Manual de
Instruções

CF-6
Kit impactador
bioaerosol
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1. Introdução
O CF-6 é um kit impactador bioaerosol de 1 estagio, desenvolvido para avaliações
de fungos e microorganismos em ambientes interiores climatizados artificialmente
de uso coletivo.
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.
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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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 (60 até 100mm), de bactérias e
fungos de 0,6 a 22 micrômetros suspensos no ar ambiente.
Dimensões: 105 x 73mm
Peso: 570g
Bomba de amostragem
Escala de fluxo: 28,3 L/min
Placa de petri: Diâmetro entre 60 x 100mm com altura máxima de 15mm
Alimentação: 110V
Compensação da pressão de retorno
Dimensões: 241 x 139 x 114mm
Peso: 3.880g
4

www.criffer.com.br

2.2. Fornecido com
Maleta para transporte
Mangueira em tygon
Bomba de amostragem de área
Tripé com regulagem de altura
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3. Descrição do produto
1

3.1. Impactador bioaerosol
1. Entrada de ar;
2. Impactador do ar;
3. Suporte para a placa petri;
4. Saída de ar para a bomba
de amostragem;
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3.2. Bomba de amostragem de área
5. Trimpot de ajuste da vazão;
6. Rotâmetro;
7. Bomba de sucção;
8. Pés de apoio antivibração;
9. Entrada de ar da bomba;
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4. Informações de Segurança
Antes de utilizar os kit impactador bioaerosol CF-6, verifique se a bomba
amostragem, impactador bioaerosol e tripé estão em perfeitas condições,
não utilize-os caso estejam danificados.
Mantenha o instrumento limpo higienizado e em ambientes sem umidades
excessivas.
Verificar se a voltagem da tomada é de 110V.
Evite utilizar produtos abrasivos.
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5. Operação
Ao utilizar o kit impactador bioaerosol CF-6, siga os seguintes procedimentos:
Antes de iniciar a montagem da placa de petri as mãos devem ser lavadas com
um agente anti-microbiano, para evitar a contaminação.
5.1. Operação e montagem do kit impactador
5.1.1. Instale a placa de petri no suporte para a placa petri (3), sem o ágar.
5.1.2. Conecte a mangueira de tygon na saída de ar para a bomba de amostragem
(4) a entrada de ar da bomba de amostragem (9).
5.1.3. Ligue a bomba e deixe funcionar por 5 minutos para estabilização da vazão.
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5.1.4. Novamente ajuste a vazão da bomba (7) com os acessórios com o Trimpot
de ajuste da vazão (5) já no local de avaliação.
5.2. Montagem conforme a NORMA TÉCNICA 001.
5.2.1. Instalar a placa de Petri com ágar (3) no Impactador e posicioná-lo no tripé na
altura de 1,5m.
5.2.2. Ligue o instrumento (a chave liga/desliga está localizado no cabo de alimentação
da bomba de amostragem (7). A vazão deverá ser ajustada entre 25 a 35 l/min,
sendo recomendada 28,3 l/min.
5.2.3. O tempo de amostragem é de 5 a 15 minutos, dependendo das especificações
do mostrador.
5.2.4. O volume mínimo 140 l; Volume máximo 500 l.
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5.3. Meio de cultivo
5.3.1. As placas recomendadas devem ser de plástico, lisas, descartáveis, 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, podendo ser prorrogada até 3 (três)
anos, consulte o certificado de garantia estendida que acompanha o produto.
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