
M a n u a l  d e  I n s t r u ç õ e s



olá,
somos
Mikatos®
    

Por favor, leia cuidadosamente as instruções de uso 
antes de colocar o aparelho em funcionamento.



Suporte de 
Soro Móvel 
em Aço Inox
Mikatos®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



FINALIDADE
O Suporte de Soro Hospitalar Móvel Mikatos® em Aço Inox possui 

suporte para 04 (quatro) ganchos de fixação para bolsas, haste móvel 

para regulagem de altura de 1,10 m a 1,70 m (metro), base tipo “H” com 

04 (quatro) rodízios para movimentação e transporte. Pode ser utiliza-

do para fixação da bomba de infusão peristáltica no procedimento 

de controle da dosagem dos medicamentos e alimentação intrave-

nenosa.
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 tubo telescópico móvel 

 tubo telescópico fixo

04 (QuAtRo) GANcHos 
pARA fixAÇão DAs bolsAs

bAse em metAl com
piNtuRA eletRostÁticA

04 (QuAtRo) RoDÍZios
Ø50,8 mm (2")

Suporte de Soro Móvel Mikatos®
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instruções

Com uma das mãos segurar o tubo telescópico (fixo) e com a outra 
girar o regulador de altura no sentido anti-horário para soltar o tubo 
telescópico (móvel)

Em seguida descer e subir o tubo telescópico móvel para a altura 
desejada 

Fixe o aparelho na posição desejada girando o regulador de altura 
no sentido horário

Colocar as bolsas nos ganchos pendurando nos encaixes existentes

Efetuar a fixação do conjunto no braço do paciente regulando o 
fluxo do líquido da bolsa, para uma situação de conforto e eficiência

Após o procedimento, desconectar o conjunto do braço do paciente 
e descartar o material utilizado (bolsa, mangueira, agulha)

Procedimentos
operacionais e 
instruções de uso
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suPOrte De sOrO MiKAtOs®

Altura ajustável através de conexão com rosca (tipo mandril) em Polia-
mida (Nylon)

Colunas (hastes) com tubos redondos de Aço Inoxidável (Ø ³/₄” e Ø1”)

Ponteira plástica de proteção na ponta do tubo telescópico móvel

Ganchos redondos de Aço Inox com capacidade para quatro bolsas

Base em metal com pintura eletrostática epóxi com quatro ponteiras  
plásticas com proteção nas extremidades

Rodízios (04 peças) - Ø50,8 mm (2")

Aparelho livre de corrosão pois possui componentes em aço inoxidá-
vel, plástico e base com pintura eletrostática epóxi de alta existência

Procedimentos
operacionais e 
instruções de uso
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cOMPOnentes
04 - Ganchos para fixação das bolsas 

01 - manual de instruções com validade do produto e certificado de Garantia

01 - embalaGem em papelão ondulado
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instruções gerAis

liMPezA e DesinfecçãO

Para realizar os procedimentos de limpeza o Suporte de Soro Mikatos®, 

utilizar pode ser limpo por fora com um pano úmido até que seja atingida 

a limpeza desejada. A desinfecção e limpeza deve ser realizada de acor-

do com as especificações do fabricante do desinfetante neutro. Depois 

da desinfecção  limpar o instrumento com um pano úmido para remover 

os eventuais resíduos de desinfetante neutro utilizado.

Orientações 
para cuidados
e limpezaA limpeza e desinfeção de produtos médicos serve para proteger o 

paciente, o usuário e terceiros e para maior preservação dos produ-

tos médicos. A validade dos produtos médicos é determinada pelo 

funcionamento correto e pelo manuseio cuidadoso.



ADvertênciAs e PrecAuções

ARMAZENAMENTO

Orientações 
para cuidados
e limpeza
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A higienização é fundamental para evitar contaminações que po-
dem trazer prejuízos ao profissional e ao paciente.

Nunca utilizar no Suporte de Soro em Aço Inox Mikatos® material 
abrasivo ou palha de Aço. O produto não está liberado para utiliza-
ção na limpeza e esterilização de máquinas. 

Para preservar o aparelho contra danos e deterioração, o mesmo 
deve ser guardado em local protegido do calor, umidade e das in-
tempéries atmosféricas.



A MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI, assegura ao 

proprietário do produto, Garantia contra falha material e humana na produção pelo 

prazo constante no Manual de Instruções a contar da data da Nota Fiscal de compra do 

cliente/usuário.

O aparelho tem Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação e desgaste natural. 

Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças, que comprovadamente apresenta-

rem defeitos de  fabricação ou fadiga anormal do material. 

A garantia será perdida nos casos de: uso indevido ou desacordo com as instruções 

do fabricante, utilização de acessórios, partes e peças não autorizadas, reparos não 

efetuados pela Assistência Técnica Autorizada ou qualquer outro.

Eventuais despesas de transporte entre domicilio e Assistência Técnica e outras que 

se façam necessárias correrão por conta do cliente/usuário do produto.

Exija do seu Revendedor o completo preenchimento deste Certificado.

As substituições ou reparos feitos durante o período de Garantia não acarretam a 

prorrogação do prazo de validade da mesma, sendo esta contada sempre a partir da 

data de compra.

C e r t i f i C a d o  d e  G a r a n t i a



Fabricado e distribuído por:

MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI.

CNPJ: 05.030.501/0001-34 - INDÚSTRIA BRASILEIRA
ESTRADA DE SÃO JUDAS N° 325 - PARQUE ESPLANADA - EMBU DAS ARTES/SP

 CEP: 06817-170 - SAC - (11) 4781-8001
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO ANTONIO CARLOS SIMÕES 

CONFEA – CREA/SP – N° 060113888-1
REGISTRO DE PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA - EM FASE DE OBTENÇÃO 

VALIDADE DO PRODUTO: 02 ANOS 
 


