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EZPOLE®SUPORTE DE OMBRO PARA SORO 

Indicação de uso 

EZPOLE®SUPORTE DE OMBRO PARA SORO:  É um suporte para bolsa ou garrafa de soro (ou outros medicamentos) que 

pode ser fixado no ombro (esquerdo ou direito) do paciente de modo não invasivo.  - Elimina a necessidade de empurrar ou 

arrastar o suporte de soro ao caminhar (forma tradicional). - Facilita a mobilidade do paciente que se encontra sob 

administração de soro, melhorando assim o acesso a corredores, banheiros, elevadores, escadas, dentro e fora do hospital. 

- Uso confortável por longos períodos devido à distribuição ergonômica do peso do suporte.  - Suporta bolsas de soro PVC 

de 500ml e 1000ml e garrafas de soro de 500ml. - Não existe contraindicação ou instrução especial para transporte ou 

armazenamento. 

EZPOLE®CAPA PROTETORA DESCARTÁVEL: Acessório que proporciona maior higiene quando do uso em vários pacientes. 

Modo de Uso  

Veja também vídeo e mais informações em www.bioargo.com. 

Como colocar o SUPORTE DE OMBRO PARA SORO EZPOLE®: 

Coloque a bolsa ou garrafa de soro no suporte de forma que o tubo condutor de soro fique para baixo.  

1-Posicione o conjunto no ombro (direito ou esquerdo- posicione o 

sinto nas travas adequadas para cada lado) com as tiras em "y" para 

trás. 2- Segurando a haste do suporte, engate a fivela de trava no furo 

apropriado.  3- Fixe a fivela principal e engate no furo de trava da 

mesma forma. 4- Ajuste firmemente a fivela principal para garantir que 

o conjunto da haste que suporta a bolsa ou garrafa de soro não fique 

solto e esteja seguro.  

5- Enrole de 2 a 3 vezes partes soltas do tubo condutor de soro no 

gancho. 

 

Como remover SUPORTE DE OMBRO PARA SORO EZPOLE®: 

1- Certifique-se de que a fivela de trava está 

desengatada 2- Desenrole o tubo condutor de 

soro do gancho 3- Destrave e separe a fivela 

principal do furo de trava 4- Segure a haste do 

suporte e remova o conjunto para ombro do 

ombro. 

Como colocar a cobertura descartável: 

1 - Insira uma extremidade do tecido macio branco na cobertura do ombro, com a superfície branca 

voltada para cima. 2- Insira a outra extremidade do tecido macio branco na cobertura de ombro. 3 - 

Insira a extremidade curta (em forma de lingueta) na cobertura de ombro, mantendo-o dobrado. 4 – 

Ajeitar o tecido macio branco na cobertura de ombro.  5 - Coloque o conjunto de cobertura do ombro 

dentro da peça do 

ombro do Ez-Pole, 

enquanto as abas 

voltadas para 

dentro. 6 - Fixar 

firmemente a 

cobertura macia do ombro aos contatos do Velcro dentro (ombro). 
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Correia Principal 

1 - Retire a fita de colagem na extremidade do tecido branco macio retangular (maior). 2 - Cole a parte adesiva no interior 

da correia principal. 3 – Enrole o tecido branco ao redor da correia principal, e destaque a fita protetora no final. 4 - Puxe as 

duas extremidades do tecido e prenda as extremidades dele. 

 

Correia debaixo do braço 

1 - Retire a fita de colagem na extremidade da tampa de higiene do cinto de segurança inferior (pequena). 2 - Fixe a parte 

adesiva no interior da almofada macia da cinta de braço. 3 - Enrole o tecido branco macio em torno da correia inferior. 

Retire a fita protetora no final. 4 - Puxe as duas extremidades do tecido branco e 

prenda as extremidades. 

Como ligar a correia principal (forma de Y) com o braço (esquerdo ou direito) 

A ilustração mostra a configuração de "Correia em forma de Y" para uso no ombro 

ESQUERDO quando previamente configurado para ombro DIREITO; Configure as 

peças na ordem inversa para o ombro DIREITO. 

1 - Remova M3 de S3. 2 - Remova M2 de S2. 

3 - Ligue o M3 ao S2. 4 - Ligar M2 a S1. (Localizado no lado oposto) 

5 - Desengate U1 de S4 e engatar U2 em S5. 

Componentes do Sistema (comum para todos os modelos): 

 

 
- Suporte para bolsa 
ou garrafa de soro 
 
- Haste 
 
-  Conjunto para 
ombro: peça que 
descansa sobre o 
ombro, Fivela 
Principal e Fivela sob 
o braço 
 

Tamanhos: 
 
EZP-H1 - indicado 
para pessoas abaixo 
de 50Kg 
Peso do produto: 
390g 
 
EZP-H2 – indicado 
para pessoas de 50Kg 
– 80Kg 
Peso do Produto: 
400g 
 

EZP-H3 – indicado 
para pessoas de 80Kg 
– 100Kg 
Peso do Produto: 
430g 
 
EZP-H4 – indicado 
para pessoas acima 
de 100 Kg 
Peso do Produto: 
470g 
 

 

Condições de Armazenamento: Manter em local protegido de chuva e sol direto, e em sua embalagem original.  Faixa de 

temperatura ambiente de armazenamento: -10ºC a +60ºC. Faixa de umidade relativa de armazenamento: 30% a 95% (não 

condensante). ADVERTÊNCIAS: Atentar para as instruções de uso.  Assegurar que o suporte se encontra bem fixado. Não 

colocar carga superior à especificada em nenhum dos modelos. PRECAUÇÕES: -Uso externo apenas. Realize procedimentos 

de limpeza e assepsia em cada vez que usar. Não utilizar se os componentes do produto estiverem danificados.  

Empresas 

Fabricado por: Mobiu Co., Ltd.  
Seul – Coréia do Sul 
 

Importado e distribuido por: Bioargo Comercial LTDA   
Av. Visconde do Rio Branco, 633 Niterói, RJ 
Tel: (21) 2621-5565 | www.bioargo.com 
 

ANVISA: 80744760003 Autorização de Funcionamento: 8074476 Responsável Técnica: Ana Carolina de Souza CRQ 03430552 - 3
a
 região 
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