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1. Introdução
Aeris é um impactador bioaerosol de 1 estágio, utilizado para análise biológica de
microrganismos em ambientes climatizados artificialmente. Com bomba digital
programável de até 30 l/min. As análises são realizadas após impactação do ar,
que se baseia no choque do volume de ar coletado sobre um meio de cultura. O
impactador é usinado em alumínio, garantindo ótima vedação e assepsia, e a
mesa coletora com 400 furos é independente, podendo ser substituído em caso
de entupimento. O Aeris pode ser utilizado com bateria ou com energia elétrica.
RESOLUÇÃO N° 9/2003 da ANVISA – Norma técnica 001
As aplicações incluem:
• Estudos da qualidade do ar interno
• Produção farmacêutica
• Laboratórios de cuidados com animais
• Estações de tratamento de águas residuais
• Fabricação de cosméticos
• Estudos de eficiência de filtros e salas limpas
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• Fermentação de cervejaria
• Área de processamento de alimentos
• Ambientes hospitalares
• Processamento e transporte de grãos
• Emissões agrícolas
Esse produto foi desenvolvido para ser simples e de fácil operação, no
entanto, sua aplicação envolve riscos, e para evitá-los é importante a LEITURA
COMPLETA DESTE MANUAL. Nosso suporte técnico especializado poderá
ajudá-lo em caso de dúvidas.

Este manual poderá sofrer alterações sem aviso prévio
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Referencia normativa - Atende a Resolução n° 9 da ANVISA
A principal aplicação do Amostrador de Bioaerol Andersen no Brasil é atender a
Norma Técnica 001, “Qualidade do Ar Ambiental Interior. Método de Amostragem e Análise de Bioaerosóis em Ambientes Interiores”, contida na Resolução
n° 9, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em
16/01/2003.
NORMA TÉCNICA 001: Qualidade do Ar Ambiental Interior. Método de Amostragem e Análise
de Bioaerosol em Ambientes Interiores.
MÉTODO ANALÍTICO
OBJETIVO: Pesquisa, monitoramento e controle ambiental da possível colonização, multiplicação e
disseminação de fungos em ar ambiental interior.
DEFINIÇÕES: Bioaerosol: Suspensão de microorganismos (organismos viáveis) dispersos no ar.
Marcador epidemiológico: Elemento aplicável à pesquisa, que determina a qualidade do ar
ambiental.
APLICABILIDADE: Ambientes de interior climatizados, de uso coletivo, destinados a ocupações
comuns (não especiais).
MARCADOR EPIDEMIOLÓGICO: Fungos viáveis.
MÉTODO DE AMOSTRAGEM: Amostrador de ar por impactação com acelerador linear.
PERIODICIDADE DE ANÁLISE: Semestral.
Maiores informações disponíveis no site da ANVISA, cópie e cole o link no seu navegador:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/RE_09_2003.pdf
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2. Especificações do produto
2.1. Gerais
Impactador
Tipo Andersen de 1 estágio, permite realizar amostragem de bioaerosol por
meio da coleta, em placas de Petri padrão, para análises de bactérias e
fungos de 0,6 a 22 micrômetros suspensos no ar ambiente.
Bomba de amostragem
Escala de fluxo: 10 a 30 L/min
Alimentação: Bateria Li-íon ou 110/220V
Autonomia da bateria: aproximadamente 40 minutos
Compensação da pressão de retorno
Dimensões: 259 x 85 x 180 mm
Peso: 1.525 Kg
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2.2 Impactador
Tipo Andersen de um estágio, permite realizar amostragem de bioaerosol
por meio da coleta, em placas de Petri padrão (90mm), de bactérias e
fungos de 0,6 a 22 micrômetros suspensos no ar ambiente.
Dimensões: 101 x 70 mm
Peso: 739 g
2.3. Fornecido com
Maleta para transporte
Mangueira em tygon
Bomba de amostragem
Tripé com regulagem de altura
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3. Descrição do produto
3.1. Bomba de amostragem
1

2

1. Entrada de ar;
2. Cabo de alimentação;
3. Display;
4. Tecla liga/desliga;
5. Tecla de incremento;
6. Tecla de decremento;
7. Tecla de seleção;
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Impactador
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3.2. Impactador bioaerosol
8. Cone de entrada de ar;
9. Estágio de impactação;
10. Base do impactador;
11. Saída de ar;
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4. Informações de Segurança
Antes de utilizar os AERIS kit impactador, verifique se o impactador está
higienizado esteja ajustado a altura para avaliação, considerando que o
instrumento esteja em perfeitas condições, não utilize-os caso estejam
danificados.
Mantenha o instrumento limpo higienizado e em ambientes sem umidades
excessivas.
Evite utilizar produtos abrasivos.
NOTA: As baterias do AERIS, devem ser carregada em área não classificada
e somente ser substituídas pelo fabricante, no caso de mal funcionamento.
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5. Operação
Ao utilizar o AERIS, siga os seguintes procedimentos:
Nota: Antes de iniciar a montagem da placa de petri as mãos devem ser lavadas
com um agente anti-microbiano, para evitar sua contaminação.
5.1. Operação e montagem do kit impactador
Ao utilizar a bomba do kit impactador, Aeris, siga os seguintes procedimentos:
5.2. Para carregar a bomba do kit impactador, conecte o cabo de alimentação
(2) carregador em uma tomada 110/220 volts. O tempo ideal para a carga completa
da bateria é de 10 horas.
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5.3. Ligando Quando o instrumento é acionado, com a tecla (3), será exibido a
seguinte tela:

Nome da bomba de amostragem: IMPACT
(versão do firmware) V1.02
Número de série: Data (mês/dia/ano)
Site: www.criffer.com.br
Após ligar o instrumento exibirá no display, a última configuração de tempo e
progresso de medição em porcentagem. Assim como o tempo de duração da bateria
em porcentagem.
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5.4. Menu
Para acesso ao Menu pressione a tecla de seleção (6) por 3 segundos, e será
exibido o Menu principal: Vazão; Tempo; Iniciar, Retomar, Sair e Idioma.

5.5. Vazão
O ajuste da vazão deve ser realizado de acordo com a recomendação da Resolução
n°9 da Anvisa; norma para 28,3 l/min. Para confirmar utilize a tecla (7).
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Para acesso ao Menu pressione a tecla de seleção (6) por 3 segundos, e será
exibido o Menu principal: Vazão; Tempo; Iniciar, Retomar, Sair e Idioma.
5.6 Tempo
Definição do tempo de amostragem conforme o tipo de agente a ser analisado.
O tempo será definido em Hora e Minuto com contador regressivo. O tempo
está definido em horas : minutos, a tecla de incremento (5) aumenta o valor e a
tecla de decremento (6) diminui o valor, para passar para o próximo parâmetro
“minutos’’ pressione a tecla de confirmação (7).

5.7. O ajuste do tempo permitirá a bomba de amostragem finalizar a coleta
automaticamente. Ao final do tempo de coleta será ouvido três bips. Indicando ao
operador o fim de amostragem.
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5.8. Início
Iniciando a coleta conforme as vazões e o tempo pré-definidos.
5.9 Confirme o início da amostragem, pressionando a tecla de confirmação (7)
para iniciar a coleta de amostragem. No display irá exibir o tempo em contagem
regressiva, a vazão configurada, o volume de ar coletado e o progresso da avaliação.

5.10. Pausar
Essa função permite pausar o tempo de amostragem parando a avaliação, pressione
a tecla de seleção (7). A avaliação estará pausada, assim como o tempo de medição.

5.11. Retomar
Essa função permite retornar a medição após a pausa, pressionando a tecla de
confirmação (6).
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5.12. Sair
A opção Sair permite finalizar uma avaliação antes do tempo programado,
pressionando a tecla de seleção (6). O display exibirá a tela principal.

5.13. Configurar
Pressionando a tecla (6), em Configurar, permitira ajustar data e hora, idioma,
ajuste do visor e sair.
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5.14. Data e hora
Permite o ajuste do horário, com as teclas (5 e 6) alterne os valores, para confirmar o
ajuste da hora aperte a tecla (7), repita o procedimento com a data.

5.15. Idioma
Permite selecionar o idioma da bomba de amostragem em: Espanhol, Inglês e
Português, pressione a tecla de seleção (7).
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5.16. Sobre
Exibe no display (3) o nome do instrumento, versão de firmware, data do firmware
nº de série e o site Criffer.

5.17. Sair
Retorna a tela inicial.
5.18. Desligar
Para desligar o instrumento, ele deve estar na tela principal, pressione a tecla
desliga (3) até o instrumento desligar.
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5.19. Meio de cultivo
As placas recomendadas devem ser de plástico ou vidro, lisas, descartáveis ou
reutilizáveis, com até 100 mm de diâmetro interno e 15 mm de altura.
As placas devem ser previamente esterilizadas, devendo, portanto, ser fornecidas
em embalagens seladas, em número pequeno ou mesmo individualmente.
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6. Manutenção
6.1. Limpeza do Impactador
O estágio de classificação (a placa de orifícios) do Impactador deve ser limpo e
desinfetado toda vez que for usado. Detergente neutro e água morna são suficientes
para a limpeza. Pode-se remover sabão colocando-se o estágio embaixo de uma
torneira de água quente ou imergindo-o em água limpa num limpador ultra-sônico.
Deve-se verificar cuidadosamente se há material retido nos orifícios. Caso haja
orifício entupido, ou parcialmente entupido, pode-se limpar com jato de ar seco.
Antes de usar o estágio, limpe todas as suas superfícies com uma gase untada com
álcool isopropílico 70 %.
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6.2. Higienização
Nunca colete amostras com placas que estejam contaminadas, rachada ou com o
prazo de validade vencido.
Deve-se calibrar semestralmente o Impactador para garantir os resultados dos dados
coletados.
As amostras devem chegar ao laboratório num prazo máximo de 24 horas após
terem sidos coletados.
NOTA: Antes de cada analise, é necessário higienizar as mãos e o amostrador, para
evitar contaminação.
Os reparos e serviços não cobertos neste manual devem ser executados apenas por
técnicos autorizados pela Criffer;
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7. Termo de Garantia
Esse produto possui 1 (um) ano de Garantia.
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