em 0.5 cc (v. páginas 11-13);
dispare 10 vezes; reajuste a dosagem em
0.1 cc e torne a disparar várias vézes;
se o fenómeno persiste, v. Instruo5es
sóbre Pequenos Reparos, na página 92,
pois o aparelho apresenta defeito.
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COLOCACAO DO FRASCO DE VACINA NO APARELHO...

(V. fotografias das páginas 14 e 15.)

1. Limpe o bocal do frasco.

2. Segure o aparelho com a parte superior voltada para baixo.

3. Com o indicador e o médio colocados de cada lado do suporte
do frasco, segure a agulha de maneira firme porém delicada.

4. Retire o frasco vazio já usado se fór o caso. ATEN(ÁO: NAO
toque a PONTA DA AGULHA com os dedos.

5. Introduza a agulha no CENTRO da abertura selada do frasco de vacina.

6. Volte a segurar o aparelho na posiçao normal. Com movimento de
ROTAÇAO do frasco, empurre até que fique bem adaptado ao suporte.

V. PÁGINA SEGUINTE
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DISPARE O APARELHO PARA EXPULSAR A ÁGUA E
INTRODUZIR A VACINA

(V. fotografias na página 16.)

1. Segure o aparelho na posiçao normal; mantenha o dedo fora do gatilho e do frasco
acima do injetor.

2. Pressione o pedal uma vez ATÉ QUE O MESMO JÁ NAO CEDA A PRESSAO.

ATENCAO: Quando disparada para o ar a vacina pode causar irritaçao nos olhos.

ATENÇAO:
Mantenha os dedos
ATRÁS do bocal.

3. Aponte o aparelho a
um chumaço de gaze
BASTANTE ESPESSO e
puxe o gatilho.

4. No caso de vacina contra sarampo,
dispare UMA VEZ.
No caso de vacina antivariólica, DISPARE CINCO VEZES, repetindo as
operao5es descritas nos itens 1-3.

5. O chumaço de gaze deve ser em seguida encerrado num depósito; deve
ser eliminado no mesmo dia.

Para vacinaçao antivariólica, passe á página seguinte.

Para vacinaçao contra sarampo, passe á página 33.
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ADMINISTRACAO DA VACINACAO ANTIVARIÓLICA

PREPARAÁAO DO APARELHO. ..

(V. fotografias da página 16.)

1. Segure o aparelho na posiaáo normal; mantenha o dedo fora do gatilho e do frasco
acima do injetor.

2. Pressione o pedal ATÉ QUE O MESMO JÁ NAO CEDA A PRESSAO. NAO
dispare o gatilho.

3. Observe o mostrador de dosagem e verifique se a mesma foi ajustada
corretamente. O limite anterior do émbolo GRANDE deve estar alinhado com
o limite POSTERIOR da linha branca que marca a dosagem 0.1 cc. , i a~

Se o mostrador REGISTRA CÉRCA de 0.1 cc
ou dosagem nao superior a 0.2 cc, passe
a página 28.

Se a dosagem NAO chega a APROXIMADAMENTE
0.1 cc, passe á página seguinte.

0.1 cc
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1. Coloque no aparelho um frasco de água esterilizada da seguinte maneira:

(V. fotografias das páginas 14 e 15.)

-Limpe o bocal do novo frasco de água.

-Segure o aparelho com a parte superior voltada para baixo.

-Com o indicador e o médio colocados de cada lado do suporte do frasco,
segure a agulha de maneira firme porém delicada.

-Retire o frasco de vacina do aparelho. ATENÇAO: NAO toque a PONTA DA
AGULHA com os dedos.

-Introduza a agulha no CENTRO da abertura selada do frasco de água esterilizada.

-Volte a segurar o aparelho na posiçáo normal. Com movimento de rotaQao
do frasco, empurre até que fique bem adaptado ao suporte.

2. Dispare o aparelho UMA VEZ sobre um chumaço de gaze BASTANTE ESPESSO
da seguinte maneira . . .

-Segure o aparelho na posiçao NORMAL; mantenha o dedo fora do gatilho e do
frasco acima do injetor.

-Pressione o pedal uma vez ATÉ QUE O MESMO JÁ NAO CEDA A PRESSAO.

ATENCAO: Quando disparada para o ar, a vacina pode causar irritaçao
dos olhos. O jato projetado em cada disparo será de vacina.

ATENIAO: Nao mantenha os dedos adiante do bocal.

-Aponte o aparelho a um chumaço de gaze BASTANTE ESPESSO e dispare.

3. V. na página 10 as instruçóes sobre a maneira de corrigir a dosagem
para 0.5 cc.
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APLICACAO DA INJEÁAO . . .

Leia TODAS as instruçoes constantes das páginas 28 e 29 ANTES de aplicar a injeçao.

/ a¡ i1,

¡ I
1. Use uma das maos para 2. Escolha o sítio mais

segurar o braco do conveniente para a
paciente. injeçao.

4. Aplique o bocal de encontro ao braco de maneira que
o eixo horizontal do aparelho forme com o braço um ángulo
de 90 graus

ANGULO CERTO

3. Com a ajuda dos dedos
mantenha os músculos do
braco do paciente esti-
rados para baixo.

ANGULO ERRADO

V. PÁGINA SEGUINTE\
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5. Pressione o aparelho de
encontro ao braco, de ma- ,
neira que o bocal fique
parcialmente e de maneira
UNIFORME metida na depres-
sao muscular provocada pela
pressao.

CERTO ERRADO

6. Mantenha o paciente tao imóvel quanto
possível e o aparelho PERFEITAMENTE
IMÓVEL de encontro ao braco; apoie o
dedo no gatilho; puxe o gatilho ao
mesmo tempo que conte "1001, 1002, 1003".
Mantenha o aparelho imóvel enquanto
puxar o gatilho.

ATENÇAO: Se o aparelho nao fór mantido
de encontro ao braco e disparado
por tempo suficiente poderá resul-
tar a injeçao incompleta ou haver
sangramento excessivo.

7. LIMPE o local de injeçao com qualquer material
de limpeza (algodao, gaze, etc.) a fim de re-
mover o excesso de vacina, evitando assim que
o paciente toque o líquido com as maos e con-
tamine os olhos.

O material usado deve ser em seguida encerrado
em um depósito com tampa; os detritos devem ser
eliminados no mesmo dia.

8. EXAMINE o local em que foi aplicada a injeçao. Compare seu aspecto com o dos que
se veem nas fotografias abaixo (observe as marcas deixadas pelo bocal ao redor do
ponto de incidencia do jato de vacina):

; ': ! 0 : 10 ; <W Resultados como éste último,
;;i:;: i t;8g:000000 \llj 10fi0;ut:l:ifi;00 ;01SE repetidos quatro vézes

consecutivas, sao indicio
de que o aparelho apresenta
defeito. V. Instruç5es sóbre
Pequenos Reparos, página 92.

Excelente Aceitável Incompleta ou
inaceitável

V. PÁGINA SEGUINTE APÓS 0
CADA INJECAO
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9. Observe o nível da vacina rÇ .-
no frasco. -

A superficie do líquido deve 9

estar ACIMA da segunda aber-
tura da agulha

Demasiado baixo Suficientemente
Substitua o frasco alto

"v~ m _ ida se uinte maneira Siga as instru-
oes do item 10.

(V. fotografias das páginas 14 e 15.)

(1) Limpe o bocal do novo frasco.

(2) Segure o aparelho com a parte superior voltada para baixo.

(3) Com o indicador e o médio colocados de cada lado do suporte do frasco,
segure a agulha de maneira firme porém delicada.

(4) Retire o frasco vazio já usado. ATENCAO: NAO toque a PONTA DA
AGULHA com os dedos.

(5) Introduza a agulha no CENTRO da abertura selada do novo frasco
de vacina.

(6) Volte a segurar o aparelho na posiçao normal. Com movimento de
ROTAÇAO do frasco, empurre até que fique bem adaptado ao suporte.

10. Selecione como paso seguinte uma destas operaçoes:

Se há outros pacientes a serem vacinados contra varíola, prossiga a
vacinaçao (v. página 28).

No caso de ter de usar outra vacina ou no caso de ter de interromper as
opera5oes por mais de 10 minutos, siga as instruçoes da página 37.
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ADMINISTRACAO DA VACINACAO CONTRA SARAMPO

PREPARAÁAO DO APARELHO...

(V. fotografias na página 16.)

1. Segure o aparelho na posiçao NORMAL; mantenha o dedo fora do gatilho e do
frasco acima do injetor.

2. Pressione o pedal ATÉ QUE O MESMO JÁ NAO CEDA Á PRESSAO. NAO
dispare o gatilho.

3. Observe o mostrador de dosagem e verifique se a dosagem foi ajustada
corretamente. O limite anterior do émbolo GRANDE deve estar alinhado com o
limite POSTERIOR da linha branca que marca a dosagem de 0.5 cc.

Se o mostrador REGISTRA cerca de 0.5 cc
passe a página 33.

Se o mostrador NAO registra cérca de 0.5 cc
passe á página seguinte.

0.5 cc



1. Coloque no aparelho um frasco de água esterilizada, da seguinte maneira:

(V. fotografias das páginas 14 e 15.)

-Limpe o bocal do novo frasco de água.

-Segure o aparelho com a parte superior voltada para baixo.

-Com o indicador e o médio colocados de cada lado do
suporte do frasco, segure a agulha de maneira firme
porem delicada.

-Retire o frasco de vacina do aparelho. ATENÇAO: NAO toque
a PONTA DA AGULHA com os dedos.

-Introduza a agulha no CENTRO da abertura selada do frasco
de água esterilizada.

-Volte a segurar o aparelho na posiçao normal. Com movimento
de ROTACAO do frasco, empurre até que fique bem adaptado ao suporte.

2. Dispare o aparelho UMA VEZ sóbre um chumaço de gaze BASTANTE ESPESSO
da seguinte maneira . . .

-Segure o aparelho na posiçao NORMAL; mantenha o dedo fora
do gatilho e do frasco acima do injetor.

-Pressione o pedal ATÉ QUE O MESMO JÁ NAO CEDA A PRESSAO.

ATENÇAO: Quando disparada para o ar, a vacina pode causar
irritaçao dos olhos. A cada disparo projetar-se-á
um jato de vacina.

ATENÇAO: Mantenha os dedos atrás do bocal.

-Aponte o aparelho a um chumaço de gaze BASTANTE ESPESSO e dispare.

3. V. na página 10 as instruçoes sBbre a maneira de ajustar a dosagem em 0.5 cc.
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ESCOLHA O LOCAL PARA A INJEQAO DA SEGUINTE
MANEIRA ...

Leia TODAS as instruq5es das páginas 33, 34 e 35 ANTES de aplicar a injejao.

/
1. Se a musculatura do braco apresentar

expessura de meia polegada (1.27 cm), use a
parte POSTERIOR do braco.

2. Se as fibras musculares do brajo,
comprimidas, apresentarem expessura
de meia polegada (1.27 cm), use a parte POS-
TERIOR do braco.

Se mesmo depois de comprimidas, as fibras
musculares do braco nao apresentarem
expessura de meia polegada (1.27 cm), use face
EXTERNA da coxa.

VEJA COMO APLICAR A INJEÇAO
NA PAGINA SEGUINTE

33
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APLICAAO6 DA INJEAÁO ...

1. Com uma das maos segure o braço ou coxa do paciente e, com os dedos,
mantenha SALIENTES as fibras
musculares, se estas forem
ESCASSAS.

4*
mantenha ESTIRADAS para baixo
as fibras musculares, se estas
forem ABUNDANTES.

1

2. Aplique o bocal de encontro a regiao escolhida, de maneira que o eixo
horizontal do aparelho forme com a superficie da regiao um ángulo de
90 graus M91

ANGULO CERTO

ll T' \ \
ANGULO ERRADO

/ J~~ 1
¿,/

V. PÁGINA SEGUINTEI
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3. Pressione o aparelho de encontro
a regiao, de maneira que o bocal
fique parcialmente e de maneira
UNIFORME metido na depressao
muscular provocada pela pressao. CERTO ERRADO

PRESSAO UNIFORME PRESSAO DESIGUAL

4. Mantenha o paciente táo imóvel quanto
possível e o aparelho PERFEITAMENTE

IMÓVEL de encontro á regiao; apoie o
dedo no gatilho; puxe o gatilho ao
mesmo tempo que conte "1001, 1002,
1003". Mantenha o aparelho imóvel
enquanto puxar o gatilho.

ATENÇAO: Se o aparelho nao for
mantido de encontro á
regiao e disparado por
tempo suficiente, poderá
resultar a injeçio incompleta
ou haver sangramento excessivo.

5. EXAMINE o local em que foi aplicada a injeçao. Pode-se deixar algumas
gotas de vacina no local. Se houver excesso de líquido no local ou
sangramento excessivo, v. instruoSes na página 92.

V. PÁGINA SEGUINTE
APÓS CADA INJECAO
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6. Observe o nível da vacina no
frasco.

A superfície do líquido
deve estar ACIMA da se-
gunda abertura da agulha

Demasiado baixo Suficientemente
Substitua o frasco alto. V. item 7.

da seguinte maneira

(V. fotografias nas páginas 14 e 15.)

(1) Limpe o bocal do novo frasco.

(2) Segure o aparelho com a parte superior voltada para baixo.

(3) Com o indicador e o médio colocados de cada lado do suporte

do frasco, segure a agulha de maneira firme porém delicada.

(4) Retire o frasco vazio já usado. ATENÇAO: NAO toque a
PONTA DA AGULHA com os dedos.

(5) Introduza a agulha no CENTRO da abertura selada do novo

frasco de vacina.

(6) Volte a segurar o aparelho na posiçao normal. Com movimento

de ROTAÇAO do frasco, empurre até que fique bem adaptado ao suporte.

7. Selecione como passo seguinte urna destas operao5es:

Se houver outros pacientes a serem vacinados contra sarampo, prossiga

a vacinaçao (V. página 31.)

No caso de ter de usar outra vacina ou ter de interromper as operaç5es

por mais de 10 minutos, siga as instruo5es da página 37.
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1. Coloque no aparelho um frasco de água esterilizada, da seguinte maneira:

-Limpe o bocal do frasco de água esterilizada.

-Segure o aparelho com a parte superior voltada para baixo.

-Com o indicador e o médio colocados de cada lado do
suporte do frasco, segure a agulha de maneira firme porém
delicada.

-Retire o frasco de vacina do aparelho. ATENCAO: NAO toque a
PONTA DA AGULHA com os dedos.

-Introduza a agulha no CENTRO da abertura selada do frasco
de água esterilizada.

-Volte a segurar o aparelho na posiçao normal. Com movimento
de ROTAÇAO do frasco, empurre até que fique bem adaptado ao suporte.

2. Dispare o aparelho UMA VEZ sobre um chumaço de gaze BASTANTE ESPESSO,
da seguinte maneira:

-Segure o aparelho na posiçao NORMAL; mantenha o dedo fora do gatilho e do
frasco acima do injetor.

-Pressione o pedal ATÉ QUE O MESMO JÁ NAO CEDA A PRESSAO.
ATENÇAO: Mantenha os dedos atrás do bocal.

-Aponte o aparelho a um chumaço de gaze BASTANTE ESPESSO e dispare.

Para vacinaçao antivariólica, v. instru5es na página 6 e seguintes.

Para vacinaçao contra sarampo, v. instruç5es na página 9 e seguintes.

No caso de que tenha de interromper as operaç5es por mais de 10 minutos,
siga as instruçoes da página seguinte.
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LAVAGEM DO APARELHO ...

No caso de que as operaçoes tenham de ser interrompidas por mais de 10
minutos, deverá ser o aparelho LAVADO e GUARDADO no estójo.

1. DISPARTE 10 VÉZES da seguinte maneira:

-Segure o aparelho na posiçao NORMAL; mantenha o dedo
fora do gatilho e do frasco acima do injetor.

-Pressione o pedal.

-Puxe o gatilho.

V. PÁGINA SEGUINTE

VI
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LIMPEZA DO ESTOJO . ..

1. Coloque o aparelho sobre uma superficie
limpa. Proteja-o contra impurezas.
Use um trapo para limpeza do interior
do estójo. Mantenha o estójo apoiado
nas partes laterais a fim de facilitar
a remoçao de possíveis detritos.

2. Consulte página 45 a fim de saber se deve proceder
a manutençao de rotina.

No caso de que nao sejam recomendados trabalhos de
manutençao, siga as instruçoes da página seguinte.
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COLOCACAO DO APARELHO NO ESTOJO ...

1. Cubra o bocal comla coifa,

varíola

2. Enrole os tubos ao redor da
caixa de pecas sobressalen-
tes, ao mesmo tempo que gire
o aparelho a fim de evitar
que os tubos sejam guardados
sob tensao.

Prenda o aparelho nos grampos que se
encontram no interior da tampa do es-
tojo e afivele a cinta ao redor do
cabo do aparelho.

V. PÁGINA SEGUINTE
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CERTO

3. Certifique-se de que esta chave

foi colocada nos respectivos
grampos na parte inferior
do est6jo

4. Feche o estójo e pressione
o fecho a fim de manté-lo
trancado.

ERRADO

V. PÁGINA SEGUINTE
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Aqui se encerra a parte destas Instru£oes que se refere
ao MANEJO do Injetor Modélo POJ.

ATENÇ(O: Consulte-a tódas as vezes que fór usar o aparelho, até que
possa executar tódas as operao5es corretamente e na ordem
indicada.

NAO DEIXE de proceder ás operaoóes de MANUTENÇAO
DE ROTINA, tao frequentemente quanto fór possível.
V. página seguinte para manutençao de rotina.
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SEGUNDA PARTE: MANUTENCAO DE ROTINA
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SEGUNDA PARTE: MANUTENCAO DE ROTINA

A fim de que o injetor possa ser usado adequadamente, devem ser dispensados ao
mesmo, rotineiramente, cuidados para a sua manutençao. No caso de que nao se
tenham ésses cuidados, conseguir-se-á que o aparelho funcione convenientemente
apenas por tempo limitado. Os cuidados de manutençao previnem irregularidades.

FREQUÉNCIA DAS OPERAÇOES DE MANUTENÇAO

Deverao ser essas operaç5es realizadas pelo menos UMA VEZ POR SEMANA. No caso
de que o aparelho tenha de ser reparado frequentemente durante o dia, as opera-

o5es de manutençgo deverao ser repetidas todas as noites.

OPERA(OES QUE EXIGE A MANUTENÇAO

As operao5es de manutençao abrangem desmontagem das pecas que compoem a extre-
midade anterior do aparelho, substituiçao das pecas desgastadas ou defeituosas,
remoçao dos depósitos de vacina que podem ter-se acumulado e montagem das pecas
já limpas.

MANEIRA DE PROCEDER AS OPERACOES DE MANUTENÇAO

Estas Instrufoes orienta-lo-ao sobre a maneira de proceder a todas as operaçoes
de manutengao. Consulte-as enquanto nao puder realizar todas as operaóoes
corretamente e na devida ordem.
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FERRAMENTAS E ACCESSÓRIOS

Antes de dar início ás operao5es de manutençáo, reúna tódas as ferramentas e
accessórios indicados abaixo, a maioria dos quais já Ihe deve ter sido entre-
gue pelo supervisor.

Instrumento
pontiagudo

(ou agulha de tricó, estilete)

Uma agulha (agulha de seringa, por exemplo; nao é necessário esterilizá-la),
comrn extremidade ativa bem aguda.

Uma chave de porca ajus-
tável de 6 polegadas (15.2 cm)

(chave comun)

Uma escóva de pelos suaves

Trapos limpos, desprovidos de fiapos (ausencia de fiapos na superficie)

Um frasco de água

Uma bacia limpa

Sabao líquido ou em pó

Um frasco de tintura de iódo a 2% (antisséptico) para esterilizaçao.
No caso de que nao disponha de tintura de i6do a 2%, será
necessário dispor do seguinte:

um autoclave, ou, na falta déste:
uma panela grande e profunda
um fogareiro ou qualquer outro aparelho de aquecimento, e
água limpa

De posse de todo ésse material e do injetor, passe á página seguinte.
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PECAS SOBRESSALENTES

A fim de encontrar as peças de que necessita, o operador poderá comparar as
pecas de que dispóe com as que figuram nestas instruç5es. As fotografias
desta página e da página seguinte sao fotografias das pecas de que o opera-
dor necessita. DEPOIS de examinar cada fotografia e ler a inscriçao de cada
uma, o operador retirará do estojo as pecas a que as mesmas se referem. A
fotografia (vista de tópo) servirá de elemento de referencia para identifi-
caçao da peça; esta deverá coincidir com a fotografia em tamanho e forma.

Sao as seguintes as partes necessárias:

Anel negro (em "O"), tamanho único.

0 0
Vista de tópo Vista lateral

Observe que a secçao transversal do anel em "O" é circular.)

Anel vedador, negro, tamanho único.

Vista de tópo Vista lateral

(Observe que o anel é "achatado" na periferia.)

dois tipos de anel vedador Teflon, brancos

Um comum (anel em "O")

Vista de tópo Vista lateral

Outro, de contrafóora
(Observe o corte que apresenta.)

Vista de tópo Vista lateral

Coloque os anéis que tem á mao s6bre as respectivas fotografias nesta página
(vista de tópo). Deverao coincidir em tamanho.

V. PÁGINA SEGUINTE
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filtro de ar para a agulha

(tamanho natural)
Nota: O filtro deve ser colocado na
extremidade "posterior" da agulha

Vista de tópo Vista lateral

NOTA: O protetor pode ser colocado
na extremidade "anterior" da agulha;
NAO deve ser removido; examine a
agulha sob forte foco de luz, a
fim de que possa também examinar
o protetor,

agulha

limpador de tecido marrom especial e pedaços de arame para limpeza de
depósitos no bocal da extremidade anterior do aparelho.

Depois de haver identificado todas as peças, comparando-as com as res-
pectivas fotografias, passe á página seguinte.
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INSTRUCOES SOBRE MANUTENCAO DE ROTINA

LIMPEZA DO ESTOJO

1. Abra o est6jo e remova o aparelho
dos grampos que se encontram na
parte interna da tampa do mesmo.
Coloque o aparelho sóbre uma
superficie limpa e de maneira
que nao corra o risco de mover-se
ou cair.

Apoiando o estójo em uma de suas arestas
laterais, remova, com um trapo, t6das as
impurezas que tenham aderido ás partes
correspondentes a bomba e pedal.

As impurezas nao devem caer
no injetor.
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DESMONTAGEM DAS PECAS QUE COMPOEM A
EXTREMIDADE ANTERIOR

PRIMEIRAMENTE: 1. Retire a coifa do bocal.
2. Puxe o gatilho a fim de certificar-se de que

o aparelho nao disparará.
3. Remova o frasco da agulha.

¿Á\ Remova o suporte do frasco da seguinte maneira . . .

Pressione o destravador do suporte do frasco
até que o mesmo se coloque de encontro
a parede lateral do aparelho

Mantenha o destravador do suporte do frasco sob pressao
ao mesmo tempo que faca deslizar para
trás o suporte, até que éste toque
o limite da parte negra do aparelho

_J
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NO CASO DE QUE O SUPORTE DO FRASCO SE DESPRENDA ...

1. Descanse-o s6bre o mecanismo
de dosagem.

2. Faca-o deslizar pelo aparelho da mesma
maneira que se faz um anel deslizar
pelo dedo.
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[f) Remova a agulha da seguinte
l maneira...

1. Retire esta chave

2. Adapte esta extremidade da chave
a extremidade anterior da agulha

3. Volte a ponta da agulha
para o lado do aparelho
contrario ao lado em que
se encontra a marca do
fabricante.

4. Remova a agulha da válvula
de entrada.
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Remova tóda a extremidade anterior
da seguinte maneira ...

1. Desatarraxe o aro de retençao
até que o mesmo se desprenda

GIRE

2. Puxe a extremidade anterior cerca de
- de polegada (2 cm) para
diante até que o pino de encaixe
se liberte do respectivo sulco

3. Puxe todo o conjunto para
DIANTE enquanto imprima ao
mesmo movimento de
rotaçao, para maior pro-
teçao das pelas, como ,D
mostra a figura ao lado

GIRE
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[ Desatarraxe o pistom ,

No caso de nao ser possível afrouxar GIRE
o pistom com os dedos, use chave de
porca ajustável, a qual deverá ser
aplicada APENAS na secçao achatada do corpo
do pistom. Depois de afrouxado, de-
satarrache-os com os dedos.

NOTA: Se o pistom fór retirado juntamente com a extremidade
anterior, quando esta fór removida, desprenda o pistom
da extremidade anterior.

• Desatarraxe o bocal . . .

Bocal para vacinaaço
antivariólica Bocal para vacinaçao contra

(Gire tóda a peça.) sarampo.

[ Remova a válvula de
saída

Para isso use apenas os
dedos, embora a remoçao
involva certa dificuldade.

Para o caso de que esteja procedendo a operaç5es de manutençao, v. página seguinte.

Para o caso de que necessite apenas esterilizar o aparelho, v. página 73.
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( Verificaao . ..

1. No caso de que se disponha de mais de um aparelho, as operaçoes de manutençáo
podem ser realizadas ao mesmo tempo para todos (v. página 49).
Nao há inconveniente em que as peças de um se misturem ás peças dos outros.
Mais adiante serao dadas instruçóes s6bre montagem das pecas.

2. Deverá haver para CADA aparelho as seguintes pecas:

montagem da agulha

bocal para vacinaçao antivariólica

OU

bocal para vacinaçao contra sarampo

cilindro para
vacina

válvula
de saida

3. Reúna TODAS AS PECAS que foram postas a parte para limpeza.
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LIMPEZA DAS PARTES QUE COMPOEM A EXTREMIDADE ANTERIOR

MONTAGEM DA AGULHA

1. Retire o filtro de ar

2. Remova o algodao do filtro --- --------
com o estilete; desfaça-se do algodáo.

estilete algodao

3. Examine a agulha; o bisel deve apresentar-se
em perfeito estado, sem curvaturas, agudo
Examine o corpo da agulha, a fim de [!
verificar se há soluçáo de continuidade
ou curvaturas.
Embora seja normal nesta junçao
ligeira curvatura,
examine-a cuidadosamente, afim de verificar se há
soluçao de continuide

Se a curvatura é mais aceda do que o normal, tente corrigi-la COM
CUIDADO. Em caso de fratura da agulha, remeta-a á oficina de reparos.
Guarde, porém, o filtro de ar.
Retire nova agulha do estójo e passe ao ítem 4.

4. Examine minuciosamente a abertura anterior da agulha
a fim de verificar se foi colocado
na mesma o protetor. @

No caso de que tenha sido colocado o protetor {
v. página seguinte.

No caso de que nao tenha sido colocado, retire
um do estójo.

Coloque o protetor na abertura anterior da agulha com o
agulha, CUIDADOSAMENTE, com o auxilio do
estilete. Tome também MUITO CUIDADO para nao per- tamente colocado
furar o protetor. V. página 58.
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PROTETOR DA AGULHA

No caso de o protetor da agulha nao ter sido retirado nas duas últimas vezes em que
o aparelho foi limpado ou no caso de a agulha ter sido retirada para consérto do
aparelho, proceda á limpeza do protetor da seguinte maneira:

1. Com o auxílio do estilete remova o protetor

de dentro da extremidade anterior da agulha

ATEN(AO: O protetor nao deve ser
perfurado pelo estilete.
Pode sair rápidamente; tenha
cuidado de NAO PERDE-LO.

2. Examine o protetor O a fim de verificar se está perfeito. Se apresenta
defeitos, desfaça-se do mesmo e retire nóvo protetor do estójo. NAO coloque
o protetor dentro da agulha neste paso.

3. Coloque água limpa em uma bacia também limpa. Acrescente PEQUENA
QUANTIDADE de sabio.

4. Lave com 20 cc de água com sabáo os dois canhoes da agulha, usando
para isso uma seringa hipodérmica. Depois enxágiie com água limpa.

5. Coloque o protetor
dentro da abertura anterior da agulha

Com o auxilio do estilete, ajuste o
protetor COM O DEVIDO CUIDADO para L _~i_ agulha com o
nao perfurá-lo. protetor colo-

cado correta-
mente
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PISTOM

1. Examine minuciosamente o anel vedador NEGRO do pistom
a fim de verificar se o mesmo apresenta fendas, partes desgastadas,
fraturas, cortes.

No caso de que apresente defeito,
retire-o com o auxílio do estilete.

2. Examine minuciosamente o anel de
contrafórça BRANCO
afim de verificar se o mesmo apresenta defeitos.

NOTA: Esse anel deve apresentar normal-
mente um corte. Tal corte nao deve
ser tomado por defeito.

No caso de o anel de contrafóora, estar quebrado, retire-o com a ajuda
do estilete ou da unha.

3. Se os dois anéis acima citados se encontram em PERFEITO ESTADO,
passe á página 61.

No caso de ter de substituir o anel vedador, v. página 59.

No caso de ter de substituir APENAS o anel de contrafóora,
v. página 60.
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SUBSTITUIAÁO DO ANEL VEDADOR

NOTA: O anel vedador é semelhante ao anel em "O", com a diferença de que aquéle
é ACHATADO NA PERIFERIA e apresenta um friso de cór na superficie
exterior.

1. Retire do estójo um anel vedador déste tamanho
Observe o friso de cór
na superficie exterior - 9 l

~ O

o
ATEN(AO: Ao colocá-lo, tenha o cuidado de nao torcé-lo e de

manter o friso de cór voltado para fora.

2. Coloque o anel vedador de encontro á
extremidade do pistom e mantenha-o assim
com o polegar. A parte do mesmo que se
encontra sob o polegar deverá coincidir
com a chanfradura do pistom.

No caso de o anel branco já ter sido
colocado, o anel vedador DEVE ser colo-
cado ADIANTE do mesmo.

3. Passe o estilete
abaixo do anel vedador.

4. Faca o anel passar
sobre a cabeça do
pistom.

5. Deslize o estilete ao
redor da cabeça do pistom,
a fim de que o friso de
cor fique voltado para fora.

ATENÇAO: No caso de que o anel vedador tenha sido colocado torcido
o aparelho funcionará mal. REMOVA-O e repita as operaoSes
a partir do item 2.

No caso de o anel de contrafórça já ter sido colocado,
v. página 61.
Caso contrário, v. página seguinte.
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SUBSTITUIÁAO DO ANEL DE CONTRAFORCA

1. Retire do estójo um L
anel de contrafórça.

2. Coloque-o sobre a cabeça do pistom
Segure o pistom entre o polegar e o indicador.

3. Com os dedos da outra mao faça-o deslizar
até que se ponha abaixo do anel vedador.

4. Com o auxilio da unha ou do estilete
leve-o para diante até que toque o
anel vedador. Gire o pistom a fim de
fazé-lo adaptar-se a chanfradura do
pistom.
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VÁLVULA DE SAÍiDA nivelados desnivelados
(desgastados) (nao desgastados)

1. Examine a válvula de saída lateralmente _ b
a fim de verificar se a borda da válvu- í

la e o anel "O" branco se acham no mesmo nível. 5

Se o anel "0" está nivelado (desgastado), substitua-o da maneira seguinte:

(1) Com o auxílio de uma agulha (agulha de
seringa) perfure o anel "O" e remova-o do sulco em que
o mesmo se encontra.

perfuraçáo e remoaáo

(2) Retire do estójo novo anel "O" branco deste tamanho

Pode ser usado um anel "O" negro do

tamanho indicado na figura SOMENTE
no caso de que náo se disponha de anel "O" branco.
No caso de que seja usado um anel negro deve
o mesmo ser examinado diariamente e substituido
por um branco o mais breve possível.

(3) Pressione o novo anel "O" para DENTRO do sulco.

c959o* F E
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2. Examine minuciosamente o anel "O" negro no corpo
da válvula de saida, a fim de verificar se o
mesmo apresenta fendas, partes desgastadas,
fraturas ou cortes.

Se o mesmo nao se encontra em perfeito estado, substitua-o da seguinte maneira:

(1) Com o auxilio do estilete, remova-o do corpo da válvula.

(2) Retire do estójo novo anel "O"
do tamanho indicado na figura
ao lado e compare-o com o anel
que foi removido. Observe que a
secçao transversal desses anéis
é circular.

o NOTA: Lembre-se de que os anéis
vedadores sao ACHATADOS na
periferia.

(3) Segure o anel "O" contra a parede lateral da
válvula com o auxilio do polegar.
Certifique-se de que a parte do anel
pressionada pelo polegar se introduziu
no sulco que lhe corresponde.

(4) Com o auxilio dos dois polegares, faca
o anel deslizar por cima da extremida-
de da válvula, pressionando-o sobre
o sulco.

)~
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WVAGEM DE TODAS AS PEQAS QUE COMPOEM A
KTREMIDADE ANTERIOR

Coloque água limpa numa bacia também limpa. Acrescente PEQUENA
QUANTIDADE de sabáo líquido ou em pó.

Coloque na bacia todas as pecas que comp5em a extremidade anterior, desmon-
tadas (v. fotografia das pecas no item 5); certifique-se de que a agulha se
encontra entre essas pecas.

Certifique-se de que o bocal
(e a respectiva coifa) necessário
para a série de inje5oes .
seguinte se encontra entre as
pecas. bocal para varíola ou bocal para sarampo

Use escóva de pelos suaves para lavagem da agulha EXTERNAMENTE.

Use a mesma escova para lavagem, INTERNA e EXTERNAMENTE, das pelas
abaixo indicadas. ENXÁGUE cada peça demoradamente.

ATENÇAO: NAO lave a agulha internamente.

filtro de ar da agulha

pistom cilindro para válvula bocal para varíola
vacina de salda e/ou

bocal para sarampo

NOTA: No caso de que nao possam ser removidos depósitos enferrujados aderidos ao
bocal, deve o mesmo ser remetido á oficina de consértos.

Coloque as peças limpas sobre uma superficie limpa, desprovida de pelos.
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7. Verifique se t6das as pecas foram LAVADAS e ENXAGUADAS. Certifique-se de
que nenhuma delas se perdeu. Para cada aparelho deve hayer as peças abaixo indi-
cadas correspondentes á sua extremidade anterior, e outras sobressa-
lentes que tenham sido acrescentadas, tais como pistons, bocais, agulhas.
Se falta alguma dessas pecas, VERIFIQUE minuciosamente o fundo da bacia, antes
de tomar qualquer outra providencia para conseguir outra.

filtro de ar

e/ou

bocal para sarampo

pistom cilindro válvula de l
para vacina saida

No caso de que disponha de um frasco de tintura de iódo a 2%, v. página seguinte.

No caso de que nao disponha de um frasco de tintura de iódo a 2%, v. página 73.
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MONTAGEM E ESTERILIZA©AO DA EXTREMIDADE
ANTERIOR

1. Coloque no filtro de ar da agulha,
pela abertura maior, --
um pouco de algodáo, sem que
sejam comprimidas suas fibras.
O algodio protegerá a agulha
contra impurezas.

2. Introduza a extremidade mais fina do filtro.
nesta abertura da agulha

3. Coloque a extremidade mais fina da válvula de
na abertura anterior do cilindro
para vacina.
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4. Atarraxe o bocal a ser usado na
série seguinte de injeo5es.

Se o bocal a ser usado fór o
bocal para varíola, NAO o co-
loque ainda: aguarde instruçoes.

bocal para varíola
GIRE TODA A PECA

ou bocal para sarampo

5. Coloque a extremidade anterior montada sóbre uma
superficie limpa.

6. Atarraxe o pistom ao aparelho -
Para isso, use apenas os dedos;

NAO use a chave de porca.

FROUXO
ERRADO 7

até que o mesmo se prenda firmemente - 7

FIRME
CERTO 7
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7. Gire a extremidade ao mesmo tempo que faca o pistom
anterior INTRODUZIR-SE na mesma.

_J. c S

8. Gire a extremidade anterior sómente na direqáo
acima indicada
Faca coincidir o pino com o sulco 1

Empurre tóda a extremidade anterior
até que o pino se encaixe no sulco_

__ lr~.. '

9. Faca deslizar para trás o anel de
reteno e atarraxe-o firmemente. 1
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10. Coloque a agulha da seguinte maneira:

(a) Segure a agulha com a ponta
voltada para o lado do aparelho,
contrário ao em que se encontra
a marca do fabricante e empurre-a FIRMEMENTE
de encontro á válvula de -entrada

(b) Coloque esta extremidade a.~- desta chave
sobre a extremidade da agul a.

(c) Com o auxilio do polegar
empurre a agulha para
adiante

(d) Gire a agulha até que a ponta
da mesma fique voltada para cima.

0 it' §~~~l
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11. Verifique se a agulha foi ajustada
convenientemente. Puxe-a COM
CUIDADO para trás
Se a agulha se desprender, repita as operaI5es
do item 10, para recolocasáo da
mesma.
Se a agulha nao se desprende, foi
a mesma ajustada convenientemente.

O aparelho nao funcionará
adequadamente se a agulha nao
estiver bem ajustada.
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12. Aperte o destravador do suporte do frasco
até que o mesmo se ponha de
encontro a parede lateral
do aparelho; deslize para
diante o suporte do
frasco.

e., 4_

Mova a agulha, se necessário, para
que coincida com o suporte
do frasco. ¡

Centralize a agulha - no suporte do frasco.

/
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13. Se o aparelho estiver montado com o bocal para varíola
ajuste-o de maneira que o parafuso _ fique
voltado para cima.

L 7z
CERTO

ERRADO>1 jj j i -ll

14. Proceda á esterilizaçao da seguinte maneira:

(a) Coloque no aparelho um frasco de tintura de iodo a 2%.

(b) Corrija a dosagem para 0.5 cc.

(c) Dispare o aparelho trés vézes.

(d) Substitua o frasco de tintura de iódo por um de água esterilizada.

(e) Dispare o aparelho 10 vézes.
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15. GUARDE O APARELHO no estojo da seguinte maneira ...

(a) Coloque a coifa do bocal.

(b) Enrole os tubos ao redor da caixa de pecas
sobressalentes e da bomba; prenda
o aparelho nos grampos e ajuste
a cinta.

(c) Verifique se esta chave
foi colocada nos grampos
que se encontram na
parte interior e
posterior do estojo.

h.116. PASSE A PÁGINA 85.)1 ->~~~~
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TÉCNICA DE ESTERILIZACAO DE EMERGiNCIA
(PARA USO NO CASO DE NAO SE DISPOR DE
TINTURA DE IODO A 2%)
PREPARACAO DAS PECAS PARA ESTERILIZAÁAO

1. Introduza a extremidade menor da válvula de saida
na abertura anterior do cilindro para
vacina.

Certifique-se de que a válvula de saida---,
foi bem ajustada.

2. Coloque um pouco de algodao, sem comprimir
suas fibras, no filtro de ar da
agulha, pela abertura maior.
O algodao protegerá a agulha
contra impurezas.

3. Introduza a extremidade mais fina do
nesta extremidade
da agulha.
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4. Envolva SEPARADAMENTE cada jógo de pecas correspondentes á extremidade
anterior (use pano ou papel para envolvé-las) e rotule o pequeno volume
com a inscriçao "um jógo de pecas para a extremidade anterior".
Tome uma de cada das seguintes peças ... e .... o bocal e coifa ne

t para a série de in

pistom

ecessários
jegoes

1 a ser iniciada.

varíola

NAO cubra o bocal com a coifa.

cilindro para'acina
com válvula de saída

montagem da agulha

5. Se há peças sobressalentes, envolva-as separadamente e ROTULE-AS com o
respectivo nome:

Bocal para varíola e coifa
(nao cubra o bocal com
a coifa)

Bocal para sarampo

(nao cubra o bocal com
a coifa)

pistom

agulha com o filtro na extre-
midade posterior

cilindro para va-
cina com válvula
de saida

6. No caso de que disponha de um autoclave, v. página 75.

No caso de que nao disponha de um autoclave, v. página 76.
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NO CASO DE QUE DISPONHA DE UM AUTOCLAVE ...

1. Coloque todos os pacotes no autoclave.

2. Ajuste os botóes de controle da seguinte maneira:

Pressao 15 libras Pressao 2 atmosferas
250 0F. OU 121 0C.
20 minutos 20 minutos

ATENÇAO: Verifique os botóes de controle a fim de certificar-se de
que estao sendo corretamente usadas as unidades de medida
(libras ou atmosferas e fahrenheit ou centígrados).
Pressao, temperatura e tempo SUPERIORES aos acima indicados
afetarao a estrutura dos anéis e vedadores.

3. Decorridos os 20 minutos indicados, retire os pacotes do autoclave.
NAO OS DESFA(A senao depois que estiverem frios. NAO os desfaça também
senao depois de haver passado á página 77. Siga estrictamente as instru-
ç5es, a fim de que nao corra o risco de ter de repetir a esterilizaçao.

4.1 PASSE A PÁGINA 77
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NO CASO DE QUE NAO DISPONHA DE AUTOCLAVE . . .

Use o seguinte processo para esterilizaçáo do aparelho:

1. Consiga o seguinte material:

(a) Uma panela suficientemente grande para conter tódas as partes e
suficientemente funda para que haja pelo menos 6 polegadas (15.2 cm)
entre o nível em que fiquem as peças e a superficie da água na
panela.

(b) Um fogareiro ou qualquer outra fonte de calor.

(c) Agua limpa.

2. Coloque todos os volumes dentro da panela.
3. Coloque água na panela até cobrir todos os volumes com pelo menos 6

polegadas (15.2 cm) de água.

4. FERVA A ÁGUA PELO MENOS POR 25 MINUTOS.

ATENÇAO: Se durante o tempo de fervura
a água baixa a nivel inferior
ao nivel em que se encontram os
pacotes na panela
consiga um recipiente maior e REPITA AS
OPERACOES a PARTIR do ITEM 1.
A ÁGUA DEVERÁ FERVER PELO MENOS
POR 25 MINUTOS COM TODAS AS PARTES
COBERTAS.

5. Retire a panela do fogareiro s¿mente DEPOIS de 25 minutos de fervura com tódas
as partes cobertas de água. Derrame a água. Deixe os volumes esfriar
na panela.

6. ANTES de desfazer os pacotes, passe á página seguinte.
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MONTAGEM DAS PARTES JÁ ESTERILIZADAS

1. Nao desembrulhe as pecas esterilizadas que nao forem ser usadas imediatamente
(por exemplo, bocais e coifas, pistons, cilindros para vacina).

2. Desfaça um dos pacotes que contenha UM JOGO de PE(AS que comp5em a

extremidade anterior. NAO toque nenhuma das pecas antes de consultar as instruo5es
sobre a maneira de fazé-lo.

3. Segure os bocais pela
superficie EXTERIOR;
NAO toque a parte de
dentro. t

PODE SER NAO PODE SER PODE SER NAO PODE SER
TOCADO TOCADO TOCADO TOCADO

bocal para variola bocal para sarampo

NAO TOQUE

4. Segure a extremidade anterior pelo corpo. NAOO TOQUE
com bastante cuidado para nao tocar
qualquer outra parte. ,

PODE TOCAR

5. Atarraxe o bocal á extremidade
anterior. Se o bocal a ser
usado for o bocal para varíola,
NAO o atarrache ainda; aguarde
instruçoes.

O '

GIRE TODA A PE(A

6. Coloque a extremidade anterior
sobre superficie ESTÉRIL.
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7. Segure o pistom pela secqao ACHATADA do corpo
do mesmo ou POSTERIORMENTE a essa secçao
e atarrache-o ao aparelho-Z até que esteja bem ajus
NAO use chave de porca.

MAL AJUSTADO

PODE TOCAR NAO TOQUE
PODE TOCAR NAO TOQUE

BEM AJUSTADO
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ao mesmo tempo que,
fala o pistom

GIRE

NAO
EX'

9. Com o movimento de rotaqao indicado na figui
faca coincidir o pino com o sulco de encaixe.

Empurre tóda a extremidade anterior
de maneira que o pino
se introduza no sulco

-,

l

10. Faja deslizar o anel de retenQáo
para trás e atarrache-o
sem tocar a válvula de entrada

A'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11
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11. Coloque a agulha da seguinte maneira:

NAO TOQUE ESTA
EXTREMIDADE

l

ATENÇAO: Nao toque a ponta da agulha ou
deixe que a agulha toque qual-
quer objeto, inclusive a parte
superior do aparelho.

(a) Segure a agulha
aqui

NAO TOQUE ESTA
EXTREMIDADE -

// -.- , -ç -

(b) Segure a agulha acima do aparelho,
com a ponta voltada para o lado
oposto ao em que se encontra a
marca do fabricante e prenda-a
FIRMEMENTE á válvula de entrada

r

Mantenha espaço entre a agulha e o aparelho.
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(c) Encaixe esta extremidade I desta chave

na extremidade anterior da agulha.

(d) Com o auxilio do polegar
empurre a agulha para
diante.

(e) Gire a agulha até que í í
que a mesma fique
com a ponta voltada
para cima J

12. Verifique se a agulha foi bem ajustada.
Puxe-a SUAVEMENTE
Se se desprender a agulha,
recoioque-a repetindo as operaçoes
a partir do item 11.

O aparelho nao funcionará conveniente-
mente senao quando a agulha for
bem ajustada.

81

J.1000

!i��
Fi, nal~

1 , 1



13. Aperte o destravador do suporte do frasco
até que o mesmo se ponha de en-
contro á parede lateral do
aparelho; deslize para diante
o suporte do frasco.

/

Mova a agulha, se necessário,
para que coincida com o supor
do frasco.

Centralize a agulha no suporte do frasco.

1
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14. Tome um frasco de água esterilizada; se a tampa já foi removida, limpe o gargalo
do mesmo e coloque-o no aparelho.

15. Se o aparelho estiver montado com o bocal para varíola, ajuste éste
(v. página 8) de maneira que o parafuso
fique voltado para cima.

CERTO
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16. Dispare o aparelho 10 vézes.

17. Coloque a coifa no bocal.

18. Disponha os tubos ao redor da caixa de partes
sobressalentes e da bomba; prenda o aparelho
nos grampos que se encontram na tampa
do estojo e ajuste a cinta
ao redor do cabo do aparelho. m

19. Certifique-se de que esta chave
foi colocada nos grampos que
se encontram ao fundo da
parte inferior do estojo

V. PÁGINA SEGUINTE
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RELACAO DAS PE(jAS SOBRESSALENTES

Remova tódas as peças da caixa, conservando-as nos respectivos pacotes.
Conte-as a fim de certificar-se de que dispoe de tódas. Pela ao seu
fornecedor as pecas de que necessita.

NOME DA PE(A
No. DO

CATÁLOGO
FACA O PEDIDO SE O NUMERO

DE QUE DISPOE É INFERIOR

AO NÚMERO ABAIXO INDICADO

Anel vedador
(achatado na J-90 8
periferia)

Anel "O", negro
(secço transversal J-94 3
circular)

Anel "O", J-96 6
branco

Ane de (apresenta nor-
Anel de t l malmente um J-97 6
contrafora corte)corte)

BOCAIS

DOIS PARA VARIOLA
com respectivas J-41-I Um désses bocais deve
COIFAS estar montado no aparelho.

Os outros devem
encontrar-se no estojo.

DOIS PARA
SARAMPO J-41-2
com respectivas
COIFAS

Jógo de 4 agulhas e J-5000 1
4 filtros }

Protetor da agulha * J-84-A 5

Arame para limpeza 1 pedaço de pano e
da agulha e pedaço de Jógo J-166-7 1 arames
pano
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Desfaca-se das pecas em mau estado; coloque novamente na caixa
t6das as pegas nos seus respectivos pacotes. Tranque a caixa.

Verifique, pela relajáo que figura na página seguinte, se disp5e
de todo o material e instrumentos necessários ao manejo, manuten-
çao de rotina e pequenos reparos do aparelho.
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RELA(AO DO MATERIAL

Antes de proceder is operaçoes de manutençáo, VERIFIQUE o material e instrumentos
de que dispóe, a fim de certificar-se de que poderá lançar mao dos mesmos a qual-
quer momento. Com exceçáo de alguns que podem deixar de ser usados, sao eles
objetos necessários para uso, manutenláo e reparos do aparelho.

No caso de que nao disponha de todos os objetos relacionados abaixo, peça-os
ao seu fornecedor.

Quantidade
necessária

Objeto

Chave de porca regulável
comun de 6 polegadas (15.2 cm)

Instrumentos pontiagudos
(agulha de tricó ou estilete pontiagudo)

Chave Allen de
1 11 polegadas (0.15 cm)

(fotografia em tamanho natural)

Esc6va de pelos suaves (por exemplo escóva de tubo
1 de ensaio ou escóva de dente)

1 Agulha (por exemplo, agulha de seringa)

20 frascos de água esterilizada de 30 cc

Tantos quantos o
supervisor julgar frascos de tintura de iódo a 2%5
necessários
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Aqui se encerra a parte destas InstruSoes que se referem a manutençao de rotina.
Consulte-a tódas as vézes que proceder a opera5oes de manutençáo, até que possa
realizá-las TODAS corretamente e na ordem indicada. Verifique SEMPRE se as pecas
sobressalentes, materiais e instrumentos de que dispoe coincidem em número e
especificaçoes com os que figuram nas relaç5es apresentadas nestas Instru£oes.
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TERCEIRA PARTE: PEQUENOS REPAROS
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TERCEIRA PARTE: PEQUENOS REPAROS

Siga estritamente as instruç5es constantes da SEGUNDA PARTE déste folheto (MANU-
TENÇAO) se deseja que o aparelho funcione convenientemente. No caso de o aparelho
apresentar defeitos, consulte esta terceira parte do folheto, que se refere a pequenos reparos.

As instruç5es referem-se aos casos em que o próprio operador pode efetuar os reparos
e mencionam os casos em que o operador deverá enviar o aparelho ao técnico competente.
O operador NAO deverá tentar éle próprio consertar o aparelho quando as instruç5es
aconselhem seja o mesmo enviado ao técnico.

Sáo os seguintes os defeitos que podem ser corrigidos pelo operador:

1. Vazamento de líquido ao redor do bocal.

2. Auséncia de jato líquido, quando disparado o aparelho.

3. Jato líquido em forma de "cauda", quando disparado o aparelho para o ar.

4. Jato líquido irregular em forma de "leque", quando disparado o aparelho
para o ar.

5. Vazamento de líquido ao redor da válvula de entrada.

Além das pecas sobressalentes, o operador deverá dispor do seguinte material e
instrumentos:

Chave de porca ajustável
comun de 6 polegadas (15.2 cm)

Instrumento pontiagudo _

(agulha de tricó ou estilete)

Uma agulha (por exemplo, agulha de seringa)

Chave Allen de -1 polegadas (0.15 cm)

(fotografia em tamanho natural)

escóva de pelos suaves

frasco de água esterilizada

sabao (em pó ou líquido)

Reúina todos &sses instrumentos e material e passe á página seguinte.
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INSTRUCOES SOBRE PEQUENOS REPAROS

Quando o aparelho nao estiver funcionando convenientemente:

1. Ponha no aparelho um frasco de água esterilizada.

2. Altere a dosagem para 0.5 cc.

3. Dispare o aparelho para o ar pelo menos 10 vézes; observe o aparelho, bem
como o tipo de jato que se forma ao ser disparado.

4. No caso de que o defeito seja um dos apresentados abaixo, siga as
respectivas instrueoes.

Defeito Proceda da seguinte maneira

Vazamento de líquido ao redor do bocal

Vazamento de liíquido ao redor da
válvula de entrada

4

Auséncia de jato líquido quando
disparado o aparelho

Jato em forma de "cauda" _
O jato pode ser normal,
forte inicialmente e
decrescer de intensidade
rápidamente ou tombar em
forma de cauda. Isso pode
ocorrer com freqeéncia, antes
de ser removido todo o ar do
aparelho mediante vários disparos.

Atarraxe bem o bocal; se o vazamento
continuar, passe á página 94, no caso
de o aparelho estar montado com o bocal
para varíola (intradérmica) e á página
98 no caso de estar montado com o
bocal para sarampo (subcutánea).

v. página 109.

v. página 102

v. página 104

V. PÁGINA SEGUINTE
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Proceda da seguinte maneira

Jato em forma de "leque"
(nesse caso o bocal
apresenta-se parcial-
mente obstruído por
depósitos).

Embora o jato de líquido seja normal
as injeo5es sao incompletas.

Vazamento de óleo.

Movimento do pistom de dosagem
após haver sido bombeado o pedal.

Impossibilidade de ajustar a
dosagem corretamente ou de
ajustar qualquer dosagem.

v. página 115

Peça ao supervisor que lhe oriente quanto
á técnica ou consulte a primeira parte déste
folheto (MANEJO). Se a técnica que vem
usando é correta e os resultados obtidos
sao incompletos, envie o aparelho ao técnico
para consérto.

Remeta o aparelho ao técnico para consérto.
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DEFEITO: VAZAMENTO AO REDOR DO BOCAL (BOCAL PARA VARIOLA)

PRIMEIRAMENTE: Verifique se o aro
de retenjio da base Bu
do bocal está frouxo _.
Se nao está frouxo, v. pág. 98.

Se está frouxo, proceda da seguinte maneira:

1. Remova o bocal do aparelho.

2. Desatarraxe a parte superior do aro de retenjao da base.

+ ~ ~ ~~ ~'~ .~~

3. Separe o conjunto da
base pressionando-o
para tras do aro de
retengáo

4. Com o auxilio da chave Allen de -6 polegadas 0.15 cm)

AFROUXE (NAO remova) o parafuso de ajustamento.

5. Desprenda a chapa da base,
que tem o orificio
do corpo da base

7_ a

V. PÁGINA SEGUINTEN
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MONTE O BOCAL PARA VARIOLA, DA SEGUINTE MANEIRA . . .

chapa da base do bocal

1. Ajuste a chapa da base do bocal
ao corpo da base, fazendo coin-
cidir o parafuso de ajustamento
com a depressao na parte "supe-
rior" da base. _ ,

2. Com o auxilio da chave
Allen aperte o parafuso
de ajustamento.

3. (a) Introduza o conjunto da base
no aro de retenao

orpo da base

GIRE

(b) Introduza-o até que o mesmo
sobressaia adiante do aro de
retençao.

V. PÁGINA SEGUINTE
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4. Atarraxe a parte posterior ao aro de retençao firmemente.

4,

^ - 6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VERIFIQUE SE O DEFEITO FOI CORRIGIDO,

1. Atarraxe firmemente o bocal
do aparelho.

DA SEGUINTE MANEIRA

l

GIRE TODA A PE(A

2. AJUSTE o bocal para variola de
maneira que o aparelho
apresente o aspecto da
fotografia

3. Coloque no aparelho um frasco de água esterilizada.

V. PÁGINA SEGUINTE

96

v



4. Dispare o aparelho 10 vézes, tendo o cuidado de observar se o vazamento ao redor
do bocal persiste.

No caso de que persista o vazamento, v. página seguinte.

No caso de que tenha cessado, dispare o aparelho mais 10 vézes, a fim
de verificar se o jato de líquido é normal.

(Para os diversos tipos de jatos, v. página 18.)

Se o jato apresenta aspecto normal, o aparelho se encontra em boas
condiçoes. Deve ser entao esterilizado (v. página 14) antes de que
se dé início á aplicaço de injeo5es.

Se nenhum jato se projeta, quando disparado o aparelho, e a dosagem
é registrada quando pressionado o pedal, v. página 102.

Se o jato se apresenta em forma de "leque", v. página 115.

Se o jato se apresenta em forma de "cauda" v. página 105.
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DEFEITO NO TAMPÁO DA VÁLVULA DE SAIDA OU ANEL "O"

1. Remova o bocal

varíola ou saran

2. Desprenda a válvula
de salda

npo

IV. PÁGINA SEGUINTE
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VERIFICACAO DA VÁLVULA DE SAIDA
nivelado desnivelado

(desgastado) (nao desgastado)
1. Observe a válvula de saída por sua face lateral r -

a fim de verificar se o anel "O" branco
encontra-se no mesmo nível do bordo
da válvula de saída.

Se o anel "O" está nivelado (desgastado),
substitua-o da seguinte maneira:

(1) Com o auxilio de uma agulha (agulha de
seringa) perfure o anel "O" e remova-o do
sulco em que se encontra.

perfuraçao e removaçáo

(2) Retire da caixa de pecas sobressa-
lentes um novo anel "O" branco do
tamanho indicado na figura.

SOMENTE no caso de que nao haja um anel "O" branco poderá
ser usado um negro. No caso de ser usado um anel negro,
deverá o mesmo ser examinado todos os dias e substituido
por um branco o mais breve possível.

(3) Pressione o novo anel "O" para DENTRO do sulco que
lhe corresponde.
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2. Examine cuidadosamente o anel "O" negro no corpo
da válvula de saída, a fim de verificar se o
mesmo apresenta fendas, partes desgastadas,
fraturas ou cortes.

Se nao se encontra em perfeitas condio5es, substitua-o da seguinte maneira:

(1) Com o auxílio do estilete rerrova o anel.

(2) Retire do estójo novo anel "O"
do tamanho indicado na figura
e compare-o com o que foi
removido. Observe que o anel
tem a secçao transversal circular.

O NOTA: Lembre-se de que o anel vedador
é ACHATADO na periferia.

(3) Segure o anel contra a parede lateral
da válvula com o auxilio do polegar.
Certifique-se de que a parte do anel
pressionada pelo polegar se introduziu
no sulco que lhe corresponde.

(4) Com o auxílio dos dois polegares, faca
o anel deslizar por cima da extremida-
de da válvula, pressionando-o s6bre
o sulco.
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VERIFIQUE SE O DEFEITO FOI CORRIGIDO, DA SEGUINTE MANEIRA . .

1. Coloque a válvula de saida
na extremidade
anterior do aparelho.

2. Atarraxe um dos bocais. Certifique-se de que está firme.

3. Verifique se o frasco de água foi bem ajustado na agulha.

4. Dispare o aparelho pelo menos 10 vézes, a fim de verificar se há
vazamento de líquido ao redor do bocal.

Se há vazamento de líquido, envie o aparelho ao técnico para consérto.

Se náo há vazamento, dispare o aparelho outras 10 vézes, a fim de
verificar se o jato de água que se projeta é normal.

(V. fotografias na página 18, para os diversos tipos de jatos.)

Se o jato se apresenta normalmente, esterilize o aparelho (v. página 14.)
antes de dar in{cio ás aplica~5es de injejio. V. página 85.

Se nenhum jato liquido se projeta ou se o jato se apresenta em "cauda"
v. página seguinte.

Se o jato se projeta em forma de "leque", v. página 115.
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DEFEITO: POUCA QUANTIDADE OU NENHUM LIQUIDO SE PROJETA QUANDO
DISPARADO O APARELHO (NENHUMA INJEQCAO)

CAUSAS PROVÁVEIS: O aparelho pode apresentar vários defeitos. Primeiramente,
v. instruç6es a seguir (verificaçao rápida) e, em seguida,
itens A , M , etc. até que o defeito seja descoberto e possa
o aparelho ser reparado.

VERIFICAÇAO RÁPIDA ...

1. Certifique-se de que o nivel
da água encontra-se acima da
segunda abertura da agulha.

2. Certifique-se de que a coifa do bocal
foi retirada.

varíola

3. Pressione o pedal ATÉ QUE O MESMO JÁ NAO CEDA A PRESSAO.

4. Observe o mostrador de dosagem, a fim de verificar se o mesmo
registra dosagem de 0.5 cc.

Se o mostrador NAO registra dosagem de 0.5 cc, envie o
aparelho ao técnico para consérto.

Se o mostrador REGISTRA dosagem de 0.5 cc, v. página seguinte.

102

sarampo



5. DISPARE o aparelho, tendo o cuidado de verificar se o jato líquido que
se projeta é normal.

(V. fotografias na página 18 para os diversos tipos de jatos.)

Se o jato é normal, é provável que a causa tenha sido um érro de técnica,
quando estavam sendo aplicadas as injeo5es. Volte a consultar a parte
destas Instru£óes referente a MANEJO. Se depois de consultar a aludida
parte, nao conseguir aplicar a injeçao, envie o aparelho ao técnico para
consérto.

Se o jato NAO é normal, v. item 6 abaixo.

6. Desatarraxe o bocal e substitua-o por outro do mesmo tipo.

7. Dispare o aparelho para o ar pelo menos 10 vézes, tendo o cuidado de
verificar se o jato líquido projetado é normal.

Se o jato é normal, o defeito foi corrigido. Proceda á esterilizaçao
(v. página 14) antes de dar início ás injeçoes. NAO DEIXE DE LIMPAR
O BOCAL (página 116) que foi retirado do aparelho.

Se o jato nao é normal, ponha o bocal retirado juntamente com as partes
a serem submetidas as operaçoes de manutençao e passe a página seguinte.
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DEFEITO: JATO EM FORMA DE "CAUDA" (INJECOES APRESENTAM
RESULTADOS INCOMPLETOS).

POUCA QUANTIDADE OU NENHUM LIQUIDO SE PROJETA QUANDO SE
DISPARA O APARELHO (NAO SE PODE APLICAR A INJEÇAO)

CAUSA PROVÁVEL: O aparelho pode apresentar vários defeitos. Verifique se o
defeito é um dos apresentados abaixo ( l, M , etc.)

X AGULHA MAL AJUSTADA

1. Puxe o gatilho a fim de certificar-se de que o aparelho nao disparará.

2. Remova o frasco, deixando livre a ponta da agulha.

Aperte o destravador do suporte do frasco
até que o mesmo se ponha de
encontro a parede lateral do
aparelho

- r r__:000o

¶Mantenha pressionado o destrava,
do suporte do frasco enquanto de!
para trás o suporte do frasco até o
limite da parte negra do aparelho
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3. Certifique-se que a agulha está bem
ajustada. Puxe-a DELICADAMENTE.

Se a agulha nao se desprender,
v. na página 108 instruqSes
sóbre montagem.

Se a agulha se desprender, nao foi
a mesma ajustada convenientemente.
V. na página seguinte instruqyes
sóbre a maneira correta de
colocar a agulha.

J4
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COLOCACAO DA AGULHA

1. Segure a agulha com a ponta voltada
para o lado do aparelho, oposto ao
em que se encontra a marca do fa-
bricante; empurre-a FIRMEMENTE contra a
válvula de entrada

2. Adapte esta extremidade i da chave

á extremidade anterior da agulha.

Com o auxilio do polegar
empurre a agulha para diante

1-.

i

i
Gire a agulha até que a ponta
da mesma fique voltada para
cima. 6
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3. Verifique se a agulha foi bem ajustada;
puxe-a DELICADAMENTE

Se a agulha nao se desprender,
foi a mesma colocada, convenientemente.
V. na página seguinte instru-

o5es sobre montagem.

Se a agulha se desprender, nao
foi a mesma bem ajustada; repita
as operal5es a partir do item 1,
para colocaqáo correta da agulha.

O aparelho nao funcionará convenien-
temente enquanto a agulha nao estiver
bem ajustada.

t i
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MONTAGEM DA AGULHA ...

1. Aperte o destravador do suporte
do frasco até que o mesmo se ponha
de encontro á parede lateral
do aparelho; deslize para
diante o suporte do frasco.

I r

Mova a agulha, se necessário, para
que coincida 1 com o suporte do frasco.

_?8v~~~~~- o
_ s _~~11

Centralize a agulha no suporte do frasco.

[

VERIFIQUE SE O DEFEITO FOI CORRIGIDO, DA SEGUINTE MANEIRA . . .

1. Coloque no aparelho um frasco de água.

2. Dispare o aparelho várias vézes, tendo o cuidado de verificar
se o jato líquido apresenta aspecto normal.

(V. fotografias na página 18, para os diversos tipos de jatos.)
Se o jato é normal, o defeito foi corrigido. Proceda á esterilizaçáo

(v. página 14) antes de dar inicio á aplicaçao de injeq5es.

Se o jato nao é normal, v. a página seguinte.
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VALVULA DE ENTRADA COM DEFEITO OU MAL AJUSTADA

1. Certifique-se de que o aparelho está montado com um frasco de água
e sem a coifa do bocal.

2. Pressione o pedal ATÉ QUE O MESMO JÁ NAO CEDA A PRESSAO.
ATENCAO: Mantenha o dedo fora do gatilho.

3. Retire o frasco de água, deixando livre a ponta da agulha.

4. Deslize o suporte do frasco para trás como mostra a figura . . .

Aperte o destravador do suporte
do frasco até que o mesmo se
ponha de encontro a parede
lateral do aparelho

!~ ,,F

J
Mantenha pressionado o destravador
do suporte do frasco enquanto deslize para
trás o suporte do frasco até o
limite da parte negra do aparelho

V. PÁGINA SEGUINTE\
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5. Remova a agulha da seguinte maneira . . .

(1) Desprenda esta chave [

em que se encontra no estójo.

(2) Adapte esta =
extremidade

da chave a extremidade
anterior da
agulha

dos grampos

(3) Faca com que a ponta da agulha
se volte para o lado do aparelho
oposto ao em que se encontra
a marca do fabricante.

(4) Desprenda a agulha da válvula
de entrada. Coloque-a sobre
uma superfície limpa ou pela
a alguém que a segure.

V. PÁGINA SEGUINTE
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6. Observe a válvula de entrada
a fim de verificar se a água
flui pela mesma; puxe o
gatilho.

Se nao há fluxo de água, passe ao item 8 abaixo. NAO recoloque a agulha.

Se há fluxo de água, passe ao item 7 abaixo.

7. Com o auxilio de uma chave
de porca ajustável
aperte SUAVEMENTE a válvula
de entrada.

MOVIMENTO NO SENTIDO DOS (chave)
PONTEIROS DO RELÓGIO

Depois de ajustada a válvula, v. página
seguinte.

Se a válvula nao estava frouxa, envie o
aparelho ao técnico com uma nota escla-
recendo que a válvula de entrada está
com defeito..

8. Retire do estójo outra agulha.
Certifique-se de que a mesma tem um
filtro na extremidade posterior e um
protetor na extremidade anterior.

Coloque a agulha que foi removida juntamente com as partes a serem
submetidas ás operaç5es de manutençao.

V. PÁGINA SEGUINTE
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MONTAGEM DA AGULHA . . . -

1. Coloque a agulha da seguinte maneira:

A

(a) Segure a agulha com a ponta voltada para
o lado do aparelho, oposto ao em que se
encontra a marca do fabricante; empurre-a
FIRMEMENTE contra a válvula de
Pn-rol .

(b) Adapte esta extremidade __L-

á extremidade anterior da agulha.

(c) Com o auxílio do polegar
empurre a agulha para
A;1---

(d) Gire a agulha até que a ponta
da mesma fique voltada para
cima.

desta chave

2
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2. Certifique-se de que a agulha
está bem ajustada; puxe a
agulha SUAVEMENTE
Se a agulha se desprender,
volte ao item 1 para recolocá-la.
Se a agulha nao se desprender, estará a
mesma bem ajustada.

O aparelho nao funcionará
convenientemente senáo quando - r
a agulha fór bem ajustada.

3. Aperte o destravador do suporte do frasco
até que o mesmo se ponha
de encontro a parede lateral do
aparelho; deslize para diante o
suporte do frasco. y

Mova a agulha, se necessário, a fim
de que coincida como suporte do
frasco.

-

Centralize a agulha no suporte do frasco.

V. PÁGINA SEGUINTE
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VERIFIQUE SE OS DEFEITOS FORAM CORRIGIDOS, DA SEGUINTE MANEIRA...

1. Coloque no aparelho um frasco de água.

2. Dispare o aparelho pelo menos 10 vézes, tendo o cuidado de verificar
se o jato é normal.

(V. fotografias na página 18, para os diversbs tipos de jatos.)

Se o jato fór normal, o defeito foi corrigido. Proceda a
esterilizaçao (v. página 14) antes de dar início ás inje-

o5es.

Se há vazamento de líquido ao redor da válvula de entrada,
envie o aparelho ao técnico para consérto.

Se o jato f6r normal, o defeito foi corrigido. Proceda á
esterilizaçco v. página 14) antes de dar inicio ás inje-

5oes.
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@ BOCAL TOTAL OU PARCIALMENTE OBSTRUIDO POR DEPÓSITOS

1. Desatarraxe o bocal.

varíola sarampo

2. Atarraxe outro bocal do mesmo tipo.

3. Dispare o aparelho pelo menos 10 vézes, tendo o cuidado de observar
o tipo de jato que se desprende.

(V. fotografias na página 18, para os diversos tipos de jatos.)

NOTA: Se o bocal se obstrui pela deposiqáo de residuos (jato se abre
em forma de leque ou nao se forma), proceda á manutengao de
rotina (página 45) ANTES de dar inicio as injeoSes. CERTIFIQUE-SE
de que o PROTETOR DA AGULHA FOI LIMPO.

Se o jato fór normal, o defeito foi corrigido. Proceda á esterilizaçao
(v. página 14) antes de dar inicio as injeqces. Náo deixe de proceder
a limpeza do bocal obstruido (página seguinte).

Se o jato se apresenta em forma de "cauda" ou nao se forma, v. página 120.
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PROCEDA Á LIMPEZA DO BOCAL OBSTRUÍDO, DA SEGUINTE MANEIRA . . .

1. (a) Retire do estójo um pedaço de arame para limpeza do bocal e o limpador
especial de arame. Ambos podem ser usados mais de uma vez.

(b) Dobre o limpador especial de maneira que a parte marrom fique voltada
para dentro e faca passar o arame várias vézes entre as duas metades
até que as DUAS extremidades do arame fiquem bem lisas. Torne a
colocar o limpador no estójo.

ATENÇAO: Tenha o DEVIDO CUIDADO para nao
arranhar o bocal.

(c) Faca passar o arame através do orificio do bocal
UMA VEZ, introduzindo-o pela face anterior

variola sarampo

Se o arame ATRAVESSAR o orificio, atarraxe o bocal ao injetor
e passe á VERIFICACAO, página 107.

Se o arame NAO PASSAR através do orificio (variola) v. página seguinte.

Se o arame NAO PASSAR através do orificio (sarampo), remeta o bocal
a um técnico para conserto.
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DESMONTE O BOCAL PARA VARIOLA, DA SEGUINTE
MANEIRA ...

1. Desatarraxe a parte posterior do aro de retenjáo da base.

2. Pressione para trás todo
o conjunto da base
separando-o assim do aro de
retenao

1*

3. Com o auxilio de uma chave Allen de 11 ;
polegadas (0.15 cm) AFROUXE (NAO remova)
o parafuso de ajustamento.

4. Separe a chapa da base
do corpo da base -!
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LIMPE O BOCAL DA VARIOLA, DA SEGUINTE MANEIRA ..

Faça passar um arame através do orifício da base
Faca-o passar UMA VEZ (se possível);

em seguida . . .

PROCEDA Á MONTAGEM DAS PECAS DO BOCAL DA VARIOLA
DA SEGUINTE MANEIRA ...

1. Ajuste a chapa da base, que contém o
orifício, ao corpo da base, fazendo
coincidir o parafuso de
ajustamento com a depressao da
cabeça da chapa da base.

corpo da base

2. Com o auxílio da chave
Allen aperte o
parafuso de ajustamento. , IR

~ 
~~~~~~T

3. (a) Introduza o conjunto
da base
no aro de retenao

(b) Introduza-o até que o mesmo
sobressaia adiante do aro
de retenQao.

V. PAGINA SEGUINTE
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4. Atarraxe a parte posterior ao aro de retençáo.

Se o arame NAO PASSA através do orifício, envie o bocal ao técnico para consérto.

Se o arame PASSA através do orifício, siga as instruçoes abaixo.

VERIFIQUE SE O DEFEITO FOI CORRIGIDO, DA SEGUINTE MANEIRA .

1. Coloque o bocal no aparelho.

2. Coloque um frasco de água.

3. Altere a dosagem para 0.5 cc.

4. Dispare o aparelho pelo menos 10 vézes, tendo o cuidado de
verificar o jato de água que se projeta.

(V. fotografias na página 18, para os diversos tipos de jatos.)

NOTA: Se o bocal se obstrui pela deposiçao de resíduos (jato se abre
em forma de leque ou nao se forma) proceda á manutençao de rotina
(página 45) ANTES de dar inicio ás injeç5es. CERTIFIQUE-SE
de que o PROTETOR DA AGULHA FOI LIMPO.

Se o jato fór normal, o defeito foi corrigido. Proceda á esterilizaçao
(v. página 14) antes de dar início ás injeóoes.

Se o jato se apresenta em forma de "cauda" ou nao se forma, v. página
seguinte.
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•) BUXAS DO PISTOM DEFEITUOSAS OU PISTOM MAL AJUSTADO

1. Puxe o gatilho, a fim de certificar-se de que o aparelho
nao disparará.

2. Remova o frasco de água, deixando livre a ponta da agulha.

Aperte o destravador do
suporte do frasco
até que o mesmo se ponha de encontro
a parede lateral do aparelho

Mantenha pressionado o destravador do suporte do frasco
enquanto deslize para tras o suporte do frasco
até o limite da parte negra do aparelho

.,5 pr,
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4. Remova a agulha da seguinte maneira ...

(a) Retire esta chave
que a prendem ao
estójo.

(b) Adapte esta
extremidade

da chave á extremidade
anterior da agulha

(c) Faja com que a ponta da agulha
se volte para o lado do aparelho
oposto ao em que se encontra a
marca do fabricante.

(d) Desprenda a agulha da válvula
de entrada. Coloque-a sobre
uma superfície limpa ou peça
a alguém que a segure.

V. PÁGINA SEGUINTE
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5. Desatarraxe o aro
de retençáo
até que o mesmo se desprenda

6. Puxe a extremidade anterior para diante cérca de -I de polegada (3 cm),
até que éste pino
se liberte do sulco em
que se encontrava
encaixado

7. REMOVA o conjunto da extremidade
anterior girando-o como indica a figura
a fim de evitar que
as partes se danifiquem.

8. Coloque a extremidade anterior sobre
superficie limpa ou peça a alguém
que a segure.

V. PÁGINA SEGUINTE
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9. Desatarraxe o pistom _

Se nao conseguir desatarraxá-lo
com a mao use a chave de porca
ajustável, aplicando-a APENAS
á zona achatada do corpo do
pistom. Uma vez afrouxado,
remova-o com os dedos.

VERIFIQUE O PISTOM DA SEGUINTE MANEIRA . ..

1. Examine cuidadosamente o anel vedador NEGRO
do pistom, a fim de verificar
se o mesmo apresenta fendas, partes
desgastadas, fraturas ou cortes.

No caso de que nao esteja em perfeitas
condiçoes, remova-o com o estilete.

2. Examine cuidadosamente o anel de contrafóora BRANCO
a fim de verificar se o mesmo apresenta defeitos.

NOTA: Este anel apresenta normalmente
um corte. Examine no estójo um
anel désse tipo a fim de que
nao confunda ésse corte normal
com defeito.

Se o anel de contrafóora estiver quebrado, remova-o com o estilete ou com as unhas.

3. Se os dois anéis estiverem em PERFEITAS condiç5es, v. página 126.

Se tiver de substituir o anel vedador, v. página 124.

Se tiver de substituir APENAS o anel de contrafóora, v. página 125.
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SUBSTITUIQAO DO ANEL VEDADOR

NOTA: O anel vedador é semelhante ao anel em "O"; difere deste porquanto
é ACHATADO NA PERIFERIA e tem um friso de cór na superficie externa.

1. Retire do estójo um anel vedador do tamanho da figura.

2. Verifique se o friso O
de cór está voltado para fora

ATENÇAO: Ao colocar o vedador, tome o devido cuidado para que o mesmo
náo se torça e para que o friso de cór fique voltado para fora.

3. Coloque o vedador de encontro á extremidade
do pistom e mantenha-o assim com o polegar.
A parte do mesmo que se encontra sob o
polegar deverá coincidir com a chanfradura
do pistom.

No caso de o anel branco já ter sido
colocado, o vedador deve ser colocado
adiante do mesmo.

4. Passe o estilete
.pelo vedador.

5. Faja o mesmo passar
sobre a cabeça do
pistom.

6. Deslize o estilete ao redor
da cabeça do pistom, a fim
de que o friso de cór fique
voltado para fora.

ATENÇAO: No caso de que o vedador tenha sido colocado torcido o aparelho
NAO funcionará convenientemente. Nesse caso remova-o e repita as
operaçoes a partir do item 2.

No caso de o anel de contrafóora já ter sido colocado, v. página 126.

Caso CONTRÁRIO, v. página seguinte.
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SUBSTITUIQAO DO ANEL DE CONTRAFORCA

1. Retire do estójo

um anel de contrafoóra.

2. Coloque-o sobre a cabeça do pistom
Segure o pistom entre o polegar e o
indicador.

3. Com os dedos da outra mao, faca-o deslizar
até que se ponha abaixo do anel vedador.

4. Com o auxílio da unha ou do estilete,
leve-o para diante até que toque o anel
vedador. Gire o pistom a fim de fazer
com que o anel se adapte á chanfradura.

'V. PÁGINA SEGUINTE~
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MONTAGEM DO PISTOM ...

1. Atarraxe o pistom até que o mesmo esteja firme NAO use cha

\ ATENÇAO:

lve.

O aparelho somente fun-
cionará bem se o pistom
estiver bem ajustado.

MAL AJUSTADO

Se o pistom nao estiver suficientemente
ajustado, de maneira que se ponha perfei-
tamente aderido ao émbolo, envie o aparelho
(com o pistom) ao técnico para conserto.

Se o pistom estiver bem ajustado, v. página
seguinte.
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2. Girando todo o conjunto
da extremidade anterior faa c

3. Com o mesmo movimento indicado acima
faQa coincidir o pino com o sulco

Empurre a extremidade anterior
de maneira que o pino se
introduza no sulco

4. Deslize para trás o anel de retenjáo
e atarraxe-o

o pistom penetrar no cilindro.

V. PÁGINA SEGUINTE
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5. Coloque a agulha da seguinte maneira ...

(a) Volte a ponta da agulha para o lado
oposto ao em que se encontra a marca
do fabricante; ajuste-a FIRMEMENTE
á válvula de entrada

(b) Adapte esta extremidade desta chave

a extremidade anterior da agulha.

(c)

(c) Com o auxílio do polegar,
empurre a agulha para
diante

(d) Gire a agulha até que a mesma
fique voltada para cima.

-I
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6. Certifique-se de que a agulha foi bem ajustada;
puxe-a suavemente
Se a agulha se desprender, coloque-a
novamente, repetindo as operaçoes a
partir do item 4. Estará bem ajustada
se nao se desprender.

O aparelho sómente funcionará bem
se a agulha estiver bern ajustada.

7. Pressione o destravador do
suporte do frasco
até que o mesmo se ponha de encontro a
parede lateral do aparelho;
faça deslizar para trás o
suporte do frasco.

. lb
,,T ,y

lt) Orv7

ml

Centralize a agulha no suporte.

1

Se necessário, mova a agulha a fim de
que a mesma coincida com o suporte
do frasco

V. PÁGINA SEGUINTE
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VERIFIQUE SE O DEFEITO FOI CORRIGIDO:

1. Coloque no aparelho um frasco de água.

2. Dispare o aparelho pelo menos 10 vézes, tendo o cuidado de observar
se o jato líquido se projeta normalmente.

Se o jato fór normal, o defeito foi corrigido. Proceda á esterili-
zaçáo (v. página 14) antes de dar início as injeç5es.

Se o jato nao fór normal (jato em "cauda", em "leque" ou ausencia
de jato) envie o aparelho ao técnico para consérto.

3. Consulte a relaçao da página 85, para verificaçao das peças que
foram usadas.
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Aqui se encerra a parte destas Instrucoes que se referem a PEQUENOS
REPAROS. Consulte-a tódas as vézes que o aparelho nao funcionar
convenientemente. LEMBRE-SE: Nao faga reparos para os quais nao
haja instruqdes neste folheto. Envie o aparelho ao técnico se para a
correqao do defeito que apresenta nao houver instrueoes neste folheto.

~gcWA 6¡a ç* X D ,. a ro131


