
  

 

12.7.3 Conecte a alimentação de oxigênio auxiliar 
Não é necessário realizar esta operação se o sistema não estiver configurado com a 
alimentação de oxigênio auxiliar. 
 
Este sistema pode se conectar à alimentação de oxigênio auxiliar. O conjunto da mangueira 
de alimentação de oxigênio é identificado com a cor do oxigênio. 
Como conectar o conjunto da mangueira de alimentação de oxigênio ao sistema é feito da 
seguinte maneira: 

1. Verifique se o anel de vedação do conector está intacto antes de conectar o conjunto 
da mangueira de alimentação de oxigênio ao sistema. Se o anel de vedação estiver 
danificado, o conjunto da mangueira de alimentação de oxigênio não pode ser usado. 
Substitua o anel de vedação, ou ele causará vazamento. 

2. Ligue o conector do conjunto da mangueira de alimentação de oxigênio à entrada de 
alimentação de oxigênio auxiliar, na parte traseira da unidade. 

3. Certifique-se de que o conjunto da mangueira de alimentação de oxigênio esteja 
firmemente conectado à unidade. Rosqueie a porca do parafuso da mangueira com 
as mãos. 

 
 

12.8 Conector AGSS 
O conector AGSS está localizado atrás da máquina de anestesia, como mostrado abaixo. 

 
O diâmetro externo do conector AGSS é de 30 mm com afilamento de 1:20. Conecte-o ao 
dispositivo de purga de gás anestésico ou ao sistema de descarte de resíduos de gás. 
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 AVISO 

 Antes de operar em um paciente, equipe a máquina de anestesia com um sistema 
de purga de gás anestésico que obedeça à norma ISO 80601-2-13 para purificar o 
ar na sala de operação. 

 Se a sua máquina de anestesia não está configurada com um AGSS ativo, não ligue 
o conector AGSS da máquina de anestesia ao sistema de descarte de resíduo de gás 
do hospital ativo. 

 
 

12.9 Sistemas de transferência e recebimento AGSS 

12.9.1 Componentes 
 

1. Controle de fluxo  

2. Tampa superior 

3. Tela de filtro 

4. Visor 

5. Botão de trava da fenda guia 

6. Peça de fixação 

7. Abertura de compensação de pressão 

8. Manga 

9. Saída 

 Conecta ao tubo de exaustão ativa AGSS 

10. Flutuador 

11. Tubo do cateter 

12. Peça central 

13. Entrada 

14. Conector 1 da mangueira de entrada de gás 

 Conecta à entrada de gás. 

15. Mola da mangueira de entrada de gás 

16. Mangueira de entrada do gás 

17. Conector 2 da mangueira de entrada de gás 

 Conecta ao conector AGSS da máquina de anestesia. 
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12.9.2 Montar o AGSS 

1. Monte a braçadeira do AGSS no trilho no lado esquerdo inferior da máquina de 
anestesia. 

 

2. Monte o sistema AGSS já equipado com gancho na braçadeira do AGSS. Conecte a 
entrada AGSS no respectivo conector da máquina de anestesia usando a mangueira de 
entrada de gás. Conecte a saída do AGSS ao sistema de descarte de resíduo de gás do 
hospital usando o tubo de purga ativo do AGSS. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Remova o sistema de transferência e recebimento AGSS da unidade principal ao 
transportar ou mover a máquina de anestesia. 

A saída do AGSS é 
conectada ao sistema 
de descarte de resíduo 
de gás do hospital 
pelo tubo de exaustão 
ativo do AGSS. 

Mangueira de 
entrada do gás 

Instale o 
parafuso M4 
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12.9.3 Sistema de descarte de resíduo de gás  
O sistema de transferência e recebimento AGSS é do tipo alto fluxo e baixo vácuo, o que está 
em conformidade com a norma ISO 80601-2-13. A frequência de bombeamento aplicável 
varia de 25 a 50 L/min ou de 75 a 105 L/min. 
 
Antes de utilizar, certifique-se de que o sistema de descarte de resíduo de gás seja o sistema 
de descarte de baixo fluxo e tenha a capacidade de atingir a faixa de fluxo. 
 
Antes de utilizar, certifique-se de que o conector do sistema de descarte de resíduo de gás 
seja o conector de norma ISO 9170-2. 
 
Para obter detalhes sobre as especificações, consulte B.10 Especificações do sistema de 
transferência e recebimento AGSS. 
 

OBSERVAÇÃO 

 Não obstrua a abertura de compensação de pressão do sistema de transferência e 
recebimento AGSS durante o uso. 

 O vazamento do SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA e RECEBIMENTO é medido 
com a utilização do método recomendado no Anexo E de ISO 8835-3. 

 

 AVISO 

 Este sistema de transferência e recebimento AGSS não pode ser usado com agentes 
anestésicos inflamáveis. 

 Se o tubo entre o sistema de descarte de resíduo de gás e o AGSS estiver obstruído, 
se o fluxo de extração do sistema de descarte de resíduo de gás for insuficiente ou se 
o sistema de descarte de resíduo de gás tiver falha de funcionamento, o gás dentro 
do AGSS pode vazar na atmosfera a uma taxa de 100 mL/min. Nesse caso, 
recomendamos que o AGSS não seja usado.  
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12.10 Dispositivo de aspiração de pressão negativa 

12.10.1 Estrutura e componentes 
O dispositivo de aspiração de pressão negativa é principalmente composto por regulador de 
pressão negativa, frasco de coleta de líquido, tubo de aspiração e filtro. Ele é usado para 
coletar resíduos líquidos corporais e oferece proteção contra transbordamento, impedindo 
que líquido residual coletado retorne e garantindo a segurança da tubulação. 

 
 

 Interruptor de aspiração de pressão negativa (Ignorá-lo se o dispositivo de aspiração de 
pressão negativa não estiver configurado com o interruptor.): pode ser configurado para 
LIGADO ou DESLIGADO. O dispositivo de aspiração de pressão negativa é conectado 
à fonte de gás quando ajustado para LIGADO e é desconectado da fonte de gás quando 
ajustado para DESLIGADO. 

 alterna entre os modos de trabalho do dispositivo de aspiração de pressão negativa. Pode 
ser definido como TOTAL, DESLIGADO ou REG. TOTAL indica que o dispositivo de 
aspiração de pressão negativa está operando com pressão máxima e o botão de controle 
não funciona. DESLIGADO indica que o dispositivo de aspiração de pressão negativa 
não está operando. REG indica que o dispositivo de aspiração de pressão negativa está 
operando com a pressão ajustada pelo botão de controle. 

 exibe a pressão atual de trabalho do dispositivo de aspiração de pressão negativa. 

 O botão ajusta a pressão de trabalho do dispositivo de aspiração de pressão negativa. 

 impede que o líquido residual totalmente coletado retorne, garantindo a segurança da 
tubulação. 

Interruptor de 
aspiração 

Interruptor 
de troca 

Botão 
Proteção de 
transbordamento 

Tubo de aspiração 

Frasco de coleção 
de líquido 
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12.10.2 Instale o dispositivo de aspiração de pressão negativa 

1. Trave os parafusos com chaves. Fixe o rack do frasco de coleta de líquido na máquina 
de anestesia. 

 

2. Coloque os frascos de coleta de líquido no rack. Instale o tubo de aspiração baseado no 
silkscreen no frasco de coleta de líquido. 

 

 
 

Conecta os dois frascos de coleta de líquido 
com um tubo de aspiração  

Faz a ligação entre o 
conector de proteção de 
transbordamento do 
regulador de pressão 
negativa e o filtro 

Conecta o 
paciente 

Filtro 

Tubo de aspiração 
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3. Alinhe com o trilho da máquina de anestesia para deslizar o regulador de pressão 
negativa pela alça. Aperte a porca para fixar o regulador de aspiração. 

 

4. Insira o tubo de aspiração no conector de proteção de transbordamento. Em seguida, 
simultaneamente levante a porca e ajuste a direção da abertura de aspiração. Abaixe a 
porca depois de ajustar a direção corretamente. 

 

 

Porca 

Levante a porca 

Insira o tubo de 
aspiração no conector 
de proteção de 
transbordamento 
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5. Alinhe a outra extremidade do tubo de fornecimento de gás no regulador de pressão 
negativa com o conector em T da unidade de gás na máquina de anestesia e aperte 
a porca. 

 

 ou 

 Alinhe a outra extremidade do tubo de alimentação de gás no regulador de pressão 
negativo com a parede do hospital. 

 

  

Tubo de 
fornecimento de gás 

Conector em T 

Tubo de 
fornecimento de gás 
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12.10.3 Ligue/desligue o dispositivo de aspiração de pressão 

negativa 
Para ligar o dispositivo de aspiração de pressão negativa: 

1. Ajuste o interruptor de aspiração de pressão negativapara LIGADO (Ignore esta 
operação se o dispositivo de aspiração de pressão negativa não estiver configurado com 
esta chave.). 

2. Ajuste o interruptor de troca para REG. 

3. Ajuste o botão de controle de modo que a leitura no medidor de pressão seja maior 
que -40 kPa. 

 
Para desligar o dispositivo de aspiração de pressão negativa: 

1. Ajuste o interruptor de troca para DESLIGADO. 

2. Defina o interruptor de aspiração de pressão negativa para DESLIGADO (ignore 
esta operação no caso de o dispositivo de aspiração de pressão negativa não estar 
configurado com esse interruptor). 

 

 AVISO 

 Mantenha o interruptor de aspiração de pressão negativa em DESLIGADO 
quando ele não estiver em uso para evitar os danos causados pela alta concentração 
de O2 no OR.  
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12.11 Instalando o módulo de CO2 
1. Use um parafuso de cabeça em cruz M4x12 para prender o parafuso da placa do 

adaptador no orifício do parafuso na parte superior esquerda na máquina de anestesia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parafuso de cabeça em cruz M4x12 
Parafuso da placa do adaptador 
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2. Prenda a placa do adaptador do módulo no parafuso da placa do adaptador e use um 
parafuso de combinação M4x12 para prender o módulo de CO2 e a presilha do fio na 
tampa superior da máquina de anestesia. 

 
 

3. Instale o coletor de água no módulo de CO2. 

 

 

Parafuso de 
combinação M4x12 

Presilha do fio 

Adaptador 
do módulo 
Placa 

Dreno 
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12.12 Instalando o módulo AG 
1. Repita as etapas de 1 a 3 na instalação do módulo de CO2. 

2. Insira uma extremidade do tubo de exaustão na saída de gás do módulo AG e a outra 
extremidade no clip metálico da máquina de anestesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

clip metálico 

Tubo de exaustão 
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ANOTAÇÕES 
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13 Limpeza e desinfecção 
 
 

 AVISO 

 Obedeça às precauções de segurança aplicáveis. 

 Leia a folha de segurança de material para todos os produtos de limpeza. 

 Leia o manual de operação e manutenção para todo equipamento de desinfecção. 

 Use luvas e óculos de segurança. Um sensor de O2 danificado pode vazar e causar 
queimaduras (contém hidróxido de potássio). 

 Reutilizar um sistema respiratório não desinfetado ou acessórios reutilizáveis pode 
causar contaminação cruzada. 

 As operações descritas em 6 Teste de pré-operação devem ser realizadas antes do 
uso toda vez que a máquina de anestesia for desmontada para limpeza ou 
desinfecção ou quando ela for remontada. 

 Para evitar vazamento, evite danificar qualquer componente quando desmontar e 
remontar o sistema respiratório. Certifique-se da instalação correta do sistema, 
especialmente da vedação. Verifique a aplicabilidade e a correção dos métodos de 
limpeza e desinfecção. 

 Desmonte e remonte o sistema respiratório como está descrito neste manual. Para 
mais sobre desmontagem e montagem, entre em contato conosco. Desmontagem e 
remontagem impróprias podem causar vazamento no sistema respiratório e 
comprometer a operação normal do sistema. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Limpe e desinfete o equipamento conforme for preciso antes que ele seja utilizado 
pela primeira vez. 

 Para ajudar a prevenir danos, consulte os dados do fabricante se houver dúvidas 
sobre um agente de limpeza. 

 Não use solventes de base orgânica, halogenada ou a base de petróleo, agentes 
anestésicos, limpadores de vidro, acetona ou outros agentes de limpeza fortes. 

 Não use agentes de limpeza abrasivos (como esponjas de aço ou polidores de prata). 

 Mantenha todos os líquidos longe de peças eletrônicas. 

 Não permita a entrada de líquido no gabinete do equipamento. 

 Não deixe peças de borracha sintética de molho por mais de 15 minutos. Pode 
ocorrer dilatação ou desgaste prematuro. 
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OBSERVAÇÃO 
 Somente esterilize em autoclave peças com a marcação 134ºC. 

 Soluções de limpeza devem ter pH de 7.0 a 10.5. 

 Antes da desinfecção, o produto deve ser desconectado para a unidade menor. 

 
 

13.1 Limpar e desinfetar o gabinete da máquina de 

anestesia 
 

1. Limpe a superfície do gabinete da máquina de anestesia com um pano úmido com 
detergente alcalescente (água limpa ou água com sabão com pH de 7,0 a 10,5). 
Desinfete a superfície do gabinete da máquina de anestesia com um pano úmido com 
uma solução detergente de eficiência média ou alta (como 75% álcool, 70% isopropanol 
ou 2% glutaraldeído). 

2. Após limpar ou desinfetar o gabinete, remova o detergente restante com um pano seco 
que não solte fiapos. 

 

 AVISO 

 Se o líquido escorrer para dentro dos controles pode causar danos ao equipamento 
ou lesões. Ao limpar ou desinfetar o gabinete, certifique-se de que nenhum líquido 
entre nos controles e sempre desligue o equipamento da rede de CA. Religue a rede 
de CA após as peças limpas ou desinfetadas estarem completamente secas. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Use apenas panos secos e macios, que não soltem fiapos, para limpar a tela. Não use 
nenhum tipo de líquido para limpar a tela. 
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13.2 Desmontar as peças limpáveis do sistema 

respiratório 
 
É necessário desmontar as peças limpáveis do sistema respiratório antes de limpar o sistema.  
 
 

13.2.1 Sensor de O2 

1. Remova uma extremidade do cabo do sensor de O2 do conector  da máquina de 

anestesia. Desconecte a outra extremidade do cabo do sensor de O2. 
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2. Gire o sensor de O2 no sentido anti-horário para removê-lo. 

 

 

 
 

13.2.2 Balão manual 
Remova o balão manual da respectiva conexão do sistema respiratório como é indicado abaixo. 
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13.2.3 Tubos respiratórios 
 

OBSERVAÇÃO 

 Ao desmontar os tubos respiratórios, segure os respectivos conectores em ambas as 
extremidades dos tubos para evitar qualquer tipo de dano. 

 Não reutilize o filtro. Siga as regulamentações locais a respeito do descarte de lixo 
hospitalar quando o filtro for descartado. 

 

1. Remova a peça em Y.  

 

2. Desconecte as traqueias respiratórias dos conectores de inspiração/expiração no sistema 
respiratório. 

 

13-5 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3172



  

 

13.2.4 Medidor de pressão das vias aéreas 
Retire o manômetro de pressão das vias aéreas conforme indicado abaixo. 

 

 
 

13.2.5 Braço do balão 

1. Afrouxe a contraporca no sentido anti-horário. 
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2. Remova o braço do balão do sistema respiratório. 

 

 
 

13.2.6 Conjunto do fole 

1. Gire a campânula do fole no sentido anti-horário. 
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2. Levante e remova a campânula. 

 
3. Remova o conjunto do fole da base. 

 
4. Remova a placa superior do fole do conjunto do fole.  

 

Conjunto 
do fole 

Placa superior 
do fole 
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5. Remova o anel da placa superior do fole. 

 
 

OBSERVAÇÃO 

 Observe a orientação do anel adaptador do fole ao removê-lo, para garantir que 
ele seja corretamente inserido durante a remontagem. Se o anel contiver 
ranhuras, o anel deve ser orientado de modo que as ranhuras fiquem voltadas 
para baixo na remontagem final. 

 

6. Remova o anel de vedação. 

 

Anel de vedação 

Anel da placa 
superior do fole. 
Ranhuras no anel 
adaptador ficam 
voltadas para baixo. 
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13.2.7 Sensor de fluxo 

1. Gire as contraporcas no sentido anti-horário. 

 

2. Retire os conectores de inspiração/expiração e suas respectivas contraporcas.  

 

3. Retire os sensores de fluxo horizontalmente. 
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13.2.8 Conjunto de válvulas de retenção expiratórias 

1. Gire a tampa da válvula de retenção no sentido anti-horário para removê-la. 

 

2. Retire a válvula de retenção. 

 
 
 

13.2.9 Conjunto de válvulas de retenção inspiratórias 
Para obter detalhes sobre como desmontar o conjunto de válvulas de retenção inspiratórias, 
consulte 13.2.8 Conjunto de válvulas de retenção expiratórias. 
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13.2.10 Recipiente do absorvedor de CO2 
Recipiente do absorvedor de CO2 A: 

1. Segure e puxe a alça giratória 90 graus. 

 

2. Gire a alça giratória 90 graus no sentido anti-horário. 
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3. Retire o recipiente de absorvedor de CO2 do dispositivo de elevação. 

 

4. Para remontar o recipiente, consulte 12.1.8 Instalar o recipiente do absorvedor de CO2. 

 

 AVISO 

 A cal soldada é uma substância cáustica e causa forte irritação nos olhos, pele e 
sistema respiratório. Partes afetadas devem ser lavadas com água. Se a irritação 
persistir, procure assistência médica imediatamente. 

 
Recipiente do absorvedor de CO2 B: 

1. Remova o recipiente absorvedor de CO2 girando-o no sentido horário. 

 

2. Descarte o absorvedor  
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3. Pressione a trava do suporte do recipiente para removê-lo. Remova o absorvedor 
residual de dentro do recipiente. 

   
 

 AVISO 

 A cal soldada é uma substância cáustica e causa forte irritação nos olhos, pele e 
sistema respiratório. Partes afetadas devem ser lavadas com água. Se a irritação 
persistir, procure assistência médica imediatamente. 

 
 

13.2.11 Dreno 

1. Segure o copo de coleta de água e gire-o no sentido horário. 

 

2. Remova o copo de coleta de água. 

Suporte do 
recipiente do 
absorvedor de CO2 

Trava do suporte  
do recipiente do 
absorvedor de CO2 
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13.2.12 Sistema respiratório  
 

OBSERVAÇÃO 

 Desmonte o sistema respiratório com as ferramentas mostradas na seguinte 
imagem. 

 

 

1. Segure o sistema respiratório com ambas as mãos. Aperte o botão de trava com a mão 
direita e pressione com força.  

 

Chave de fenda 
Philips (para 
parafusos M5) 

Chave de boca 
sextavada (5,0) 

Chave de boca 
sextavada (4,0) 

Chave de boca 
sextavada (3,0) 
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2. Remova o sistema respiratório do sistema respiratório com ambas as mãos. 

 

 

3. Desaparafuse os três parafusos da base do fole com a chave de boca sextavada (3,0). 
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4. Levante e remova a base do fole com os três parafusos. 
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5. Remova os sete parafusos no painel da tampa inferior com a chave de boca 
sextavada (4,0). 

 

 

 

6. Remova a parte superior da base do fole. 

 

 
Parafuso de cabeça em cruz M5*25 
Arruelas de pressão e planas M5 

 
Parafusos sextavados de cabeça 
cilíndrica e soquete com lóbulo M5*20 
Arruelas de pressão e planas M5 

 

Parafusos sextavados de cabeça 
cilíndrica e soquete com lóbulo M5*25 
Arruelas de pressão e planas M5 
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7. Remova o painel da tampa inferior. 

 

8. Deixe o sistema respiratório na vertical e remova os seis parafusos no painel superior e 
inferior da base do medidor com a chave de boca sextavada (5,0) e (4,0). 

 

 

 
Porca do painel superior do circuito 
Parafusos sextavados de cabeça 
cilíndrica e soquete com lóbulo M5*25 
Arruelas de pressão e planas M5 
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9. Coloque o sistema respiratório na horizontal e remova os dois parafusos no painel 
superior da base do medidor com a chave de boca sextavada (4,0).  

 

OBSERVAÇÃO 

 Não remova os anéis de vedação dentro dos parafusos do painel superior do circuito. 

 

10. Desaparafuse os outros dois parafusos no painel superior da base do medidor com a 
chave Philips. 

 

 

 

Parafusos do painel superior do 
circuito 
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11. Remova o painel superior da base do medidor. 

 

12. Separe a placa de metal e o painel inferior da base do medidor. 

 
 

OBSERVAÇÃO 

 Se houver dificuldade para encaixar ou desencaixar o sistema respiratório no 
sistema, você precisará aplicar um pouco de lubrificante (M6F-020003---: “graxa 
lubrificante de flúor de alto desempenho Dupont Krytox”) na vedação do conector 
pneumático para reduzir o atrito. 
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13.3 Limpar, desinfetar e reinstalar o sistema 

respiratório 
As peças marcadas com  podem ser esterilizadas em autoclave. Peças de metal e de 
vidro podem ser esterilizadas em autoclave a vapor. A temperatura máxima recomendada é 
134ºC. Ao utilizar autoclave para solidificar a bacterioproteína rapidamente, é possível fazer 
uma esterilização rápida e confiável. Submetidas durante 15 a 20 minutos de 1.05 kg/cm2 de 
pressão de vapor e temperatura de 121ºC, todas as bactérias e a maior parte das células 
incubadas morrem. 
Essas peças podem ser limpas manualmente. Enxágue e seque completamente todas as peças 
do sistema respiratório, exceto o sensor de O2, utilizando um detergente neutro (com pH 
de 7,0 a 10,5). 
O sensor de fluxo é feito de plástico. Para obter detalhes sobre os procedimentos de limpeza, 
consulte 13.3.9 Sensor de fluxo. 
 

 AVISO 

 Não use talco, estereato de zinco, carbonato de cálcio, amido de milho ou materiais 
equivalentes, para evitar aderência. Esses materiais podem entrar nos pulmões e 
vias aéreas do paciente e causar irritação ou lesões. 

 Não submerja em líquido nem esterilize em autoclave o sistema respiratório e o 
sensor de O2. 

 Verifique se nenhuma peça apresenta deterioração. Substitua-as, se necessário. 

Todas as peças do sistema respiratório podem ser limpas e desinfetadas. Os métodos de 
limpeza e desinfecção são diferentes para cada peça. 
É necessário selecionar o método apropriado para limpar e desinfetar as peças baseando-se 
em situações reais para evitar contaminação cruzada. 
A tabela abaixo lista os agentes de limpeza e desinfecção e o processo de autoclave que 
podem ser usados na máquina de anestesia. 

Nome Tipo 

Etanol (75%) Desinfetante de eficiência intermediária 
Isopropanol (70%) Desinfetante de eficiência intermediária 
Glutaraldeído (2%) Desinfetante de eficiência alta 
Água com sabão (valor de pH de 7,0 a 10,5) Desinfetante  
Água limpa Desinfetante 
Autoclave a vapor* Desinfecção de alta eficiência 
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Autoclave a vapor *: Todos os componentes do sistema respiratório podem passar por 
autoclave, exceto o medidor de PVA, o sensor de fluxo e o sensor de O2. Se o sistema 
respiratório estiver configurado com sensores de fluxo autoclaváveis, os sensores de fluxo 
podem ser autoclavados. Os componentes podem passar por autoclave até a temperatura 
máxima de 134 °C (273 °F) por 20 minutos (tempo recomendado). Os foles podem passar 
por autoclave a 121 °C (250 °F) por 20 minutos ou a 134 °C (273 °F) por 7 minutos (tempo 
recomendado). Os tubos de sucção e os frascos de coleta de líquidos não podem passar 
por autoclave. 
 
A tabela a seguir contém os métodos de limpeza e desinfecção que recomendamos para cada 
uma das peças do sistema respiratório. 

Peças 

Métodos de limpeza Métodos de desinfecção 

1 Limpeza 2 Imersão A Limpeza B Imersão 
C Autoclave 
a vapor 

Tubos respiratórios e 
peça em Y 

 ★  ★ ★ 

Máscara de respiração  ★  ★ ★ 
Sensor de fluxo  ★  ★ ★1 
Medidor de pressão das 
vias aéreas 

★  ★   

Conjunto do fole 
(não inclui os foles) 

 ★  ★ ★ 

Fole  ★  ★ ★ 
Conjuntos das válvulas 
de retenção inspiratórias 
e expiratórias 

 ★  ★ ★ 

Sensor de O2 ★  ★   

Conjunto do recipiente 
do absorvedor de CO2 

 ★  ★ ★ 

Conjunto do bloco de 
conexão do recipiente 
do absorvedor de CO2 

 ★  ★ ★ 

Dreno  ★  ★ ★ 
Braço do balão  ★  ★ ★ 
Conjunto de BYPASS  ★  ★ ★ 
Sistema respiratório  ★  ★ ★ 
Balão manual  ★  ★ ★ 

1 Se o sistema respiratório estiver configurado com sensores de fluxo autoclaváveis, os sensores de fluxo 
podem ser autoclavados. 
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★ indica o método de limpeza ou desinfecção aplicável. 
Métodos de limpeza: 
1. Limpeza: limpe com um pano úmido imerso em detergente alcalescente (água limpa ou água com 
sabão com pH de 7,0 a 10,5) ou solução de álcool e remova o detergente restante com um pano seco 
que não solte fiapos. 
2. Imersão: lave primeiramente com água e, em seguida, submerja em detergente alcalescente (água 
limpa ou água com sabão com pH de 7,0 a 10,5) (recomendamos que a temperatura da água esteja 
em 40 °C) por aproximadamente três minutos. Por fim, lave com água e seque completamente. 
Métodos de desinfecção: 
A. Limpeza: limpe com um pano úmido imerso em solução detergente de eficiência média ou alta 
(como álcool 75%, isopropanol 70% ou glutaraldeído 2%) e remova o detergente restante com um 
pano seco que não solte fiapos. 
B. Imersão: imerso em uma solução detergente de eficiência média ou alta (como álcool 75%, 
isopropanol 70% ou glutaraldeído 2%) (o tempo de imersão varia de acordo com o desinfetante). 
Em seguida, lave com água e deixe secar ao ar completamente. 
C. Autoclave a vapor: os foles podem ser desinfetados em autoclave a 121 °C por 20 minutos ou a 
134 °C por 7 minutos (tempo recomendado). Outros componentes do sistema respiratório podem ser 
desinfetados em autoclave a, no máximo, 134 °C por 20 minutos (recomendado). 
Observação: A e B pertencem à desinfecção de nível intermediário, e o C pertence à desinfecção de 
nível alto. 

 
 

13.3.1 Sistema respiratório 

1. Consulte os métodos recomendados na tabela de 13.3 para limpar e desinfetar o sistema 
respiratório.  

 

2. Certifique-se de que o sistema respiratório esteja completamente seco antes de instalá-lo 
consultando 13.2.12 Sistema respiratório em ordem inversa. 
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OBSERVAÇÃO 

 Preste atenção ao instalar o painel da tampa inferior. Não faça confusão entre o 
parafuso sextavado de cabeça cilíndrica e soquete com lóbulo M5*20 e o M5*25.  

 Faça o teste de vazamento do sistema respiratório após instalá-lo. 

 
 

13.3.2 Dreno 

1. Consulte os métodos recomendados na tabela de 13.3 para limpar e desinfetar o copo de 
coleta de água. 

2. Certifique-se de que o copo de coleta de água esteja completamente seco antes de 
instalá-lo consultando 13.2.11 em ordem inversa: 

 Alinhe o dreno com a conexão correspondente do sistema respiratório.  

 Gire o dreno no sentido anti-horário para apertá-lo. 

 
 

13.3.3 Balão manual 

1. Consulte os métodos recomendados na tabela de 13.3 para limpar e desinfetar a bolsa 
manual. 

2. Quando o balão manual estiver completamente seco, consulte 12.3 para instalá-lo. 

 
 

13.3.4 Máscara de respiração 
Consulte os métodos recomendados na tabela de 13.3 para limpar e desinfetar a máscara de 
respiração. 
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13.3.5 Conjuntos das válvulas de retenção inspiratórias e 

expiratórias 

1. Consulte os métodos recomendados na tabela de 13.3 para limpar e desinfetar o 
conjunto de válvulas de retenção inspiratórias e expiratórias. 

2. Esterilize em autoclave ou submerja as válvulas de retenção e suas tampas em 
desinfetante. A temperatura máxima recomendada é 134ºC. 

3. Após estarem completamente secas, instale as válvulas de retenção inspiratórias e 
expiratórias consultando 13.2.8 e 13.2.9 na ordem inversa. Coloque a válvula de retenção 
no sistema respiratório e gire a tampa da válvula no sentido horário para apertá-la. 

 

 AVISO 

 Não separe o diafragma da válvula de retenção da tampa da válvula. 

 Ao instalar a válvula de retenção, pressione com força a mesma para certificar-se 
de que ela está instalada na posição correta.  

 
 

13.3.6 Conjunto do fole 
 

 AVISO 

 Não mergulhe o conjunto do fole em água morna e solução de limpeza por mais 
de 15 minutos. Pode ocorrer dilatação ou desgaste prematuro. 

 Ao expor o fole ao ar seco, pendure-a e estique-a completamente para evitar 
aderência. 

 Antes de instalar o compartimento do fole, verifique se o componente de 
vedação do sistema respiratório está normal. Se estiver desligando ou inclinado, 
instale-o de forma correta. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Desmonte o conjunto do fole antes de limpá-lo. Caso contrário, demorará muito 
para secar. 

 Se autoclave for necessária, monte o conjunto do fole primeiro. Vire o conjunto 
do fole para esterilizar em autoclave. 
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1. Consulte os métodos recomendados na tabela de 13.3 para limpar e desinfetar o 
conjunto do fole. 

2. Coloque o conjunto do fole em detergente neutro (como água e sabão) morno (a 
temperatura recomendada é de 40 °C). Lave o conjunto com cuidado para evitar que as 
peças sejam danificadas. 

3. Enxágue o conjunto com água morna limpa. 

4. Esterilize em autoclave a campânula do fole limpo. A temperatura máxima recomendada 
é 134ºC. 

5. Pendure o conjunto do fole desinfetado de cabeça para baixo e seque-o em temperatura 
ambiente de menos de 70 °C. 

6. Verifique se há peças danificadas após o conjunto do fole estar completamente seco. 
Em seguida, instale o conjunto consultando 12.1.5 Instalar o foler. 

7. Conecte o conjunto do fole, o ventilador e o sistema respiratório. 

8. Faça o teste pré-operatório antes de utilizar o sistema. Para obter detalhes, consulte 
6.9.1 Teste do fole. 

 
 

13.3.7 Recipiente do absorvedor de CO2 
 

OBSERVAÇÃO 

 Recomenda-se a realização do procedimento de desinfecção de nível alto após 
concluir a desinfecção de nível intermediário. 

1. Consulte os métodos recomendados na tabela de 13.3 para limpar e desinfetar o 
recipiente de absorvedor de CO2. 

2. Depois que o recipiente do absorvedor de CO2 estiver completamente seco, reinstale o 
suporte do recipiente absorvedor de CO2. Um clique indica que o suporte foi instalado 
no lugar correto. 

3. Coloque o absorvedor no recipiente de absorvedor de CO2. Ao fazê-lo, evite que a cal 
caia no orifício de ventilação do suporte do recipiente, o que pode aumentar a resistência 
das vias aéreas. 

4. Consulte 12.1.8 para instalar o recipiente no sistema respiratório. 
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13.3.8 Tubos respiratórios e peça em Y 

OBSERVAÇÃO 

 Ao instalar ou limpar o tubo respiratório, segure os respectivos conectores em 
ambas as extremidades do tubo para evitar qualquer tipo de dano. 

1. Consulte os métodos recomendados na tabela de 13.3 para limpar e desinfetar os tubos 
de respiração e a peça em Y. 

2. Quando os tubos de respiração e a peça em Y estiverem completamente secos, instale-os 
no sistema respiratório consultando 12.2 Instalar os tubos respiratórios. 

 
 

13.3.9 Sensor de fluxo 
Recomenda-se que o sensor de fluxo seja limpo de acordo com a política do seu hospital. 
Ou, ainda, consulte os métodos recomendados na tabela de 13.3 para limpar e desinfetar o 
sensor de fluxo. 
 

 AVISO 

 Não esterilize o sensor de fluxo em autoclave. Se o sistema respiratório estiver 
configurado com sensores de fluxo autoclaváveis, os sensores de fluxo podem ser 
autoclavados. 

 Não use gás de alta pressão ou escovas para limpar o sensor de fluxo. 

 Não use solventes de limpeza não aprovados para uso com policarbonatos. 

 Não limpe a superfície interior do sensor de fluxo. Use um pano úmido apenas da 
superfície externa. 

1. Submerja o sensor de fluxo na solução desinfetante pelo período de desinfecção. 

2. Enxágue o sensor de fluxo com água limpa. 

3. Seque o sensor de fluxo completamente antes de usá-lo. 

4. Consulte 12.1.6 Instalar o sensor de fluxo para instalar o sensor de fluxo. 
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 AVISO 

 Aperte as contraporcas ao instalar o sensor de fluxo. Caso contrário, a medida 
poderá ser imprecisa. 

 A extremidade dos conectores inspiratório/expiratório que conecta os tubos 
respiratórios deve permanecer voltada para baixo, para evitar a entrada de água 
condensada no sistema respiratório. 

 
 

13.3.10 Sensor de O2 
 

 AVISO 

 Não submerja em líquido nem esterilize em autoclave o sistema respiratório e o 
sensor de O2. 

 Vapor de água pode condensar na superfície do sensor de O2, o que pode resultar 
em uma medida imprecisa da concentração de O2. Nesse caso, é necessário remover 
o sensor de O2, remover a água condensada em sua superfície e reinstalá-lo no 
sistema respiratório. 

 

1. Consulte os métodos recomendados na tabela de 13.3 para limpar e desinfetar o 
sensor de O2. 

2. Quando o sensor de O2 estiver totalmente seco, consulte 12.1.7 Instalar o sensor de O2. 

 
 

13.3.11 Medidor de pressão das vias aéreas 

1. Consulte os métodos recomendados na tabela de 13.3 para limpar e desinfetar o medidor 
de pressão das vias aéreas. 

2. Quando o medidor de pressão das vias aéreas estiver completamente seco, consulte 
13.2.4 Medidor de pressão das vias aéreas para instalá-lo em ordem inversa. 
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13.3.12 Braço do balão 

1. Consulte os métodos recomendados na tabela de 13.3 para limpar e desinfetar o braço 
do balão. 

2. Quando o braço do balão estiver completamente seco, consulte 13.2.5 Braço do balão 
para instalá-lo em ordem inversa. 

 
 

13.4 Sistema de transferência e recebimento AGSS 
1. Desconecte o tubo de purga ativa do AGSS da tampa superior. Remova a mangueira de 

entrada de gás. Remova o sistema de transferência e recebimento AGSS da unidade 
principal. 

 

2. Gire a tampa superior em sentido anti-horário para separá-la do visor.  
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3. Remova a tela de filtro. 

  
4. Retire poeira e objetos estranhos da tela de filtro sacudindo-a, até que a limpeza 

desejada seja obtida.  

 

 AVISO 

 Não esterilize o AGSS em autoclave.  

 
 

13.5 Dispositivo de aspiração de pressão negativa 
Puxe os tubos de aspiração, remova os frascos de coleta de líquido e rejeite o filtro. 
Lave os tubos de aspiração e os frascos de coleta de líquido com água limpa. Em seguida, 
mergulhe-os na solução (40°C recomendados) de água e detergente alcalescente 
(40°C recomendados) por aproximadamente três minutos. Por fim, limpe-os com água 
limpa e com um pano com etanol a 70%. 

 

 

Tela de filtro 

Frasco de coleção de líquido 

Filtro 

Tubo de aspiração 
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ANOTAÇÕES 
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14 Acessórios 
 
 

 ATENÇÃO 

 Use apenas os acessórios especificados neste capítulo. A utilização de outros 
acessórios pode resultar em medidas imprecisas ou em danos para o equipamento. 

 Acessórios descartáveis não podem ser reutilizados. A reutilização pode degradar o 
desempenho ou causar contaminação cruzada. 

 Verifique se os acessórios ou suas embalagens estão danificados. Não os utilize se 
detectar qualquer sinal de dano. 

 As peças que entrarão em contato com pacientes devem estar de acordo com os 
requerimentos de biocompatibilidade da norma ISO10993-1 para evitar qualquer 
reação adversa decorrente desse contato. 

 O descarte dos acessórios deve seguir as regulamentações de controle de resíduos.  

 
 

Descrição Modelo Nº de série  

Cabo de alimentação com 3 núcleos (padrão 
norte-americano, 5m, 15A, 125V) 

009-000094-00 009-000094-00 

Cabo de alimentação com 3 núcleos (5m, 10A, 
250V, plugue NEMA5-15P) 

I0902007 009-000130-00 

Cabo de alimentação, Brasil, 250 V, 10 A, 5 M 102113-14 009-001050-00 
Conjunto do sensor de fluxo Nenhum 115-001366-00 
Conjunto do sensor de fluxo inspiratório Nenhum 0601-30-69700 
Conjunto do sensor de fluxo expiratório Nenhum 0601-30-78894 
Conjunto do sensor de fluxo expiratório Nenhum 115-008263-00 
Conjunto do sensor de fluxo inspiratório Nenhum 115-008262-00 
Conjunto do sensor de fluxo Nenhum 115-008264-00 
Conjunto do sensor de fluxo expiratório (autoclave 
a vapor) 

Nenhum 115-041508-00 

Conjunto do sensor de fluxo inspiratório (autoclave 
a vapor) 

Nenhum 115-041507-00 

Conjunto do sensor de fluxo (autoclave a vapor) Nenhum 115-041519-00 
Sensor de O2 MOX-2 0611-10-45654 
sensor de oxigênio OOM102-1 040-000898-00 
Tipo D Mapleson CT-15001 040-001702-00 
Circuito do sistema com peça em T 2122000 040-001703-00 
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Descrição Modelo Nº de série  

Circuito Mapleson C 2108000 040-001704-00 
Máscara com bolsa de ar, tamanho 0, incluindo bolsa 
de ar e gancho 

5311-MR01 040-001817-00 

Máscara com bolsa de ar, tamanho 1, incluindo bolsa 
de ar e gancho 

5312-MR01 040-001818-00 

Máscara com bolsa de ar, tamanho 2, incluindo bolsa 
de ar e gancho 

5313-MR01 040-001819-00 

Máscara com bolsa de ar, tamanho 3, incluindo bolsa 
de ar e gancho 

5314-MR01 040-001820-00 

Máscara com bolsa de ar, tamanho 4, incluindo bolsa 
de ar e gancho 

5315-MR01 040-001821-00 

Máscara com bolsa de ar, tamanho 5, incluindo bolsa 
de ar e gancho 

5316-MR01 040-001822-00 

Bolsa de respiração sem látex de 0,5 litro 
(Descartável) 

70137-MR01 040-001827-00 

Bolsa de respiração sem látex de 1 litro 
(Descartável) 

70138-MR01 040-001828-00 

Bolsa de respiração sem látex de 2 litros 
(Descartável) 

70139-MR01 040-001829-00 

Bolsa de respiração sem látex de 3 litros 
(Descartável) 

70140-MR01 040-001830-00 

Máscara, silicone, tamanho 0, lactentes 5120-MR01 040-001835-00 
Máscara, silicone, tamanho 1, lactentes grande 5121-MR01 040-001836-00 
Máscara, silicone, tamanho 2, infantil 5122-MR01 040-001837-00 
Máscara, Silicone econômico, tamanho 3, infantil 
grande 

5133-MR01 040-001841-00 

Máscara, Silicone econômico, tamanho 4, adulto 5134-MR01 040-001842-00 
Máscara, Silicone econômico, tamanho 5, adulto 
grande 

5135-MR01 040-001843-00 

Tubo respiratório de silicone, adulto, 1,5 m 38004-MR1 040-001850-00 
Tubo respiratório de silicone, infantil/neonatal, 1,5 m 38046-MR1 040-001851-00 
Tubo respiratório de silicone, adulto, 0,45 m 38042-MR1 040-001854-00 
Balão de respiração, silicone, 0,5 litro 70096-MR01 040-001856-00 
Balão de respiração, silicone, 1 litro 70097-MR01 040-001857-00 
Balão de respiração, silicone, 2 litros 70098-MR01 040-001858-00 
Balão de respiração, silicone, 3 litros 70099-MR01 040-001859-00 
Conector em Y reutilizável orifício de medição de 
temperatura e pressão 

73004-MR1 040-001866-00 

Conector em L reutilizável, 22 M/15 F, 22 F 72201-MR1 040-001868-00 
Conjunto do tubo respiratório descartável para 
adultos (incluindo bolsa manual sem látex) 

6616-MR04 040-001876-00 
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Descrição Modelo Nº de série 

Conjunto do tubo respiratório descartável para 
crianças (incluindo bolsa manual sem látex) 

6700-MR04 040-001878-00

Pacote de acessórios descartável (adulto) Nenhum 115-030717-00
Pacote de acessórios descartável (criança) Nenhum 115-030718-00
Kit de acessórios reutilizáveis (adulto/com sensor 
de fluxo)  

Nenhum 115-031780-00

Kit de acessórios reutilizáveis (pediátrico/sem sensor 
de fluxo)  

Nenhum 115-031781-00

Tubo respiratório sobressalente, 0,6 m 6703-MR01 040-002509-00
Grampo, variação de tamanho de 9,5 mm a 12 mm, 
galvanizado 

525-177 M90-000149--- 

Conjunto do pendente (0616) Nenhum 115-004332-01
Vedação especial 698218 0348-00-0185 
Bolsa inferior 825072600 040-000358-00
Kit de chave do cilindro Nenhum 115-033063-00
Pacote do carrinho do compressor de ar Nenhum 115-014961-00
Pacote de bateria de lítio (11,1V/4400mAh) LI23S001A 115-018011-00

Cabo do sensor de O2 
0601-20-78941- 
M01522 

0601-20-78941 

Conector do bocal de gás Nenhum 0611-20-58778 
Porca do bocal de gás O2 Nenhum 0611-20-58779 
Porca do bocal de gás N2O Nenhum 0611-20-58839 
Conjunto de suporte de travamento rápido do 
monitor do paciente IMEC/novo iPM 

Nenhum 115-013992-00

Conjunto de montagem fixa (para o monitor de 
paciente T8) 

Nenhum 115-004003-00

Conjunto de montagem fixa (para o monitor de 
paciente T5) 

Nenhum 115-004004-00

Kit de fixação da bancada de gás e suporte do GCX 
(para monitor do paciente 6802) 

Nenhum 115-015771-00

Kit de fixação da bancada de gás e suporte do GCX 
(para monitor do paciente 6800) 

Nenhum 115-015784-00

Kit do suporte do GCX (para monitor de paciente 
para iMEC e novo iPM) 

Nenhum 115-015786-00

Kit do suporte do GCX (para monitor de paciente 
7000/8000) 

Nenhum 115-015769-00

Kit do suporte do GCX (para monitor de paciente 
6802/9000) 

Nenhum 115-015770-00

Kit do suporte do GCX (para monitor de 
paciente 6800) 

Nenhum 115-015783-00

Adaptador chaveado para halotano 53450 8907-H 040-000063-00
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Descrição Modelo Nº de série  

Adaptador chaveado para enflurano 53452 8907-E 040-000064-00 
Adaptador de recipiente com encaixe para 
isoflurano 53453 

8907-F 040-000065-00 

Adaptador de recipiente com encaixe para 
sevoflurano 53454 

8907-S 040-000066-00 

Adaptador de funil de drenagem de enchimento 
rápido 54909 

FG54909 040-000067-00 

Adaptador de enchimento rápido de sevoflurano (0605) Nenhum 115-026747-00 
pacote do suporte do vaporizador em espera Nenhum 115-017631-00 
Vaporizador de desflurano (Drager, padrão 
norte-americano) 

08010200US0200 040-001997-00 

Vaporizador de desflurano (Drager, padrão europeu) 08010200EN0100 040-002839-00 
Vaporizador de desflurano (Drager, padrão britânico) 08010200EN0300 040-002840-00 
Vaporizador de desflurano (Drager, padrão brasileiro) Nenhum 040-005656-00 
Vaporizador de sevoflurano (Drager) 08050201US0001 0992-00-0148 
Vaporizador de isoflurano (Drager) 08040201US0001 0992-00-0149 
Vaporizador, halotano Selectatec, recipiente com 
adaptador 

Nenhum 115-014138-00 

Vaporizador, halotano Selectatec, enchimento manual Nenhum 115-014139-00 
Vaporizador, enflurano Selectatec, recipiente com 
adaptador 

Nenhum 115-005344-00 

Kit de material do vaporizador, isoflurano, recipiente 
com encaixe 

V60 115-005345-00 

Kit do material do vaporizador, sevoflurano, 
recipiente com encaixe 

V60 115-005346-00 

Vaporizador, enflurano Selectatec, enchimento 
manual 

Nenhum 115-005347-00 

Kit de material do vaporizador, isoflurano, 
enchimento manual 

V60 115-005348-00 

Kit de material do vaporizador, sevoflurano, 
enchimento manual 

V60 115-005349-00 

Kit de material do vaporizador, sevoflurano, 
enchimento rápido 

V60 115-005350-00 

Vaporizador, enflurano 5% Selectatec, recipiente 
com encaixe 

Nenhum 115-002353-00 

Vaporizador, enflurano 7% Selectatec, enchimento 
manual 

Nenhum 115-002354-00 

Vaporizador, sevoflurano 8% Selectatec, recipiente 
com encaixe 

Nenhum 115-002355-00 

Vaporizador, halotano 5% Selectatec, recipiente com 
encaixe 

Nenhum 115-002356-00 
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Descrição Modelo Nº de série  

Vaporizador, isoflurano 5% Selectatec, enchimento 
manual 

Nenhum 0621-30-78720 

Vaporizador, enflurano 5% Selectatec, enchimento 
manual 

Nenhum 0621-30-78721 

Vaporizador, sevoflurano 8% Selectatec, enchimento 
manual 

Nenhum 0621-30-78723 

Vaporizador, halotano 5% Selectatec, enchimento 
manual 

Nenhum 0621-30-78724 

Vaporizador, enflurano 7% Selectatec, recipiente 
com encaixe 

Nenhum 0621-30-78726 

Vaporizador, sevoflurano 8% Selectatec, enchimento 
rápido 

VS8QS_ENEQ M6Q-130008--- 

Vaporizador, isoflurano 5% Selectatec, recipiente 
com encaixe 

Nenhum 0621-30-78727 

Conjunto de mangueira da alimentação de O2, 
padrão europeu, 34I-OXY-BS/NS-5 

216417105 082-001209-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de ar, padrão 
europeu, 34I-AIR-BS/NS-5 

216437105 082-001210-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de N2O, 
padrão europeu, 34I-N2O-BS/NS-5 

216447105 082-001211-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de N2O, padrão 
americano, Chemetron, 34U-N2O-CH/DS-5 

34U-N2O-CH/DS-5 082-001354-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de ar, padrão 
americano, Chemetron, 34U-AIR-CH/DS-5 

34U-AIR-CH/DS-5 082-001355-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de O2, padrão 
americano, Chemetron, 34U-OXY-CH/DS-5 

34U-OXY-CH/DS-5 082-001356-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de O2, 
padrão australiano, 34I-OXY-SIS/NS-5 

216419105 082-001215-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de ar, padrão 
australiano, 34I-AIR-SIS/NS-5 

216439105 082-001216-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de N2O, 
padrão australiano, 34I-N2O-SIS/NS-5 

216449105 082-001217-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de O2, 
padrão alemão, 34I-OXY-GS/NS-5  

216416105 082-001212-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de N2O, 
padrão alemão, 34I-N2O-GS/NS-5 

216446105 082-001214-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de ar, padrão 
alemão, 34I-AIR-GS/NS-5 

216436105 082-001213-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de ar, padrão 
americano, 34U-AIR-BS/DS-5 

216537205 082-001228-00 
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Descrição Modelo Nº de série  

Conjunto de mangueira da alimentação de N2O, 
padrão americano, 34U-N2O-BS/DS-5 

216547205 082-001229-00 

Conjunto de mangueira de alimentação de O2, 
padrão americano, 34U-OXY-BS/DS-5 

216517205 082-001227-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de ar, padrão 
americano, 34U-AIR-DS-5 

216532005 082-001225-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de N2O, 
padrão americano, 34U-N2O-BS/DS-5 

216542005 082-001226-00 

Conjunto de mangueira de alimentação de O2, 
padrão americano, 34U-OXY-BS/DS-5 

216512005 082-001224-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de O2, 
padrão francês, 34I-OXY-FS/NS-5 

216415105 082-001218-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de ar, padrão 
francês, 34I-AIR-FS/NS-5 

216435105 082-001219-00 

Conjunto de mangueiras de alimentação de N2O, 
padrão francês, 34I-N2O-FS/NS-5 

216445105 082-001220-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de N2O, 
padrão americano, Ohmeda, 34U-N2O-OH/DS-5 

216541205 082-001373-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de ar, padrão 
americano, Ohmeda, 34U-AIR-OH/DS-5 

216531205 082-001374-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de O2, 
padrão americano, Ohmeda 34U-OXY-OH/DS-5 

216511205 082-001376-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de O2, 
padrão americano, P-B 34U-OXY-PB/DS-5 

216514205 082-001375-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de N2O, 
padrão americano, P-B 34U-N2O-PB/DS-5 

216544205 082-001377-00 

Conjunto de mangueira da alimentação de ar, padrão 
americano, P-B 34U-AIR-PB/DS-5 

216534205 082-001378-00 

Espuma do Canister  
0601-20-78976- 
M01476 

0601-20-78976 

Conjunto do recipiente de cal sodada (20B)  Nenhum 115-034194-00 
Conjunto do Canister Nenhum 115-002374-00 
Conjunto de conectores trifásicos AGSS  Nenhum 115-042912-00 
Pacote do conector AGSS (Reino Unido)  Nenhum 115-020745-00 
Conjunto de AGSS (fluxo alto) Nenhum 115-017375-00 
Conjunto de AGSS (fluxo baixo) Nenhum 115-017376-00 
Pacote de AGSS ( fluxo alto) Nenhum 115-011859-00 
Pacote de AGSS (fluxo baixo) Nenhum 115-011860-00 
Conjunto de mangueiras de purga positiva AGSS Nenhum 115-002342-00 
Conjunto de tubos de transferência do AGSS Nenhum 115-006557-00 
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Descrição Modelo Nº de série  

Tubo de drenagem ativa do AGSS 
(35G-WAGD-DS/FG2-3)  

216352903 082-001372-00 

Conjunto de mangueiras de purga ativa AGSS 
(fluxo baixo) 

Nenhum 115-009073-00 

Conjunto de mangueiras de purga ativa AGSS 
(fluxo alto) 

Nenhum 115-009097-00 

Kit de material de aspiração (acionado por Ar NIST) Nenhum 115-009509-00 
Kit de material de aspiração (acionado por Ar DISS) Nenhum 115-011380-00 
Kit de material aspiração (acionado por O2 NIST) Nenhum 115-014277-00 
Kit de material de aspiração (acionado por O2 DISS) Nenhum 115-014278-00 
Pacote de material de sucção de pressão negativa do 
tubo (Diss, padrão norte-americano) 

Nenhum 115-020734-00 

Pacote de material de sucção de pressão negativa do 
tubo (PB, padrão norte-americano) 

Nenhum 115-020735-00 

Pacote de material de sucção de pressão negativa do 
tubo (ohmeda, padrão norte-americano) 

Nenhum 115-020736-00 

Pacote de material de sucção de pressão negativa do 
tubo (Chemetron, padrão norte-americano) 

Nenhum 115-020737-00 

Pacote de material de sucção de pressão negativa do 
tubo (padrão britânico/norte-americano) 

Nenhum 115-020738-00 

Pacote de material de sucção de pressão negativa do 
tubo (padrão australiano) 

Nenhum 115-020739-00 

Pacote de material de sucção de pressão negativa do 
tubo (padrão francês) 

Nenhum 115-020740-00 

Pacote de material de sucção de pressão negativa do 
tubo (padrão alemão) 

Nenhum 115-020741-00 

Pacote de material de sucção de pressão negativa do 
tubo (padrão britânico) 

Nenhum 115-020742-00 

Conjunto de mangueiras de alimentação, pressão 
negativa, padrão americano, 35U-VAC-DS/DS-5 

216522205 082-001333-00 

Frasco coletor de líquido a vácuo (sem proteção 
contra vazamentos) 

SJ-1000B/N 040-001533-00 

Frasco de coleta de líquido (com flutuador para 
proteção contra transbordamento) 

SJ-1000B 040-001659-00 

Conjunto de mangueiras de alimentação, pressão 
negativa, padrão americano, 35U-VAC-PB/DS-5 

216524205 082-001334-00 

Conjunto de mangueiras de alimentação, pressão 
negativa, padrão americano, 35U-VAC-OH/DS-5 

216521205 082-001335-00 

Conjunto de mangueiras de alimentação, pressão 
negativa, padrão americano, 35U-VAC-CH/DS-5 

216523205 082-001336-00 
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Descrição Modelo Nº de série  

Conjunto de mangueiras de alimentação, pressão 
negativa, padrão americano, 35U-VAC-BS/DS-5 

216527205 082-001340-00 

Conjunto de mangueiras de alimentação, pressão 
negativa, padrão australiano, 35I-VAC-SIS/NS-5 

216429105 082-001337-00 

Conjunto de mangueiras de alimentação, pressão 
negativa, padrão francês, 35I-VAC-FS/NS-5 

216425105 082-001338-00 

Conjunto de mangueiras de alimentação, pressão 
negativa, padrão alemão, 35I-VAC-GS/NS-5 

216426105 082-001339-00 

Conjunto de mangueiras de alimentação, pressão 
negativa, padrão inglês, 35I-VAC-BS/NS-5 

216427105 082-001341-00 

Kit de acessório do módulo de CO2 M02B 
(adulto/criança) 

Nenhum 115-002594-00 

Kit de acessório do módulo de CO2 M02B (neonato) Nenhum 115-002595-00 
Pacote de atualização do módulo de CO2 
(adulto/criança) 

Nenhum 115-030421-00 

Pacote de atualização do módulo de CO2 (neonato) Nenhum 115-030422-00 
Kit do módulo de CO2 (sem acessórios/com 
materiais de embalagem) 

Nenhum 115-030424-00 

Pacote de atualização do módulo de AG (com 
módulo de oxigênio) 

Nenhum 115-015242-00 

Pacote de atualização do módulo de AG (sem 
módulo de oxigênio) 

Nenhum 115-015243-00 

Kit de acessórios do módulo de AG Nenhum 115-007633-00 
Kit de acessórios do absorvedor de AG Nenhum 115-030810-00 
Linha de amostragem (adulto) Nenhum 115-043017-00 
Linha de amostragem (neonatal) Nenhum 115-043018-00 
Adaptador de vias aéreas (direto) Nenhum 115-043020-00 
Adaptador de vias aéreas (cotovelo) Nenhum 115-043021-00 
Coletor de água DRYLINE (adulto) Nenhum 115-043022-00 
Coletor de água DRYLINE (neonato) Nenhum 115-043023-00 
Coletor de água DRYLINE II (adulto) Nenhum 115-043024-00 
Coletor de água DRYLINE II (neonato) Nenhum 115-043025-00 
Conjunto de conector rápido (retorno de gás de 
amostra) 

Nenhum 115-017042-00 

Kit coletor para cabo (para o braço do suporte) Nenhum 115-024056-00 
Kit de controle de cabos Nenhum 115-011304-00 
Frasco coletor de líquido a vácuo (com proteção 
contra vazamentos) 

SJ-1000C 040-001532-00 

 
 
 

14-8 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3207



  

A Teoria de operação 

A.1 Sistema do circuito pneumático 

A.1.1 Diagrama do circuito pneumático 
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A.1.2 Lista de peças 
1 Conector do tubo de O2 32 Recipiente do absorvedor de CO2 

2 Conector do cilindro de O2 33 Bypass 

3 Conector do tubo de ar 34 Sensor de O2 

4 Conector do tubo de N2O 35 Medidor de pressão das vias aéreas 

5 Conector do cilindro de N2O 36 Sensor de fluxo inspiratório 

6 Regulador do cilindro (400 kPa) 37 Paciente 

7 Válvula de alívio de pressão (758 kPa) 38 Sensor de fluxo expiratório 

8 Filtro de entrada da unidade de gás 39 Dreno 

9 Regulador (200 kPa) 40 Válvula de retenção expiratória 

10 
Válvula de controle de fluxo 
inspiratório 

41 
Chave de seleção de ventilação manual 
espont/mecânica 

11 Sensor de fluxo inspiratório 42 Balão manual 

12 
Válvula de alívio de pressão mecânica 
(110 cmH2O) 

43 Válvula APL 

13 Válvula de liberação de pressão 44 Módulo de gás 

14 Válvula de seg PEEP 45 Fole 

15 
Interruptor de pressão da unidade de 
gás (140 kPa) 

46 
Válvula de alívio de pressão mecânica 
(1 kPa,10 cmH2O) 

16 Válvula proporcional PEEP 47 
Válvula de retenção de pressão negativa 
(1 cmH2O) 

17 Válvula expiratória 48 Reservatório de gás  

18 Resistor pneumático 49 Sensor de pressão 

19 Botão de fluxo de O2 50 Barramento de um vaporizador 

20 Sensor de pressão 51 Válvula de retenção de respiração livre 

21 Restritor de fluxo 52 
Entrada de fornecimento do cilindro 
reserva de ar 

22 Interruptor de pressão de O2 (200 kPa) 53 Válvula de alívio de pressão (11 kPa) 

23 Regulador (200 kPa) 54 SAGC 

24 Chave geral do sistema 55 Alimentação de O2 auxiliar 

25 Válvula de corte de O2-N2O 56 Gerador Venturi de pressão negativa 

26 Módulo de medidor de fluxo 57 Silenciador  

27 
Barramento de vaporizador duplo 

58 
Manômetro de pressão negativa 
ajustável 

28 
Válvula de retenção 

59 
Válvula flutuante de proteção de 
transbordamento 
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30 AGSS 60 
Filtro do interruptor de aspiração de 
pressão negativa 

31 Válvula de retenção inspiratória 61 Frasco de coleção de líquido 

/ / 62 Alimentação de O2 reserva 

 
 

A.1.3 Descrição 
 

Sistema de gás fresco 

A máquina de anestesia possui linhas de tubos e cilindros de gás disponíveis. Fontes de 
gás em tubos de O2, ar e N2O entram no sistema através dos conectores de tubos 1, 3 e 4, 
respectivamente. A pressão dos tubos varia de 280 a 600 kPa. Fontes de gás em cilindros 
de O2, ar e N2O entram no sistema através dos conectores de cilindros 2, 52 e 5, 
respectivamente. A pressão dos cilindros de O2, ar e O2 varia de 6,9 a 20 Mpa, 6,9 a 20 Mpa 
e 4,2 a 6 Mpa, respectivamente, que diminui para 400 kPa através do regulador 6. Cada 
conector está marcado claramente para evitar conexão errada de gás. Para a configuração 
sem cilindro auxiliar, a alimentação de oxigênio auxiliar 62 precisa ser configurada. Todos 
os conectores possuem filtros e válvulas de retenção. Medidores com código de cores 
mostram as pressões dos tubos e dos cilindros. Válvula de alívio de pressão 7 tem a função 
de evitar que a pressão de saída da alimentação de oxigênio seja demasiado alta. 
 
Quando o interruptor do sistema 24 é ligado, o medidor de fluxo 26 é conectado à fonte 
de gás. O regulador 23 diminui a pressão do gás para 200 kPa. O interruptor de pressão 
22 monitora a pressão da fonte de O2. Se a pressão do suprimento de O2 for mais baixa do 
que aproximadamente 200 kPa, aparecerá um alarme na tela do ventilador. Se a pressão do 
suprimento de O2 for mais baixa do que 100 kPa, o N2O é automaticamente cortado através 
da válvula de corte de O2-N2O, o que não afeta o suprimento de ar. O fluxômetro é equipado 
com uma ligação encadeada de O2-N2O, a qual mantém a concentração de O2 acima de 25% 
na saída de gás fresco. A mistura de gás O2, Ar e N2O sai pela saída do fluxômetro através do 
vaporizador 27 que deverá estar LIGADO, e carrega certa quantidade de agente anestésico 
para formar gás fresco. Os gases frescos vão da válvula de retenção 28 até o interruptor 
54 do seletor SAGC. Quando o interruptor do seletor SAGC é aberto, a ventilação mecânica 
para. O gás fresco é fornecido diretamente através do conector de inspiração do sistema 
respiratório. A válvula de alívio de pressão 53 evita que a pressão seja alta demais quando o 
status da SAGC for Ligada. Quando a chave seletora SAGC estiver desligada, o gás fresco é 
fornecido ao sistema respiratório usado pelo paciente durante a ventilação mecânica.. O O2 
que sai através do botão de fluxo de O2 19 vai diretamente ao sistema respiratório sem passar 
pelo conjunto do fluxômetro e pelo vaporizador. 
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Ventilar anestésico e sistema respiratório 

Esse ventilador anestésico tem acionamento pneumático e um sistema de fornecimento de 
anestesia controlado eletronicamente. O gás de acionamento vem do suprimento de O2 ou AR. 
O filtro 8 filtra o gás de unidade novamente. O regulador 9 diminui a pressão do gás para 
200 kPa. O interruptor de pressão monitora a pressão deste drive de gás. Se a pressão do drive 
de gás for mais baixa do que o limite de pressão predefinido, aparecerá um alarme na tela do 
ventilador. A válvula de controle de fluxo inspiratório 10 controla o fluxo inspiratório. A 
válvula proporcional PEEP 16 monitora a abertura e o fechamento da válvula expiratória 17 e 
também produz PEEP. Durante a inspiração, a válvula controlada por microprocessador 10 cria 
o fluxo inspiratório predefinido e a válvula expiratória 17 se fecha. O gás de acionamento entra 
no compartimento do fole 45 e pressiona para baixo o balão dentro do compartimento. Isso 
força o gás dentro do balão a passar pelo recipiente de absorvedor de CO2 32 para entrar no 
pulmão do paciente até o fim da inspiração. Durante a expiração, a válvula 10 se fecha e a 
válvula expiratória 17 se abre. O paciente expira livremente. O gás exalado, misturado com o 
gás fresco, entra no balão do fole e a eleva no compartimento. O gás de acionamento fora do 
balão é purgado para o AGSS até o fim da expiração. 
 
Durante a ventilação, o ventilador monitora em tempo real a pressão das vias aéreas (Pva) e 
o volume corrente (VC). Se a pressão das vias aéreas ou o VC estiver fora dos limites do 
alarme predefinido pelo usuário, haverá um alarme sonoro e visual. Quando a pressão 
das vias aéreas for mais alta do que o limite, o ventilador entra em estado expiratório 
automaticamente para evitar dano ao paciente. Além disso, o ventilador tem uma válvula 
de pressão de segurança 12 no tubo da unidade de gás, que se abre quando a pressão 
inspiratória excede um valor aproximado de 110 cmH2O (10 kPa) para evitar que a pressão 
das vias aéreas seja mantida. 
 

Sucção de pressão negativa 

O dispositivo de sucção de pressão negativa suga fluido e vômito da faringe do paciente. 
Ar comprimido nos tubos é usado como gás de acionamento. O gás passa pelo venturi 56 e 
é esgotado no silenciador 57. Sucção fluxo de gás é gerada na extremidade da pressão 
negativa. A pressão negativa produzida pelo fluxo do gás de sucção é conectada à faringe do 
paciente através de um tubo para sugar rapidamente o fluido da faringe do paciente. O frasco 
de coleta de líquido 58 é conectado ao tubo para coletar temporariamente o líquido sugado. 
Proteção flutuante contra sobrecarga (válvula 59) tem a função de proteção contra 
sobrecarga. Recipiente de coleta de líquido 61, perto do filtro de sucção de pressão negativa 
60, está integrado com proteção contra a sobrecarga aparelho, para evitar a penetração de 
líquidos no ajustador de pressão negativa 58 e gerador da pressão negativa do venture. 
O filtro de sucção de pressão negativa 60 está ligado à tubulação, para evitar que o bacillus 
polua o dispositivo ou a entre no fornecimento de gás do tubo. 
Se o sistema de sucção de pressão negativa estiver configurado sem configuração Venturi, o 
gerador de vácuo Venturi e a unidade mangueira de gás não forem necessárias, será conectado 
com o tubo das conexões das pressões negativas pela mangueira de fornecimento da fonte de gás. 
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A.2 Estrutura do sistema elétrico 

A.2.1 Diagrama do bloco elétrico 
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A.2.2 Lista de peças 
 

1 Fonte de energia CA 22 Placa de interface de rede 

2 Disjuntor 23 
Placa de interface para calibração e fonte 
de alimentação 

3 Conector de ar 24 Módulo de gás 

4 
Placa de unidade para o 
transformador de isolamento  

25 Placa monitor 

5 Fusível 26 Válvula de três vias  

6 Saída elétrica auxiliar 27 
Placa de backlight (retroiluminação) do 
fluxômetro  

7 
Interruptor de temperatura do 
transformador de isolamento  

28 Console de controle de luz de mesa 

8 
Ventoinha para o transformador de 
isolamento  

29 Chave em forma de nave 

9 Placa de conversão de força 30 Chave geral do sistema 

10 Placa de energia 31 
Chave de seleção de ventilação manual 
espont/mecânica 

11 Conjunto da bateria 32 Sensor de concentração de O2 

12 Ventoinha da placa de energia 33 Botão do circuito 

13 Placa inversora 34 
Interruptor de pressão do conjunto de 
entradas para suprimento de O2 

14 Monitor TFT de 8 pol. 35 
Chave de pressão/chave de limite da 
SAGC do bloco de circuito 

15 Placa de teclado 36 Válvula inspiratória 

16 Placa de leitura de teclado 37 Válvula PEEP 

17 Codificador giratório 38 Válvula de segurança 

18 Alto-falante 39 Painel de alimentação do aquecedor 

19 
Placa de conversão do monitor TFT 
de 7 pol. 

40 Placa de controle de aquecimento 

20 Monitor TFT de 7 pol. 41 Aquecedor do circuito 

21 Placa-mãe / / 
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B Especificações do produto 
 
 
A máquina de anestesia deve ser utilizada juntamente com os dispositivos de monitorização, 
sistema de alarme e dispositivos de proteção abaixo: 

 O dispositivo de medição de pressão em conformidade com a norma ISO 80601-2-13 

 O dispositivo de restrição de pressão em conformidade com a norma ISO 80601-2-13 

 O monitor de volume expiratório em conformidade com a norma ISO 80601-2-13 

 O sistema respiratório com sistema de alarme em conformidade com a norma 
ISO 80601-2-13 

 O sistema de ventilação anestésica em conformidade com a norma ISO 80601-2-13 

 O sistema de transferência e recebimento AGSS em conformidade com a norma 
ISO 80601-2-13 

 O dispositivo de fornecimento de gás anestésico em conformidade com a norma 
ISO 80601-2-13 

 O ventilador anestésico em conformidade com a norma ISO 80601-2-13 

 O monitor de O2 em conformidade com a norma ISO 80601-2-55 

 O monitor de CO2 em conformidade com a norma ISO 80601-2-55 

 O monitor de GA em conformidade com a norma ISO 80601-2-55 

 
A máquina de anestesia possui um dispositivo de restrição de pressão, monitor de volume 
expiratório, sistema respiratório com sistema de alarme, dispositivo de medição de pressão, 
sistema de ventilação anestésica, sistema de transferência e recebimento AGSS, dispositivo 
de fornecimento de gás anestésico, ventilador anestésico, monitor de O2, monitor de CO2 e o 
monitor de GA em conformidade com as normas mencionadas acima, em que: 

 O dispositivo de restrição de pressão, o monitor de volume expiratório e o sistema 
respiratório com sistema de alarme também estão em conformidade com a norma 
ISO 80601-2-13; 

 Os monitores de O2, de CO2 e de GA também estão em conformidade com a norma 
ISO 80601-2-55. 
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B.1 Especificações de segurança 
 

Tipo de proteção contra 
choque elétrico 

Equipamento classe I com alimentação elétrica interna. 
Quando houver dúvidas em relação à integridade do sistema 
de proteção externa (aterramento) das instalações ou em seus 
condutores, utilize o equipamento com fornecimento de energia 
interno (baterias). 

Grau de proteção contra 
choque elétrico 

Parte Aplicada tipo BF, a prova de desfibrilação. 

Modo operacional Contínuo 

Grau de proteção contra risco 
de explosão 

Equipamento comum, sem proteção contra explosão; não 
utilizar com anestésicos inflamáveis. 

Grau de proteção contra 
entrada prejudicial de água no 
monitor 

Proteção contra gotas d'água que caem verticalmente —IPX1 
(IEC 60529) 

Conexões elétricas entre o 
equipamento e o paciente 

Conexões não elétricas 

Tipo de equipamento Móvel 

Desinfecção Pode ser esterilizado por autoclave ou desinfetado a vapor 

 
 

B.2 Especificações ambientais 
 

Unidade principal 

Item Temperatura (ºC) Umidade relativa 

(sem condensação) 

Pressão baromét. 
(kPa) 

Operação 10 a 40 15 a 95% 70 a 106 
Transporte e 
armazenamento 

–20 a +60 (sensor de O2:  
–20 a +50) 

10 a 95% 50 a 106 

 

B-2 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3215



  

 

B.3 Requisitos de energia 
com transformador de isolamento  

Rede de corrente alternada 

Voltagem de entrada 220 a 240 V 100 a 120 V 

Frequência de entrada 50/60 Hz (±3 Hz) 50/60 Hz (±3 Hz) 

Energia de entrada 2,7 A  5,6 A 

Disjuntor 7,5A 7,5A 

Fusível T10AH/250V T10AH/250V 

Fonte de energia auxiliar 

Voltagem de saída 220 a 240 V 100 a 120 V  

Frequência de saída 50/60 Hz (±3 Hz) 50/60 Hz (±3 Hz) 

Potência de saída 0,6 A 1,2 A 

Fusível T2AH/250V T2AH/250V 

sem transformador de isolamento 

Rede de corrente alternada 

Voltagem de entrada 100 a 240 V  100 a 120 V  

Frequência de entrada 50/60 Hz (±3 Hz) 50/60 Hz (±3 Hz) 

Energia de entrada 5,6 A 5,6 A 

Fusível T10AH/250V T10AH/250V 

Fonte de energia auxiliar  

Voltagem de saída 100 a 240 V  100 a 120 V  

Frequência de saída 50/60 Hz (±3 Hz) 50/60 Hz (±3 Hz) 

Potência de saída 1,2 A 1,2 A 

Fusível T2AH/250V T2AH/250V 

Bateria interna  

Número de baterias 1 ou 2 

Tipo de bateria Bateria de íons de lítio 

Voltagem nominal 11,1 V CC 

Capacidade 4400 mAh (uma bateria) 

Hora para desligamento 
Pelo menos 5 min. (alimentado com baterias novas e completamente 
carregadas após o primeiro alarme de energia baixa) 

Tempo de 
funcionamento 

90 min (com uma bateria nova, recém carregada à temperatura ambiente 
de 25°C) 
150 min(com duas baterias novas e recém carregadas à temperatura 
ambiente de 25°C) 
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B.4 Especificações físicas 
Unidade principal 

Tamanho 

1375 x 715 x 620 mm (altura x largura x profundidade) (não incluindo o 
sistema respiratório) 
1375 x 880 x 620 mm (altura x largura x profundidade) (incluindo o 
sistema respiratório) 

Peso (configuração 
padrão) 

Aproximadamente 130 kg (sem vaporizadores e cilindros) 

Peso (configuração 
máxima) 

Aproximadamente 250 kg (incluindo dois vaporizadores, dois cilindros, 
a carga máxima da prateleira superior, a carga máxima de transporte da 
mesa de trabalho, e a carga máxima de transporte das gavetas) 

Prateleira superior 

Limite de peso 30 kg 

Tamanho 550 x 265 mm (largura x profundidade) 

Mesa de trabalho 

Tamanho 820 x 500 x 310 mm (altura x largura x profundidade) 

Limite de peso 28 kg 

Gaveta 

Gaveta  Duas gavetas, 135 x 390 x 315 mm (altura x largura x profundidade) 

Limite de peso 
(uma gaveta) 

5 kg  

Braço do balão 

Tamanho Comprimento: 320 mm; altura: 1030 mm 

Rodízios 

Rodízios Quatro rodinhas com 125 mm de diâmetro. As quatro possuem freios. 

Monitor 

Tipo TFT em cores  

Tamanho 8,4" 

Resolução 800 x 600 pixels 

BRILHO Ajustável 

Base  

Base 78 × 670 × 560 mm (altura x largura x profundidade) 

Indicação com LED 

LED de energia CA Um (verde; acende quando conectado a fonte de alimentação elétrica). 
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Indicação de áudio 

Alto-falante 
Emite os tons de alarme e os das teclas, suporta modulação tons de 
diversos níveis. Os de alarme estão em conformidade com a norma 
IEC60601-1-8. 

Alarme Um alarme sonoro auxiliar é produzido em caso de falha no alto-falante. 

Conector 

Fonte de alimentação 
Uma entrada de rede elétrica 
Três saídas elétricas auxiliares 

Rede 
Um conector de multiplexação para suportar a rede e a atualização 
online do software.  

DB9 
Um conector de multiplexação para calibrar os fluxos inspiratório e 
expiratório, ligar o módulo de gás externo e agir como porta serial de 
comunicação com o dispositivo externo. 

Equipotencial Um terminal de aterramento equipotencial 

Suporte do monitor do paciente 

Suporte do monitor do 
paciente 6800 

Montado ao lado da 
máquina de anestesia. 

Carga máxima: 14kg 

Comprimento de braço 
(distância entre o 
centro do eixo de 
rotação da bandeja e 
a superfície de 
montagem do trilho): 
325mm 

Suporte do monitor do 
paciente 6802 
Suporte do monitor do 
paciente 7000 
Suporte do monitor do 
paciente 8000 
Suporte do monitor do 
paciente 9000 
Suporte do monitor do 
paciente IMEC 
Suporte fixo do monitor 
do paciente T5 Montado em cima da 

máquina de anestesia. 

18 x 195 x 275 mm (altura x largura x 
profundidade) 

Suporte fixo do monitor 
do paciente T8 

25 x 200 x 275 mm (altura x largura x 
profundidade) 

Carrinho do compressor de ar 

Limite de peso da cesta 
do Endeavour  

2,5kg 

Tamanho 975 x 460 x 610 mm (altura x largura x profundidade) 
Rodízios Quatro rodinhas com 100 mm de diâmetro. As quatro possuem freios. 
Base 175 x 460 x 610 mm (altura x largura x profundidade) 

Pendente 

Carga máxima 250kg 

B-5 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3218



  

 

B.5 Especificações do sistema do circuito pneumático 
 

SAGC 

Conector Conector coaxial de 22 mm/conector cônico de 15 mm 

Fontes de gás 

Variação de pressão da 
tubulação 

280 a 600 KPa 

Conector da rede NIST, DISS 

Intervalo de taxa de fluxo de 
entrada da tubulação 

Gás de unidade: Ar 
O2: Máx. 75 L/min 
Ar: Máx. 150 L/min 
N2O: Máx. 20 L/min 
Gás unid.: O2 
O2: Máx. 190 L/min 
Ar: Máx. 20 L/min 
N2O: Máx. 20 L/min 

Variação de pressão do 
cilindro 

O2: 6,9MPa a 20 MPa 
N2O: 4,2MPa a 6 MPa 
Ar: 6,9 MPa a 20 MPa 

Intervalo da taxa de fluxo de 
entrada do cilindro 

Gás de unidade: Ar 
O2: Máx. 75 L/min 
Ar: Máx. 150 L/min 
N2O: Máx. 20 L/min 
Gás unid.: O2 
O2: Máx. 190 L/min 
Ar: Máx. 20 L/min 
N2O: Máx. 20 L/min 

Conector do cilindro PISS 

Conector do fornecimento do 
oxigênio auxiliar 

NIST 

Controle de O2 

Fluxo O2 25 a 75 L/min 
Alarme de falha no 
suprimento de gás 

≤220 KPa 
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Fluxômetro 

Fluxômetro 

Tubo duplo. Faixa de fluxo de ar: 0 a 1 L/min e 1 a 15 L/min 
Tubo duplo. Faixa de fluxo de O2: 0 a 1 L/min e 1 a 15 L/min 
Tubo duplo. Faixa de fluxo de N2O: 0 a 1 L/min e 1 a 10 L/min 
Precisão: ±10% do valor indicado (abaixo de 20 °C e 101,3 kPa, 
para fluxo entre 10% e 100% de escala total, usando o gás puro 
específico para calibração  

Alimentação de O2 auxiliar 
Não destinado para suprimento de gás para outros dispositivos 
Suprimento de gás: O2 no sistema  
Fluxo: 0 L/min a 15 L/min 

Sistema de ligação de O2-N2O 

Tipo Dispositivo de controle de proporção mecânica 

Variação Concentração de O2 acima de 25% 

 
 

B.6 Especificações do sistema respiratório 
Vazamento do sistema, complacência do sistema e volume do sistema 

Vazamento do sistema No máximo 150 mL/min a 3 kPa 

Complacência do 
sistema 

Modo manual: ≤4 mL/100Pa 
Modo mecânico: compensação de complacência automática (compensa 
a perda de volume causada pelo conjunto do canister de absorvedor de 
CO2 e o conjunto de fole) 

Volume do sistema  
Modo manual: 1800 mL Modo mecânico: 2600 mL 
Recipiente do absorvedor: 1500 mL 

Dreno 

Tipo Pode ser desmontado separadamente 

Volume Aproximadamente 6 ml 

Interface e conector 

Extremidade de 
expiração 

Conector coaxial de 22 mm/conector cônico de 15 mm 

Extremidade de 
inspiração 

Conector coaxial de 22 mm/conector cônico de 15 mm 

Extremidade do balão Conector coaxial de 22 mm/conector cônico de 15 mm 

Medidor de pressão das vias aéreas 

Variação -20 a +100 cmH2O 

Precisão: ± (2% da leitura em escala total + 4% da leitura real) 
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Válvula APL 

Variação 1 a 75 cmH2O 

Indicação táctil Acima de 30 cmH2O 

Precisão ±10 cmH2O ou ±15% do valor medido, o que for maior. 

Dados de fluxo de pressão (válvula APL completamente aberta) 

Fluxo (L/min) Pressão APL (cmH2O, seco) Pressão APL (cmH2O, úmido) 

3 0,22 0,22 
10 0,27 0,28 
20 0,32 0,33 
30 0,39 0,39 
40 0,49 0,50 
50 0,61 0,62 
60 0,78 0,80 
70 0,94 0,96 

Pressão mínima para abrir a válvula APL 

Seco 0,1 kPa 
Úmido 0,1 kPa 

Resistência expiratória (Sistemas de respiração anestésica com função BYPASS/Sistemas de 
respiração anestésica sem função BYPASS) 

 

Q
ueda de pressão (kPa) 

Fluxo (L/min) 
Tubo de respiração adulto (reutilizável/descartável) 
Tubo de respiração pediátrico (reutilizável/descartável) 
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Resistência inspiratória (Sistemas de respiração anestésica com função BYPASS/Sistemas de 
respiração anestésica sem função BYPASS) 

 

 
 

B.7 Especificações do ventilador 
Parâmetros do ventilador  

Plimit Variação: 10 a 100 cmH2O, etapa: 1 cmH2O 

Pinsp Variação: 5 a 60 cmH2O, etapa: 1 cmH2O 
Volume de suprimento de 5 a 1500 ml 

ΔP sup Variação: 5 a 60 cmH2O, etapa: 1 cmH2O 

PEEP Variação: DESL., 4 a 30 cmH2O, etapa: 1 cmH2O 

VC 20 a 1.500 ml  
etapa  
5 ml (20 a 100 ml)  
10 ml (100 a 300 ml) 
25 ml (300 a 1500 ml:)  

Tslope Variação: 0 a 2 s, etapa: 0,1 s 

Frequência Variação: 4 a 100 rpm, etapa: 1 rpm 

I:E Variação: 4:1 a 1:8, etapa: 0,5 

TIP:TI Variação: DESLIGADO, 5 a 60%, etapa: 5% 

Janela de acionamento Variação: DESL., 5 a 90%, etapa: 5% 

Freq SIMV Variação: 4 a 60 rpm, etapa: 1 rpm 

Tinsp Variação: 0,4 a 5 s, etapa: 0,1 s 

Fluxo (L/min) 

Q
ueda de pressão (kPa) 

Tubo de respiração adulto (reutilizável/descartável) 
Tubo de respiração pediátrico (reutilizável/descartável) 
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Acionamento Pressão: -20 cmH2O a -1 cmH2O, etapa: 1 cmH2O 
Fluxo: 0,5 a 15 L/min, etapa: 0,5 L/min 

Exp. PSV Acionar nível Variação: DESL., 5 a 60%, etapa: 5% 

Freq. mín. Variação: 2 a 30 rpm, etapa: 1 rpm 

ΔP apneia Variação: 5 ~ 60 cmH2O, etapa: 1 cmH2O 

Configurações de PEEP 

Tipo PEEP eletrônico integrado 

Variação Desligado, 4 a 30 cmH2O; incremento: 1 cmH2O 

Desempenho do ventilador 

Pressão da unidade 280 a 600 KPa 

Pico de fluxo ≥120 L/Min 

Faixa da válvula de fluxo 1 L/min a 120 L/min 

Parâmetros monitorizados do ventilador 

VM 0 a 100 L/min  

VC 0 a 2.500 ml 

Pva -20 cmH2O a 120 cmH2O 

Pmédia -20 cmH2O a 120 cmH2O 

Pplat -20 cmH2O a 120 cmH2O 

I:E 4:1 a 1:10 

Frequência 0 a 120 rpm 

Concentração de O2 18 a 100% 

R 0 a 600 cmH2O / (l/s) 

C 0 a 300 ml/cmH2O 

Parâmetro monitorizado de PEEP 

Variação 0 a 70 cmH2O: 
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B.8 Precisão do ventilador 
Precisão de controle 

VC 
<75 ml: ±15 ml, 
≥75 ml: ±20 ml ou ±10% do valor configurado, o que for maior 

Pinsp ±3,0 cmH2O ou ±8% do valor configurado, o que for maior 

Plimit ±4,0 cmH2O ou ±10% do valor configurado, o que for maior 

ΔP sup ±3,0 cmH2O ou ±8% do valor configurado, o que for maior 

PEEP 
4 cmH2O a 30cmH2O: ± 2,0 cmH2O ou ± 10% do valor definido; 
DESL.: não configurado 

Frequência ±1 rpm ou ±5% do valor configurado, o que for maior. 

I:E 2:1 a 1:4: ±10% do valor configurado; 
Outro intervalo: não definido. 

TIP:TI 
20% a 60%: ±15% do valor configurado; 
Outro intervalo: não definido. 

Freq SIMV ±1 rpm ou ±5% do valor configurado, o que for maior. 

Freq. mín. ±1 rpm ou ±5% do valor configurado, o que for maior. 

ΔP apneia ±3,0 cmH2O ou ±8% do valor configurado, o que for maior 

Precisão de monitorização 

VC 

<75 ml: ±15 ml; 
≥75 ml e <1500 ml: ±20 ml ou ±10% do valor mostrado, o que 
for maior; 
>1500 ml: indefinido 

VM 
0 a 30 L/min: ±1 L/min ou ±15% do valor mostrado, o que 
for maior; 
Outro intervalo: não definido. 

Pva ± 3,0 cmH2O ou ±8% do valor mostrado, o que for maior 

PEEP 
0 a 30 cmH2O: ± 2,0 cmH2O, ou ±10% do valor exibido, o que 
for maior; 
> 30 cmH2O: não definido 

Frequência ±1 rpm ou ±5% do valor exibido, o que for maior 

I:E 2:1 a 1:4: ±10% do valor configurado; 
Outro intervalo: não definido. 

R 
0 a 50 cmH2O/(L/s): ±10 cmH2O/(L/s); 
Outro intervalo: não definido. 
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C 
0 a 100 mL/cmH2O: ±10 mL/ cmH2O ou ±20% do valor 
mostrado, o que for maior; 
Outro intervalo: não definido. 

Concentração de O2 ±(2,5% do volume + 2,5% do nível de gás)  

Configurações de alarme 

Parâmetro Configuração da variação Observação 

FiO2  Limite máximo (limite mínimo + 2) a 100% O limite alto 
especificado 
deve sempre ser 
superior ao limite 
baixo. 

Limite mínimo 18 a (limite máximo -2)% 

VCe  Limite máximo (limite mínimo + 5) a 1600 ml  

Limite mínimo 0 a (limite máximo -5) ml 

VM  Limite máximo 0 a 15: (limite inferior + 0,2) a 15 
15 a 100: (limite inferior + 1) a 100 

Limite mínimo 0 a 15: 0 a (limite máximo - 0,2) 
15 a 100: 15 a (limite máximo - 1)  

Frequência  Limite máximo (limite mínimo + 2) a 100 rpm 

Limite mínimo 2 a (limite máximo - 2) rpm 

Pva  Limite máximo (limite mínimo + 2) a 100 cmH2O 

Limite mínimo 0 a (limite máximo - 2) cmH2O 

 
 

B.9 Vaporizador anestésico 
Vaporizador anestésico (para obter detalhes, consulte as Instruções de uso do vaporizador) 

Tipo 

Vaporizadores anestésicos Penlon Sigma Delta. Quatro tipos de 
vaporizadores com os agentes anestésicos halotano, enflurano, 
isoflurano, sevoflurano estão disponíveis. 
Vaporizador V60 fabricado pela Mindray. Quatro tipos de 
agentes anestésicos são opcionais, que são enflurano, isoflurano, 
halotano e sevoflurano. 
Vaporizador de desflurano Drager D-Vapor. 

Barramento de vaporizador Selectatec® 

Posição do vaporizador Posições do vaporizador único ou duplo (opcional) 

Modo de montagem 
Selectatec®, com função de trava (Selectatec® é uma marca 
registrada de Datex-Ohmeda Inc.) 

Barramento de vaporizador Plug-in® 

Posição do vaporizador Posições de vaporizador duplo  

Modo de montagem Plug-in ®, com função de trava  
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B.10 Especificações do sistema de transferência e 

recebimento AGSS 
 

Sistema de transferência e recebimento AGSS 

Tamanho 430 mm×132 mm×120mm (altura x largura x profundidade) 

Peso 2,15 kg 

Tipo de sistema de descarte Sistema de descarte de alto fluxo 

Frequência da bomba  75 L/min a 105 L/min 

 

Sistema de transferência e recebimento AGSS 

Tamanho 430 mm×132 mm×120mm (altura x largura x profundidade) 

Peso 2,15 kg 

Tipo de sistema de descarte Sistema de descarte de baixo fluxo 

Frequência da bomba  25 L/min a 50 L/min 

 
 

B.11 Especificações do dispositivo de aspiração de 

pressão negativa 
Dispositivo de aspiração da pressão negativa (com Venturi) 

Fonte de gás Ar ou O2, da fonte de gás do sistema 
Variação de pressão da tubulação 280 a 600 KPa 
Conector da rede NIST, DISS 
Consumo de gás <52 L/min na pressão de fornecimento de gás de 280 kPa 
Pressão negativa mínima >50 kPa na pressão de fornecimento de gás de 280 kPa 
Fluxo mínimo 20 L/min 
Precisão ±5% da capacidade total 

Dispositivo de aspiração da pressão negativa (sem Venturi) 

Categoria de desempenho Aspiração de faringe 
Fornecimento Vácuo externo 
Vácuo máximo 517,5 mmHg a 540 mmHg (69 kPa a 72 kPa) com vácuo 

externo aplicado de 540 mmHg e 40 L/min de fluxo livre 
Fluxo máximo  39 L/min a 40 L/min com vácuo externo aplicado de 

540 mmHg e 40 L/min de fluxo livre 
Fluxo mínimo 20 L/min de sucção 
Precisão do medidor de vácuo ±5% da capacidade total 
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B.12 Especificações do sensor de O2 
 

Sensor de O2 

Variação 18% a 100% 
Precisão ±(2,5% da porcentagem do volume + 2,5% da 

concentração) 
100% desvio de sinal de O2 100±1% 
Resolução 1 hPa de O2 
Vida útil esperada 1,0 x 106% para medida (25°C) 
Tempo de resposta (21% de ar para 
100% de O2) 

< 12 s 

Linearidade 0-100% de O2 linear 
Erro de linearidade < 3% relativo 
Precisão e repetibilidade < 1% vol. de O2 quando calibrado a 100% de oxigênio 
Faixa de temperatura de 
funcionamento 

0°C a +50 °C 

Compensação de temperatura ±3% de flutuação a 25-40 °C 
±8% de flutuação a 0-50 °C 

Variação de pressão 0,6 a 2,0 Bar 
Influência da pressão proporcional à alteração na pressão parcial de oxigênio 
Umidade relativa 0 a 99%  
Influência da umidade - 0,03% rel. por % de umidade relativa a 25 °C 
Desvio da saída de concentração de 
100% O2 

Mais de um ano de valor típico <5%  

Desvio de precisão da medida Atende aos requisitos de precisão em 6 horas 
Material ABS branco 
Embalagem Embalagem selada 
Vida útil No máximo 13 meses após ser retirado da embalagem 

(em conformidade com as condições de uso 
especificadas pelo fabricante) 

Saída 9-14 mV a 210 hPa de O2 

Efeito de gases que causam interferência  

Gás em teste Erro (% de O2) 

50% de He/50% de O2 <1% 
80% de N2O/20% de O2 1 a 1,5% 
4% de halotano/28,8% de O2/67,2% 
de N2O 

1,5% a 2% 

5% de sevoflurano/28,5% de O2/ 
66,5% de N2O 

1 a 1,5% 
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5% de enflurano/28,5% de O2/66,5% 
de N2O 1,8% 

1,2 a 1,8% 

5% de isoflurano/28,5% de O2/66,5% 
de N2O 

1,2 a 1,8% 

5% de CO2/28,5% de O2/66,5% 
de N2O 

<1% 

Teoria de operação 

O sensor de O2 monitora a taxa de FiO2 do paciente. O sensor de O2 é do tipo autoalimentado, com 
limite de difusão, com bateria de metal-ar e inclui um anodo, eletrólito, barreira de difusão e um 
catodo de ar, como indicado abaixo: 

 
 

O oxigênio é reduzido a íons hidroxila no catodo de acordo com a equação: 
 O2 + 2H2O + 4e- → 4OH 
Por sua vez, os íons hidroxila oxidam o anodo de metal da seguinte forma: 
 2Pb + 4OH- → 2PbO + 2H2O + 4e- 
De modo geral, a reação da célula pode ser representada por: 
 2Pb + O2 → 2PbO 
O sensor de O2 é um gerador de corrente e essa corrente é proporcional à frequência de consumo 
de oxigênio (Lei de Faraday). Essa corrente pode ser medida conectando-se um resistor nos 
terminais de saída para produzir um sinal de tensão. Se a passagem de oxigênio para o sensor é 
limitada apenas à difusão pela barreira de membrana sólida, esse sinal é uma medida da pressão 
parcial do oxigênio. 

Suprimento de ar 

Catodo 

Eletrólito 

Anodo 

Resistor de carga 

Membrana sólida 
Barreira de difusão 
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Estabilidade de sinal 

O sensor de O2 tem saídas altamente estáveis durante seu tempo de funcionamento. As taxas de 
desvio normais do sensor são de menos de 1% por mês quando o sensor de O2 é exposto ao gás em 
aplicações normais. Portanto, um sensor com sinal inicial de 12 mV em 210 mBar de oxigênio 
normalmente terá um sinal maior do que 10 mV ao final de sua vida útil. 

Efeitos de umidade 

Em condições onde pode ocorrer condensação de líquido, é necessário ter cuidado para que as 
entradas de gases não sejam bloqueadas. Se houver formação de líquido na região da entrada de 
gases, o fluxo de gás para o sensor será restrito. A restrição do acesso do gás resultará em um sinal 
baixo. Se um sensor aparentar estar sendo afetado pela condensação, o funcionamento normal 
pode ser restaurado secando o sensor com um pano macio. Os sensores não podem ser aquecidos 
para secar sob nenhuma circunstância. Mudanças nos níveis de umidade que afetam a pressão 
parcial do O2 alterarão o sinal de saída do sensor da mesma forma. 

Efeitos de pressão 

Como o sensor mede a pressão parcial do O2, a saída aumentará e diminuirá devido às mudanças 
de pressão que afetarem a pressão parcial do O2. Portanto, um aumento de 10% da pressão na 
entrada do sensor acarretará em um aumento de 10% no sinal de saída. Óxido nitroso é altamente 
solúvel em soluções neutras e alcalinas. Quando um sensor é exposto a altos níveis de óxido 
nitroso, a solubilidade desse gás pode causar um aumento na pressão interna a ponto de haver uma 
falha nas vedações. O sensor de O2 inclui um sistema de alívio de pressão patenteado na parte 
traseira, que limita o aumento da pressão interna ao dissolver N2O no eletrólito a um número 
dentro da capacidade do sistema de vedação. Testes mostram que os sensores não são afetados por 
meses de funcionamento com 100% de N2O. Testes de interferência cruzada com 10% de CO2 
(equilíbrio de O2) não mostram praticamente nenhuma interferência do CO2. 
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Dependência de temperatura 

O desenho resistente do sensor de O2 faz com que ele resista a danos causados por temperaturas 
extremamente altas ou baixas. Ainda assim, o sensor nunca deve ser exposto a temperaturas que 
congelem o eletrólito (aproximadamente -25 °C) ou que danifiquem os componentes do sensor, 
isto é, o plástico e as vedações (>70 °C). A vida útil do sensor depende da massa de chumbo 
disponível para reagir com o oxigênio e frequência de consumo. Pressão parcial do oxigênio alta e 
temperatura alta aumentam a corrente de saída do sensor, diminuindo seu tempo de 
funcionamento. 

 
 

Temperatura (°C) 

Vida útil = 1192/exp (2+0.0239 Temperatura) 

V
ida útil (N

úm
ero %

 20 °C
) 
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B.13 Especificações do módulo de CO2 
Módulo de CO2 

Variação e precisão de 
medição 

Variação da medida Precisão 

0 a 40 mmHg ±2 mmHg 

41 a 76 mmHg ±5% da leitura 

77 a 99 mmHg ±10% da leitura 

Desvio de precisão da medida Atende aos requisitos de precisão em 6 horas 

Frequência 

Variação 0 rpm a 120 rpm 

Resolução 1 rpm 

Precisão ±2 rpm 

Resolução 1 mmHg 

Tempo de elevação 
<330 ms em 100 ml/min  
<400 ms em 70 ml/min 

Tempo de resposta total do 
sistema 

<4,5s em 100mL/min  
<5s em 70mL/min 
Medido com um coletor de água e um tubo de amostragem de 
2,5 m para neonatos. 
<6s em 100mL/min  
<7,5s em 70mL/min 
Medido com um coletor de água e um tubo de amostragem de 
2,5 m de comprimento para adultos ou crianças. 

Frequência da bomba 70 mL/min e 100 mL/min opcional  

Precisão da frequência da 
bomba 

±15% do valor definido ou ±15 ml/min, o que for maior 

Tempo de início <90s 

Tempo de limpeza do coletor 
de água2 

≥24 h a 70 mL/min3 
≥24 h a 100 mL/min 

Limites do alarme de CO2 Variação Etapa 

Limite superior de EtCO2 (limite baixo + 2) a 99 mmHg 

1 mmHg Limite inferior de EtCO2 0 a (limite alto – 2) mmHg 

Limite superior de FiCO2 0 a 99 mmHg 

2 Condição do experimento: a temperatura do gás de amostragem é de 37 °C, a temperatura ambiente é de 
23 °C e a umidade relativa do gás de amostragem é de 100%. 
3 Tempo de limpeza do coletor de água ≥ 24h significa que o nível de líquido não excederá a linha MÁX 
dentro de 24 horas. 
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Efeito de gases que causam interferência no valor da medida de CO2 

Gás Concentração (%) Precisão 

N2O ≤60 

±1 mmHg 
Hal ≤4 
Sev ≤5 
Iso ≤5 
Enf ≤5 
Des ≤15 ±2 mmHg 
*Erros adicionais causados por interferência de gás medida em 0 a 40 mmHg 

*As condições de precisão de medida típicas são: 

1. A medida começa quando o estado de inicialização do módulo termina. 

2. Pressão ambiente: 750 a 760 mmHg; temperatura ambiente: 22 a 28ºC. 

3. O gás em teste é seco e o gás de equilíbrio é N2. 

4. Frequência da bomba: 100 ml/min; frequência de respiração: não superior a 50 rpm; 
flutuação de frequência de respiração: menos de ±3 rpm; I:E: 1:2. 

Temperatura de funcionamento (próxima do detector de módulo): 15 a 25 °C ou 50 a 55 °C. 
Precisão da medida: ±4 mmHg (0 a 40 mmHg) ou ±12% da leitura (41 a 99 mmHg) quando a 
frequência respiratória for maior do que 50 rpm. 
 
 

B.14 Especificações do Módulo AG 
Módulo AG 

Norma ISO 80601-2-55 
Modo de medida Sidestream 
Tempo de 
aquecimento 

Modo de precisão ISO 
Modo de precisão total 

<45 s 
<10 min 

Frequência da 
bomba 

Frequência da bomba: 
Precisão:  

120/150/200 ml/min opcional 
± 10 ml/min ou ±10%, o que for maior 

Gás 
CO2, O2 (opcional), N2O e qualquer dos cinco agentes anestésicos: Des, 
Iso, Enf, Sev e Hal. 

Variação 

CO2 0 a 10% 
O2 (opcional) 0 a 100% 
N2O 0 a 100% 
Des 0 a 18% 
Sev 0 a 8% 
Enf, Iso, Hal 0 a 5% 

Modo de 
precisão ISO 

CO2 
N2O 
Outro agente anestésico 

±0,3% ABS 
± (8%REL+2%ABS) 
8%REL 
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Modo de 
precisão total 

Gás Variação (%REL) Precisão (%ABS) 
CO2 0 a 1 ±0,1 

1 a 5 ±0,2 
5 a 7 ±0,3 
7 a 10 ±0,5 

N2O 0 a 20 ±2 
20 a 100 ±3 

O2 0 a 25 ±1 
25 a 80 ±2 
80 a 100 ±3 

Des 0 a 1 ±0,15 
1 a 5 ±0,2 
5 a 10 ±0,4 
10 a 15 ±0,6 
15 a 18 ±1 

Sev 0 a 1 ±0,15 
1 a 5 ±0,2 
5 a 8 ±0,4 

Enf, Iso, Hal 0 a 1 ±0,15 
1 a 5 ±0,2 

Tempo de elevação4 CO2 ≤250 ms 
N2O ≤250 ms 
O2 ≤500 ms 
Enf ≤350 ms 
Des, Sev, Iso, Hal ≤300 ms 

Tempo de resposta 
total do sistema 

CO2 <6 a 120 ml/min 
<5 a 150 ml/min 
<5 a 200 ml/min 

N2O <6 a 120 ml/min 
<5 a 150 ml/min 
<5 a 200 ml/min 

O2 <6 a 120 ml/min 
<5 a 150 ml/min 
<5 a 200 ml/min 

Enf, Des,Sev,Iso,Hal <6 a 120 ml/min 
<5 a 150 ml/min 
<5 a 200 ml/min 

Frequência Variação 2 rpm ~ 100 rpm 
Resolução 1 rpm 
Precisão 2 rpm ~ 60 rpm: ±1 rpm 

61 rpm ~ 100 rpm: ±2 rpm 

4 10% a 90%. Fluxo de gás de amostra: 200 ml/min. Coletor de água DRYLINETM. Linha de amostragem 
DRYLINETM para adulto (2,5 m). 
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Desvio de precisão 
da medida 

Atende aos requisitos de precisão em 6 horas 

Tempo de 
atualização 

Uma vez por segundo 

Calibração Uma vez por ano 
Tempo de limpeza 
do coletor de água5 

≥20 h a 120 ml/min 
≥19 h a 150 ml/min 
≥17 h a 200 ml/min 

Limite de ID do 
agente primário 

Modo de precisão total 0,15% 
Modo de precisão ISO 0,4% 

Limite de ID do 
agente secundário 

Agente primário ≤ 10% Modo de precisão total: 0,3% 
Modo de precisão ISO: 0,5% 

agente primário > 10% 5%REL (10% REL para isoflurano) do agente 
primário 

 

Limites do alarme GA Variação Etapa Unidade 

Limite superior de EtCO2  (limite inferior + 2) a 76 1 mmHg 
Limite inferior de EtCO2  0 a (limite máximo –2) 
Limite superior de FiCO2  (limite inferior + 2) a 76 
Limite baixo de FiCO2  0 a (limite máximo –2) 
Limite alto de EtN2O  (limite inferior + 2) a 100 1 % 
Limite baixo de EtN2O 0 a (limite máximo –2) 
Limite alto de FiN2O (limite inferior + 2) a 100 
Limite baixo de FiN2O 0 a (limite máximo –2) 
Limite superior de EtHal  (limite inferior + 0,2) a 5,0 0,1 % 
Limite inferior de EtHal 0,0 a (limite alto – 0,2) 
Limite superior de FiHal (limite inferior + 0,2) a 5,0 
Limite inferior de FiHal 0,0 a (limite alto – 0,2) 
Limite superior de EtEnf  (limite inferior + 0,2) a 5,0 0,1 % 
Limite inferior de EtEnf 0,0 a (limite alto – 0,2) 
Limite superior de FiEnf (limite inferior + 0,2) a 5,0 
Limite baixo de FiEnf 0,0 a (limite alto – 0,2) 
Limite superior de EtIso  (limite inferior + 0,2) a 5,0 0,1 % 
Limite inferior de EtIso 0,0 a (limite alto – 0,2) 
Limite superior de FiIso (limite inferior + 0,2) a 5,0 
Limite inferior de FiIso 0,0 a (limite alto – 0,2) 
Limite superior de EtSev  (limite inferior + 0,2) a 8,0 0,1 % 
Limite inferior de EtSev 0,0 a (limite alto – 0,2) 
Limite superior de FiSev (limite inferior + 0,2) a 8,0 
Limite inferior de FiSev 0,0 a (limite alto – 0,2) 

5 Condição do experimento: a temperatura do gás de amostragem é de 37 °C, a temperatura ambiente é de 
23 °C e a umidade relativa do gás de amostragem é de 100%. 

B-21 

                                                        

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3234



  

Limites do alarme GA Variação Etapa Unidade 

Limite superior de EtDes  (limite inferior + 0,2) a 18,0 0,1 % 
Limite inferior de EtDes 0,0 a (limite alto – 0,2) 
Limite superior de FiDes (limite inferior + 0,2) a 18,0 
Limite inferior de FiDes 0,0 a (limite alto – 0,2) 

 

Efeito de gases que causam interferência no valor medido de GA 

Gás 
Concentração 
(%) 

Efeito quantitativo (%ABS)2) 

CO2 N2O Hal Sev Iso Enf Des O2 

CO2 ≤10 / 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

N2O ≤60 0,1 / 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Hal1) ≤4 0 0,1 / 0,13) 0,13) 0,13) 0,1 0,1 

Sev1) ≤5 0 0,1 0,13) / 0,13) 0,13) 0,1 0,1 

Iso1) ≤5 0 0,1 0,13) 0,13) / 0,13) 0,1 0,1 

Enf1) ≤5 0 0,1 0,13) 0,13) 0,13) / 0,1 0,1 

Des1) ≤15 0 0,1 0,13) 0,13) 0,13) 0,13) / 0,1 

Xenônio <100% 0,1 0 0 0 0 0 0 0,5 

Hélio <50% 0,1 0 0 0 0 0 0 0,5 

Etanol <0,1% 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

Acetona <1% 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,5 

Metano <1% 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,5 

1) A interferência de vários agentes no CO2, N2O e O2 é geralmente igual à interferência de um 
único agente. 
2) O efeito quantitativo máximo de cada gás em concentrações dentro de faixas de precisão 
especificadas para cada gás. O efeito total de todas as interferências não devem exceder 5% REL 
da concentração de gás. 
3) Aplicável somente ao módulo AION 03 AG, equivalente à interferência do GA secundário e do 
GA primário. 

 
 

 
 

B-22 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3235



  

C EMC 
 
 
A máquina de anestesia WATO EX-30 atende às exigências da norma IEC 60601-1-2. 
 
 

OBSERVAÇÃO 

 O uso de acessórios, sensores e cabos que não sejam os especificados pode 
aumentar a emissão eletromagnética ou diminuir a imunidade eletromagnética 
do equipamento. 

 A máquina de anestesia e seus componentes não devem ser empilhados ou 
utilizados nas proximidades de outros equipamentos. Se esse tipo de uso for 
necessário, a máquina de anestesia e seus componentes devem ser observados 
para verificar o funcionamento normal com a configuração usada. 

 A máquina de anestesia exige precauções especiais no que diz respeito à 
compatibilidade eletromagnética e deve ser instalada de acordo com as 
informações de EMC fornecidas abaixo. 

 Outros dispositivos podem causar interferência nesse equipamento mesmo que eles 
atendam às exigências da CISPR. 

 Quando o sinal de entrada está abaixo da amplitude mínima fornecida nas 
especificações técnicas, pode ocorrer erro nas medidas. 

 O uso de dispositivos de comunicação portáteis ou móveis degradará o 
funcionamento do equipamento. 
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Orientações e declaração — emissões eletromagnéticas 

A máquina de anestesia WATO EX-30 é adequada para uso no ambiente eletromagnético 
especificado. O cliente ou usuário da máquina de anestesia WATO EX-30 deve certificar-se de 
que ela seja utilizada em um ambiente como está descrito abaixo. 

Teste de emissões  Compatibilidade Ambiente eletromagnético - diretrizes 

Radiofrequência (RF) 
Emissões de RF CISPR 11 

Grupo 1 A máquina de anestesia WATO EX-30 usa 
energia de RF somente para sua função 
interna. Portanto, suas emissões de RF são 
muito baixas e provavelmente não causam 
nenhuma interferência em equipamentos 
eletrônicos próximos. 

Radiofrequência (RF) 
Emissões de RF CISPR 11 
 

Classe B A máquina de anestesia WATO EX-30 é 
adequada para uso em todos os 
estabelecimentos, incluindo ambientes 
domésticos e aqueles diretamente conectados 
à rede pública de energia de baixa tensão que 
abastece os prédios residenciais. 

Emissões harmônicas 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Flutuações de tensão/ 
ondulações de emissões 
emissões 
IEC 61000-3-3 

Em 
conformidade 
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Orientações e declaração — imunidade eletromagnética 

A máquina de anestesia WATO EX-30 é adequada para uso no ambiente eletromagnético especificado. 
O cliente ou usuário da máquina de anestesia WATO EX-30 deve certificar-se de que ela seja utilizada 
em um ambiente como está descrito abaixo. 

Teste de 
imunidade 

Nível de teste 
IEC 60601 

Nível de conformidade Ambiente eletromagnético — 
orientações 

Descargas 
eletrostáticas 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

contato ±6 kV 
ar ±8 kV 

contato ±6 kV 
ar ±8 kV 

O piso deve ser de madeira, 
concreto ou azulejo de 
cerâmica. Se o chão for 
coberto por material sintético, 
a umidade relativa deve ser, 
no mínimo, 30%. 

Descargas 
elétricas rápidas/ 
transitórias 
(EFT) 
IEC 61000-4-4 

Linhas de fornecimento 
de energia ±2 kV  
 
±1 kV para linhas de 
entrada/saída 
(comprimento≥3 m) 

Linhas de fornecimento 
de energia ±2 kV  
 
±1 kV para linhas de 
entrada/saída 
(comprimento≥3 m) 

A qualidade de potência 
principal deve ser a de um 
típico ambiente comercial ou 
hospitalar. 

Oscilação 
IEC 61000-4-5 

±1 kV linha(s) a linha (s) 
 
±2 kV linha(s) para terra 

±1 kV linha(s) a linha (s) 
 
±2 kV linha(s) para terra 

Quedas de 
tensão, curto 
interrupções e 
variações de 
tensão na 
alimentação de 
energia linhas 
de entrada 
IEC 61000-4-11 

<5% UT (>95% de 
queda em UT) 
durante 0,5 
 
40% UT (60% de queda 
em UT) durante 5 ciclos 
 
70% UT (30% de queda 
em UT) durante 
25 ciclos 
 
<5% UT (>95% de 
queda em UT) 
durante 5 s 

<5% UT (>95% de 
queda em UT) 
durante 0,5 
 
40% UT (60% de queda 
em UT) durante 5 ciclos 
 
70% UT (30% de queda 
em UT) durante 
25 ciclos 
 
<5% UT (>95% de 
queda em UT) 
durante 5 s 

A qualidade de potência 
principal deve ser a de um 
típico ambiente comercial ou 
hospitalar. Se o usuário da 
máquina de anestesia WATO 
EX-30 exigir operação 
contínua durante interrupções 
da rede de alimentação, 
recomenda-se que ela 
seja alimentada por uma fonte 
de alimentação ininterrupta 
(UPS) ou bateria. 

Frequência de 
alimentação 
(50/60 Hz) 
campo magnético 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Os campos magnéticos de 
frequência de potência devem 
ter níveis característicos para 
um local típico em um ambiente 
comercial ou hospitalar. 

Observação 1: UT representa a voltagem da rede elétrica de corrente alternada antes da aplicação do 
nível de teste. 
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Orientações e declaração — imunidade eletromagnética 

A máquina de anestesia WATO EX-30 é adequada para uso no ambiente eletromagnético 
especificado. O cliente ou usuário da máquina de anestesia WATO EX-30 deve certificar-se de que 
ela seja utilizada em um ambiente como está descrito abaixo. 

Teste de 
imunidade 

Nível de teste 
IEC 60601 

Nível de 
conformidade 

Ambiente eletromagnético — 
orientações 

RF conduzida 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz a 80 MHz 
Fora das faixasa ISM 
 
10 Vrms 
150 kHz a 80 MHz 
MHz 
Dentro das  
faixasa ISM 

3Vrms 
 
 
 
10Vrms 
 

Não utilize equipamentos de 
comunicação de RF, portáteis ou 
móveis a uma distância inferior à 
recomendada de qualquer componente 
do equipamento, incluindo os cabos. 
A distância de separação recomendada 
é calculada com base na equação 
aplicável à frequência do transmissor. 
Distâncias de separação recomendadas: 
 

Pd 2,1=  
RF irradiada 
IEC 61000-4-3 

10V/m 
80 MHz~2,5 GHz 

10 V/m 
 

Distâncias de separação recomendadas: 
80 GHz a 800 MHz 

Pd 2,1=  
 
800 MHz a 2,5 GHz 

Pd 3,2=  
 
Em que P é valor nominal máximo de 
saída do transmissor em Watts (W), 
de acordo com o fabricante do 
transmissor, e d é a distância de 
separação recomendada, em metros (m)b 
As potências de campo de 
transmissores de RF fixos, segundo 
determinado por um estudo 
eletromagnético local c, devem ser 
menores que o nível de conformidade 
em cada faixa de frequência d. 
Nas proximidades dos equipamentos 
marcados com o seguinte símbolo, 
pode ocorrer interferência:  
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Observação 1: Em 80 MHz a 800 MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alto para a distância de 
separação. 
Observação 2: Essas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação 
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
a. As faixas ISM (Industrial, Cientifica e Médica) entre 150 kHz e 80 MHz são 6.765 MHz a 
6.795 MHz; 13.553 MHz a 13.567 MHz; 26.957 MHz a 27.283 MHz e 40,66 MHz a 40,70MHz. 
b. Um fator adicional de 10/3 é usado no cálculo da distância de separação recomendada para 
transmissores nas faixas de frequência ISM entre 150 kHz e 80 MHz e na faixa de frequência de 
80 MHz a 2,5 GHz para diminuir a probabilidade de que equipamentos de comunicação 
portáteis/móveis causem interferência caso sejam acidentalmente levados para áreas onde se 
encontrem pacientes.  
c. Teoricamente, não é possível prever com precisão as potências de campos de transmissores fixos, 
por exemplo, telefones via estações de base ou rádio (celulares, sem fio), serviço terrestre de rádio, 
radioamador, redes AM e FM de rádio e redes de televisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético 
originado pelos transmissores fixos de RF, deve-se analisar a possibilidade de executar um estudo 
eletromagnético local. Se a intensidade de campo medida no local em que a máquina de anestesia 
WATO EX-30 é usada exceder o nível aplicável de conformidade de RF acima, a máquina de 
anestesia WATO EX-30 deve ser observada para comprovar seu funcionamento normal. Se for 
constatado um desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, por exemplo, 
nova orientação ou reposicionamento da máquina de anestesia WATO EX-30. 
d. Acima do intervalo de frequência compreendido entre 150 kHz e 80 MHz, as intensidades de 
campo deverão ser inferiores a 3 V/m. 
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Distância de separação recomendada entre equipamentos de comunicação portáteis e móveis 
que usam RF e a máquina de anestesia WATO EX-30 

A máquina de anestesia WATO EX-30 é adequada para a utilização em ambientes eletromagnéticos 
nos quais as interferências de emissões de RF são controladas. O cliente ou usuário da máquina de 
anestesia WATO EX-30 pode ajudar a evitar interferência eletromagnética mantendo uma distância 
mínima entre os equipamentos de comunicação portátil e móvel de RF (transmissores) e a máquina de 
anestesia WATO EX-30 como é recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída dos 
equipamentos de comunicação.  

Classificação 
das potências 
máximas de 
saída do 
transmissor (W) 

Distância de separação em metros (m) de acordo com a frequência do 
transmissor 

150 kHz a 80 MHz 
fora das faixas 
ISM  

Pd 2,1=  

150 kHz a 80 MHz 
dentro das faixas 
ISM  

Pd 2,1=  

80 MHz a 
800 MHz 
 

Pd 2,1=  

800 MHz a 
2,5 GHz 
 

Pd 3,2=  

0,01 0,12  0,12  0,12  0,23  

0,1 0,38  0,38  0,38  0,73  

1 1,20  1,20  1,20  2,30  

10 3,80  3,80  3,80  7,30  

100 12,00  12,00  12,00  23,00  

Para transmissores com classificação de potência máxima de saída não listados acima, a distância de 
separação recomendada em metros (m) pode ser determinada usando a equação aplicável à frequência 
do transmissor, onde P é a taxa máxima de potência de saída do transmissor em watts (W), de acordo 
com o fabricante do transmissor. 
Observação 1: Em 80 MHz a 800 MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alto para a distância de 
separação. 
Observação 2: As faixas ISM (Industrial, Cientifica e Médica) entre 150 kHz e 80 MHz são 
6.765 MHz a 6.795 MHz; 13.553 MHz a 13.567 MHz; 26.957 MHz a 27.283 MHz e 40,66 MHz 
a 40,70 MHz. 
Observação 3: Um fator adicional de 10/3 é usado no cálculo da distância de separação recomendada 
para transmissores nas faixas de frequência ISM entre 150 kHz e 80 MHz e na faixa de frequência de 
80 MHz a 2,5 GHz para diminuir a probabilidade de que equipamentos de comunicação 
portáteis/móveis causem interferência caso sejam acidentalmente levados para áreas onde se 
encontrem pacientes. 
Observação 4: Essas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação 
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
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D Mensagens de Alarme 
 
 
Este capítulo apresenta mensagens de alarmes técnicos e fisiológicos. 
Observe que neste capítulo: 
A coluna L indica o nível do alarme padrão: H significa alto, M significa médio e L 
significa baixo. “●” significa que o nível do alarme pode ser ajustado pelo usuário. 
Para cada mensagem de alarme são dadas as soluções que instruem sobre a resolução 
do problema. Se o problema persistir, entre em contato com o Serviço de atendimento 
ao cliente. 
 
AA significa qualquer dos cinco agentes anestésicos: Des (desflurano), Iso (isoflurano), 
Enf (enflurano), Sev (sevoflurano) ou Hal (halotano).  
 
 

D.1 Mensagens de alarmes fisiológicos 
Fonte Mensagem de 

alarme 
L Causa e solução 

Ventilador Pre. vias aéreas 
muito alta 

H O pico de pressão é maior do que a configuração do limite 
alto da pressão das vias aéreas. Diminua a configuração do 
volume corrente ou aumente a configuração do limite alto 
do alarme da pressão das vias aéreas. 

Pre. vias aéreas 
muito baixa 

H O pico de pressão é inferior à configuração do limite baixo 
do alarme da pressão das vias aéreas por 20 segundos. 
Aumente a configuração do volume corrente ou diminua a 
configuração do limite baixo do alarme da pressão das vias 
aéreas. 

FiO2 muito alto M O FiO2 é maior do que a configuração de limite alto do 
alarme. Diminua o fluxo de O2 no gás fresco ou aumente o 
limite alto do alarme. 

FiO2 muito 
baixo 

H O FiO2 é inferior à configuração de limite baixo do alarme. 
Aumente o fluxo de O2 no gás fresco ou diminua o limite 
baixo do alarme. 

VCe muito alto M O VCe é maior do que a configuração de limite alto do 
alarme. Se o modo de ventilação for trocado, esse alarme é 
desabilitado temporariamente dentro de nove ciclos 
respiratórios ou um minuto (o que for menor) após ter sido 
configurado. Diminua a configuração do volume corrente 
ou aumente o limite alto do alarme. 
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Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

VCe muito 
baixo 

M O VCe é inferior à configuração de limite baixo do alarme. 
Se o modo de ventilação for trocado, esse alarme é 
desabilitado temporariamente dentro de nove ciclos 
respiratórios ou um minuto (o que for menor) após ter sido 
configurado. Aumente a configuração do volume corrente 
ou diminua o limite baixo do alarme. 

VM muito alto M O VM é maior do que a configuração de limite alto do alarme. 
Se o modo de ventilação for trocado, esse alarme é desabilitado 
temporariamente dentro de nove ciclos respiratórios ou um 
minuto (o que for menor) após ter sido configurado. Diminua 
as configurações para o volume corrente ou frequência 
respiratória ou aumente o limite alto do alarme. 

VM muito baixo M O VM é inferior à configuração de limite baixo do alarme. 
Se o modo de ventilação for trocado, esse alarme é desabilitado 
temporariamente dentro de nove ciclos respiratórios ou um 
minuto (o que for menor) após ter sido configurado. Aumente 
as configurações para o volume corrente ou frequência 
respiratória ou diminua o limite baixo do alarme. 

Alarme de 
apneia 

M Duas condições de acionamento são atingidas 
simultaneamente: 
1. A flutuação do Pva é de menos de 3cmH2O. 
2. O VCe é de menos de 10 ml por mais de 20 s ou o fluxo 
na conexão do paciente fica sempre dentro da linha de base. 

Volume 
apneia>2 min 

H A respiração não foi detectada nos últimos 120 segundos. 
Examine o estado do paciente. Use o modo de ventilação 
manual para ajudar o paciente a respirar. Verifique se os 
tubos caem. 

Freq. muito alta L A frequência é maior do que a configuração de limite alto 
do alarme. Se o modo de ventilação for trocado, esse alarme 
é desabilitado temporariamente dentro de nove ciclos 
respiratórios ou um minuto (o que for menor) após ter sido 
configurado. Diminua a configuração da frequência 
respiratória ou aumente o limite alto do alarme. 

Freq. muito 
baixa 

L A frequência é inferior à configuração de limite baixo do 
alarme. Se o modo de ventilação for trocado, esse alarme é 
desabilitado temporariamente dentro de nove ciclos 
respiratórios ou um minuto (o que for menor) após ter sido 
configurado. Aumente a configuração da frequência 
respiratória ou diminua o limite baixo do alarme. 

Limite pressão L A pressão das vias aéreas é maior do que Plimit. Aumente 
Plimit ou diminua configuração do volume corrente. 
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Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

Módulo 
AG 

EtCO2 muito alto  O valor medido ultrapassou o limite alto do alarme ou caiu 
abaixo do limite baixo do alarme. Verifique as condições 
fisiológicas do paciente. Certifique-se de que o tipo do 
paciente e as configurações de limite do alarme estejam 
corretos. 

EtCO2 muito 
baixo 

 

FiCO2 muito alta  

FiCO2 muito 
baixo 

 

EtN2O muito alto  

EtN2O muito 
baixo 

 

FiN2O muito alto  

FiN2O muito 
baixo 

 

EtHal muito alto  

EtHal muito 
baixo 

 

FiHal muito alto  

FiHal muito 
baixo 

 

EtEnf muito alto  

EtEnf muito 
baixo 

 

FiEnf muito alto  

FiEnf muito 
baixo 

 

EtIso muito alto  

EtIso muito 
baixo 

 

FiIso muito alto  

FiIso muito 
baixo 

 

EtSev muito alto  

EtSev muito 
baixo 

 

FiSev muito alto  

FiSev muito 
baixo 
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Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

EtDes muito alto  

EtDes muito 
baixo 

 

FiDes muito alto  

FiDes muito 
baixo 

 

Módulo 
de CO2 

EtCO2 muito alto  

EtCO2 muito 
baixo 

 

FiCO2 muito alta  
 
 

D.2 Mensagens de alarmes técnicos 
 

Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

Sistema  Rel. RT deve 
redef. 

H Não há baterias tipo botão no sistema, ou a bateria está 
vazia. Substitua a bateria tipo botão por uma nova. 

Relógio RT 
inexiste 

H Funcionamento incorreto do chip de RT. Entre em contato 
com o serviço de atendimento ao cliente. 

Erro inic. teclado H Funcionamento incorreto do teclado. Pare de usar o teclado. 
Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente. 

Erro de chave M A chave foi mantida pressionada por mais de três segundos. 
Verifique a chave. 

Conflito 
Endereço IP 

M Configure o endereço de IP novamente. 

Falha vent. 
mecânica 

H Redefinição de software anormal. Reinicie a máquina de 
anestesia. Se o problema persistir, entre em contato com o 
Serviço de atendimento ao cliente. 

Erro inic. 
ventilador 

H Esse problema ocorre durante a inicialização do ventilador. 
Reinicie a máquina. Se o problema persistir, entre em 
contato com o Serviço de atendimento ao cliente. 

Energia Baixa voltagem da 
bateria! 

H A bateria está muito fraca. O sistema está operacional. 
Conecte a rede de CA imediatamente. Em caso de queda de 
energia, use o modo de ventilação manual para ajudar o 
paciente a respirar. Se as baterias não puderem ser 
carregadas por completo em 24 horas, entre em contato 
com o serviço de atendimento ao cliente. 
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Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

Bateria em uso L A bateria está sendo usada. 

Bateria não 
detectada 

M a bateria não está instalada. Também é possível que a 
bateria não esteja conectada ao módulo de potência. Entre 
em contato com o serviço de atendimento ao cliente. 

Parada com. sist. 
aliment. 

H A comunicação entre o sistema de 
alimentação e o painel de controle 
principal é interrompida por 
10 segundos. 

Reinicie a 
máquina. Se o 
problema 
persistir, entre 
em contato com 
o Serviço de 
atendimento ao 
cliente. 

Erro autoteste sist 
aliment 

H Erro de vigilância do sistema de 
alimentação, erro de Flash ou erro de 
voltagem na fonte de alimentação. 

Erro volt. sist. 
aliment. 

H Erro de voltagem da fonte de 
alimentação. 

Sis. INATIVO, 
bateria vazia! 

H A voltagem de uma das baterias é inferior a 10,2V e a fonte 
de energia CA não está conectada. Conecte à fonte de 
energia CA imediatamente. Em caso de queda de energia, 
aplique ventilação manual no paciente. Se as baterias não 
puderem ser carregadas por completo em 24 horas, entre 
em contato com o serviço de atendimento ao cliente. 

Temp. elevada 
placa aliment. 

H A temperatura da placa de alimentação está acima de 
95 graus. Interrompa o uso da máquina por algum tempo. 
Se a mensagem de alarme permanecer após a máquina ser 
reiniciada, entre em contado com o serviço de atendimento 
ao cliente. 

Circuito de resp. 
não mont. 

H O sistema respiratório não está instalado. Também é 
possível que não esteja corretamente conectado à base. 
Entre em contado com o serviço de atendimento ao cliente. 

Falha mód. aquec. L Falha no termistor ou na haste de aquecimento. Verifique 
se há condensação de vapor no sensor. 

Ventilador Erro hardware 
ventilador 01 

H Erro da CPU. Monitorização não 
confiável. Use o modo de 
ventilação manual para 
ajudar o paciente a 
respirar e entre em 
contado com o serviço de 
atendimento ao cliente. 

Erro hardware 
ventilador 02 

H Erro da RAM. 

Erro hardware 
ventilador 03 

H Erro da ROM. 

Erro hardware 
ventilador 04 

H Erro de vigilância. 

Erro hardware 
ventilador 05 

H Erro da EEPROM. 
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Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

Erro hardware 
ventilador 06 

H Erro do AD interno. 

Erro hardware 
ventilador 07 

H Erro do AD externo. 

Erro hardware 
ventilador 08 

H Erro da alimentação de 5 V. 

Erro hardware 
ventilador 09 

H Erro da alimentação de 12 V. 

Erro hardware 
ventilador 11 

H Falha na válvula de controle de 
segurança causada pelo painel 
de controle auxiliar. 

Erro mód. Ctrl 
auxi 

H Nenhuma mensagem de conclusão de teste é recebida após 
uma espera de 10 segundos durante o teste de eficácia de 
pressão do controle auxiliar e o teste de eficácia de controle 
da válvula de segurança. Nenhuma mensagem de zeragem 
completa é recebida após uma espera de 10 segundos 
quando o painel de controle auxiliar é zerado. Use o modo 
de ventilação manual para ajudar o paciente a respirar e 
entre em contado com o serviço de atendimento ao cliente. 

Erro de com. 
ventilador 

H O módulo do ventilador falhou ao comunicar-se com o 
sistema principal. Entre em contato com o serviço de 
atendimento ao cliente. 

Parada de com. 
ventilador 

H O módulo do ventilador falhou ao comunicar-se 
normalmente com o sistema principal. Monitorização não 
confiável. Use o modo de ventilação manual para ajudar o 
paciente a respirar e entre em contado com o serviço de 
atendimento ao cliente. 

Baixa pressão gás 
unidade 

H A pressão do gás da unidade está muito baixa. 
Monitorização não confiável. Use o modo de ventilação 
manual para ajudar o paciente a respirar e entre em contado 
com o serviço de atendimento ao cliente. 

Falha no supr. O2 H A pressão de fornecimento de O2 está baixa. Se o suprimento 
de ar estiver conectado, use a ventilação manual para ajudar 
o paciente a respirar. Certifique-se de que o suprimento de 
O2 com pressão suficiente esteja conectado. 

Pressão vias aéreas 
mantida 

H A pressão das vias aéreas é maior do que o limite da 
pressão das vias aéreas mantida durante mais de 
15 segundos. Verifique se os tubos estão entortados, 
bloqueados ou quebrados. 
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Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

Press. vias aéreas 
< -10 cmH2O 

H Pva é inferior a -10 cmH2O. Verifique se o paciente está 
respirando espontaneamente. Aumente o fluxo de gás fresco. 
Verifique se há gás de alto fluxo passando pelo AGSS. 
Se houver, verifique a válvula de alívio de pressão negativa 
no receptor. 

Falha válvula 
PEEP 

M Falha na conexão ou no controle da válvula PEEP. Use o 
modo de ventilação manual para ajudar o paciente a 
respirar. A monitorização de parâmetros está habilitada. 

Falha válv. insp. M Falha na conexão ou no controle da válvula inspiratória. 
Use o modo de ventilação manual para ajudar o paciente a 
respirar. A monitorização de parâmetros está habilitada. 

Falha válv. 
segurança PEEP 

M Falha na conexão ou no controle da válvula de segurança 
PEEP. Use o modo de ventilação manual para ajudar o 
paciente a respirar. A monitorização de parâmetros está 
habilitada. 

Substitua o 
sensor de O2 

M Funcionamento incorreto do sensor de O2. Substitua o 
sensor de O2. 

Falha canal monit. 
press. 

M Falha na monitorização da pressão do paciente. Use o modo 
de ventilação manual para ajudar o paciente a respirar.  

Sensor fluxo 
calibragem 

L Falha da última calibração do sensor de fluxo e da válvula 
inspiratória. Também é possível que tenha ocorrido um grande 
desvio entre o sensor de fluxo e a válvula inspiratória. Use o 
modo de ventilação manual para ajudar o paciente a respirar. 
Calibre o sensor de fluxo e a válvula inspiratória. 

Calibrar válvula 
PEEP 

L Falha da última calibração do sensor de pressão das vias 
aéreas e da válvula PEEP. Também é possível que tenha 
ocorrido um grande desvio entre o sensor de pressão das 
vias aéreas e a válvula PEEP. Use o modo de ventilação 
manual para ajudar o paciente a respirar. Calibre o sensor 
de pressão das vias aéreas e a válvula PEEP. 

Calibrar sensor O2 L Falha da ultima calibração do sensor de O2. Ou, a 
monitorização de concentração de O2 está fora do intervalo. 
Verifique que a leitura no sensor de O2 é de 21% em ar 
ambiente. Calibre o sensor de O2 novamente ou substitua-o. 

Sensor O2 
Desconectado 

L O sensor de O2 não está conectado ao cabo ou não está 
conectado corretamente. Certifique-se de que o sensor de 
O2 esteja conectado ao cabo. 

Falha sensor fluxo L Falha na monitorização do sensor de fluxo. O equipamento 
funciona, mas com baixa precisão. Calibre o sensor de 
fluxo novamente ou substitua-o. 

D-7 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3248



  

Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

Verificar sensores 
fluxo 

H Verifique se os sensores de fluxo estão instalados 
corretamente. Verifique se há danos ou acúmulo de água 
nos sensores de fluxo. Verifique se as válvulas de retenção 
inspiratórias e expiratórias estão instaladas corretamente. 
Se o problema persistir, entre em contato com o Serviço de 
atendimento ao cliente.  

Pinsp não 
alcançado 

L Houve um erro no sistema respiratório ou o ventilador não 
forneceu a pressão necessária ao paciente. Verifique as 
conexões do sistema respiratório. Verifique os valores 
configurados. 

VC não alcançada L O volume corrente foi menor do que o valor configurado 
por seis vezes consecutivas. Procure por vazamentos no 
sistema respiratório. Certifique-se que seja fornecido 
volume de corrente suficiente. Verifique I:E, Plimit e o 
valor configurado de VC. 

Falha sensor zero L Falha da zeragem automática do sensor. Zere o sensor 
manualmente ou reinicie a máquina. 

Falha válvula 
3 vias 

L Falha no controle ou na conexão da válvula de três 
vias. A máquina estava funcionando, mas com 
monitorização não confiável. Use o modo de ventilação 
manual para ajudar o paciente a respirar quando for 
necessário.  

Erro no auto-teste 
do módulo de 
aquecimento 

L O módulo de aquecimento está com falha. Entre em 
contato com o serviço de atendimento ao cliente. 

Erro na comun. 
do módulo de 
aquecimento 

L A comunicação do módulo de aquecimento está com falha. 

Comun. parada 
no módulo de 
aquecimento 

L A comunicação do módulo de aquecimento está com falha. 
Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente. 

Paciente 
desconectado? 

H A tubulação está desconectada ou há vazamento no 
sistema. Verifique a tubulação. 

Recipiente de CO2 
não montado 

M O recipiente de absorvedor de CO2 não está instalado ou 
não foi instalado corretamente. Instale o recipiente de 
absorvedor de CO2 corretamente. 

Falha da válvula 
trifásica de SAGC 

M Erro de status da válvula de CGO de 3 vias ou erro de 
configuração do sistema. Entre em contato com sua equipe 
de manutenção para que se verifique a configuração do 
sistema e o status da válvula de 3 vias.  
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Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

Erro de autoteste 
do ventilador 

H Esse problema ocorre durante o autoteste do ventilador. 
Reinicie a máquina. Se o problema persistir, entre em 
contato com o Serviço de atendimento ao cliente. 

Fluxo de gás 
fresco muito alto 

M O fluxo de gás fresco foi ajustado muito alto. Diminua o 
fluxo de gás fresco. 

Módulo de 
controle 
auxiliar  

Falha canal 
monit. press. 

M O painel de controle auxiliar detectou um erro na 
monitorização de pressão. Reinicie a máquina. 

Erro 01 hardware 
mód Ctrl auxi 

H Erro de autoteste 
da CPU 

Erro de autoteste do hardware 
do módulo de controle auxiliar. 
O mecanismo de proteção de 
segurança pode ser ineficaz. 
Recomenda-se o uso da máquina 
após a recuperação da mesma. 
No caso de falha na recuperação 
após várias reinicializações, 
entre em contato com o serviço 
de atendimento ao cliente. 

Erro 02 hardware 
mód Ctrl auxi 

H Erro de autoteste 
da RAM 

Erro 03 hardware 
mód Ctrl auxi 

H Erro de autoteste 
da ROM 

Erro 05 hardware 
mód Ctrl auxi 

H Erro de autoteste 
da vigilância 

Erro com. mód. 
Ctrl auxi 

H A comunicação entre o módulo de controle auxiliar e o 
painel de controle principal é interrompida por três 
segundos. Reinicie a máquina. 

Parada com. mód. 
Ctrl auxi 

H A comunicação entre o módulo de controle auxiliar e o 
painel de controle principal é interrompida por dez 
segundos. Reinicie a máquina. 

Módulo 
AG 

Erro inic. AG H O Módulo AG foi instalado incorretamente ou apresenta 
funcionamento incorreto. 

Erro sensor O2 M Falha sensor O2 A concentração medida de O2 é menor que 
5%. Substitua o sensor de O2. 

Falha cálc AG H A calibração do módulo AG falhou. 

Comun. AG 
parada 

H Funcionamento incorreto ou falha de comunicação do 
módulo AG. 

Oclusão de AG H A frequência real da bomba do módulo AG é inferior a 
20 mL/min por mais de um segundo. 

Erro comum AG H Falha de comunicação no módulo AG 

Erro de 
hardware AG 

M Erro de hardware do módulo AG 

Erro de 
autoteste AG 

H Falha no módulo ou falha de comunicação entre o módulo 
e a máquina de anestesia. Reconecte o módulo, reinicie a 
máquina de anestesia ou tente conectar o módulo em outra 
máquina de anestesia.  
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Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

Defeito 
hardware AG 

H Funcionamento incorreto de hardware do Módulo AG. 
O Módulo AG entra em espera e a medição para. Remova o 
módulo AG e entre em contato com a equipe de manutenção. 

Erro de limite de 
dados AG 

M Funcionamento incorreto no módulo AG. 

Erro de 
precisão AG 

H O valor medido está fora da faixa de precisão de medição. 

AG S/ Dreno L O coletor de água AG caiu da máquina de anestesia. 

Zero AG falhou L Falha de zeragem do módulo AG. 

Mudança AG 
colet H2O 

M O dreno AG foi trocado. 

EtCO2 fora do 
limite 

H O valor medido está fora da faixa de medição. Entre em 
contato com o serviço de atendimento ao cliente.  

FiCO2 fora de 
limite 

H 

EtO2 fora limite H 

FiO2 fora limite H 

EtN2O fora limite H 

FiN2O fora limite H 

EtAA fora de limite H 

FiAA fora de limite H 

Prec. CO2 
s/especif. 

L O valor medido está fora da faixa de precisão declarada. 

Prec. O2 s/especif. L 

Prec. N2O 
s/especif. 

L 

Prec. AA s/especif. L 

Agente misto e 
CAM < 3 

L Mais do que agentes anestésicos foram detectados, e o 
valor CAM foi inferior a 3. 

Agente misto e 
CAM >= 3 

M Mais do que agentes anestésicos foram detectados, e o 
valor CAM não foi inferior a 3. 

Módulo 
de CO2 

Erro cal. CO2 M Houve um erro na calibração do CO2. 

Erro inic. CO2 H O módulo de CO2 foi instalado incorretamente ou 
apresenta funcionamento incorreto. 

Erro de 
autoteste CO2 

H Falha no módulo ou falha de comunicação entre o módulo 
e a máquina de anestesia. Reconecte o módulo, reinicie a 
máquina de anestesia ou tente conectar o módulo em outra 
máquina de anestesia.  
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Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

Comun. CO2 
parada  

H Funcionamento incorreto ou falha de comunicação do 
módulo de CO2. 

Erro comum CO2 H Falha de comunicação no módulo de CO2 

Temperatura 
Elevada no 
Sensor de CO2 

M A temperatura do conjunto do sensor está muito alta 
(>63 °C). Verifique, pare de usar ou substitua o sensor. 

Sensor CO2 baix 
temp 

M A temperatura do conjunto do sensor está muito baixa 
(<5 °C). Verifique, pare de usar ou substitua o sensor. 

Press pas ar  
CO2 HI.  

M A pressão das vias aéreas está muito alta (>790 mmHg). 
Houve um erro na pressão das vias aéreas. Verifique a 
conexão do paciente e o sistema respiratório. Em seguida, 
reinicie a máquina de anestesia. 

Press pas ar  
CO2 LOW. 

M A pressão das vias aéreas está muito baixa (<428 mmHg). 
Houve um erro na pressão das vias aéreas. Verifique a 
conexão do paciente e o sistema respiratório. Em seguida, 
reinicie a máquina de anestesia. 

Press baro  
CO2 alta 

M A pressão barométrica é superior a 790 mmHg. Verifique as 
conexões das vias aéreas. Certifique-se de que o local de 
aplicação da máquina de anestesia esteja de acordo com as 
especificações ambientais. Verifique se há outras fontes que 
afetem a pressão do ambiente. Reinicie a máquina de anestesia. 

Press baro  
CO2 baixa 

M A pressão barométrica é inferior a 428 mmHg. Verifique as 
conexões das vias aéreas. Certifique-se de que o local de 
aplicação da máquina de anestesia esteja de acordo com as 
especificações ambientais. Verifique se há outras fontes 
que afetem a pressão do ambiente. Reinicie a máquina de 
anestesia. 

Erro de 
hardware CO2 

H Erros ocorridos em: 
1. 2,5V amostragem A/D externa 
2. Tensão da fonte de alimentação 12V 
3. 2,5V amostragem A/D interna 
4. Bomba. 
5. Válvula de três vias. 

Linha de 
Amostragem de 
CO2 Obstruída 

M Houve erro ou obstrução no tubo de amostragem. 

CO2 falha zero M O desvio do sinal de entrada é grande demais para ser 
ajustado. Ou seja, não pode ser ajustado na faixa normal: 
3,5 V±100 mV. 
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Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

Erro cálc. CO2 M A diferença entre a concentração de gás padrão medida e a 
especificada excedeu 40% da concentração de gás padrão 
especificada. Também é possível que tenha sido obtido um 
parâmetro de calibração ilegal. A faixa de calibração de 
parâmetro normal é entre 0,2 e 2,5. 

Erro no 
sistema CO2 

H Houve vários erros de sistema. 

CO2 sem dreno M O coletor de água de CO2 caiu ou não foi conectado. 

EtCO2 fora do 
limite 

H O valor medido está fora da faixa de medição. Entre em 
contato com o serviço de atendimento ao cliente.  

FiCO2 fora de 
limite 

H 

CO2 s/ sensor L O sensor não está conectado ao módulo de CO2 por fluxo 
principal. 

 
 

D.3 Mensagens de alarmes técnicos (DSP) 
 

Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

Sistema  Rel. RT deve 
redef. 

H Não há baterias tipo botão no sistema, ou a bateria está 
vazia. Substitua a bateria tipo botão por uma nova. 

Relógio RT 
inexiste 

H Funcionamento incorreto do chip de RT. Entre em contato 
com o serviço de atendimento ao cliente. 

Erro inic. teclado H Funcionamento incorreto do teclado. Pare de usar o 
teclado. Entre em contato com o serviço de atendimento 
ao cliente. 

Erro de chave M A chave foi mantida pressionada por mais de três segundos. 
Verifique a chave. 

Conflito 
Endereço IP 

M Configure o endereço de IP novamente. 

Falha vent. 
mecânica 

H Redefinição de software anormal. Reinicie a máquina de 
anestesia. Se o problema persistir, entre em contato com o 
Serviço de atendimento ao cliente. 

Erro inic. 
ventilador 

H Esse problema ocorre durante a inicialização do ventilador. 
Reinicie a máquina. Se o problema persistir, entre em 
contato com o Serviço de atendimento ao cliente. 
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Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

Energia Baixa voltagem da 
bateria! 

H A bateria está muito fraca. O sistema está operacional. 
Conecte a rede de CA imediatamente. Em caso de queda de 
energia, use o modo de ventilação manual para ajudar o 
paciente a respirar. Se as baterias não puderem ser 
carregadas por completo em 24 horas, entre em contato 
com o serviço de atendimento ao cliente. 

Bateria em uso L A bateria está sendo usada. 

Bateria não 
detectada 

M a bateria não está instalada. Também é possível que a 
bateria não esteja conectada ao módulo de potência. Entre 
em contato com o serviço de atendimento ao cliente. 

Parada com. sist. 
aliment. 

H A comunicação entre o sistema de 
alimentação e o painel de controle 
principal é interrompida por 
10 segundos. 

Reinicie a 
máquina. 
Se o problema 
persistir, entre 
em contato com 
o Serviço de 
atendimento ao 
cliente. 

Erro autoteste sist 
aliment 

H Erro de vigilância do sistema de 
alimentação, erro de Flash ou erro de 
voltagem na fonte de alimentação. 

Erro volt. sist. 
aliment. 

H Erro de voltagem da fonte de 
alimentação. 

Sis. INATIVO, 
bateria vazia! 

H A voltagem de uma das baterias é inferior a 10,2V e a fonte 
de energia CA não está conectada. Conecte à fonte de 
energia CA imediatamente. Em caso de queda de energia, 
aplique ventilação manual no paciente. Se as baterias não 
puderem ser carregadas por completo em 24 horas, entre 
em contato com o serviço de atendimento ao cliente. 

Temp. elevada 
placa aliment. 

H A temperatura da placa de alimentação está acima de 
95 graus. Interrompa o uso da máquina por algum tempo. 
Se a mensagem de alarme permanecer após a máquina ser 
reiniciada, entre em contado com o serviço de atendimento 
ao cliente. 

Circuito de resp. 
não mont. 

H O sistema respiratório não está instalado. Também é 
possível que não esteja corretamente conectado à base. 
Entre em contado com o serviço de atendimento ao cliente. 

Falha mód. aquec. L Falha no termistor ou na haste de aquecimento. Verifique 
se há condensação de vapor no sensor. 
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Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

Ventilador Falha no controle 
da válvula de 
segurança 

H Falha na válvula de 
controle de segurança 
causada pelo painel de 
controle auxiliar. 

Monitorização não confiável. 
Use o modo de ventilação 
manual para ajudar o paciente 
a respirar e entre em contado 
com o serviço de atendimento 
ao cliente. 

Erro mód. Ctrl 
auxi 

H Nenhuma mensagem de conclusão de teste é recebida após 
uma espera de 10 segundos durante o teste de eficácia de 
pressão do controle auxiliar e o teste de eficácia de controle 
da válvula de segurança. Nenhuma mensagem de zeragem 
completa é recebida após uma espera de 10 segundos 
quando o painel de controle auxiliar é zerado. Use o modo 
de ventilação manual para ajudar o paciente a respirar e 
entre em contado com o serviço de atendimento ao cliente. 

Erro de autoteste 
do mód contr aux 

H Erro de autoteste de qualquer um ou mais de uma dos 
módulos de controle auxiliares RAM, FLASH, watchdog, 
EEPROM.  

Falha de tensão do 
ventilador 

H Tensão DA de referência da fonte de alimentação 1.2V 
está anormal, 
Ou tensão de alimentação de 3,3V do VCM digital está 
anormal, 
Ou tensão de alimentação de 1,3V do VCM core está anormal, 
Ou tensão DA de referência da fonte de alimentação 5V 
está anormal. 

Erro de tensão do 
ventilador 

L A tensão de alimentação de 5V do VCM digital está anormal, 
Ou a tensão de fornecimento de 12V do stopcock de 3 vias 
está anormal, 
Ou a tensão de fornecimento de 1,3V do VPM core está 
anormal. 

Erro autoteste 
vent. 

H O erro de autoteste de um ou mais de um dos módulos de 
controle de CPU, RAM, FLASH, watchdog, EEPROM.  

Erro de com. 
ventilador 

H O módulo do ventilador falhou ao comunicar-se com o 
sistema principal. Entre em contato com o serviço de 
atendimento ao cliente. 

Parada de com. 
ventilador 

H O módulo do ventilador falhou ao comunicar-se 
normalmente com o sistema principal. Monitorização não 
confiável. Use o modo de ventilação manual para ajudar o 
paciente a respirar e entre em contado com o serviço de 
atendimento ao cliente. 
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Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

Baixa pressão gás 
unidade 

H A pressão do gás da unidade está muito baixa. 
Monitorização não confiável. Use o modo de ventilação 
manual para ajudar o paciente a respirar e entre em contado 
com o serviço de atendimento ao cliente. 

Falha no supr. O2 H A pressão de fornecimento de O2 está baixa. Se o 
suprimento de ar estiver conectado, use a ventilação 
manual para ajudar o paciente a respirar. Certifique-se de 
que o suprimento de O2 com pressão suficiente esteja 
conectado. 

Pressão vias 
aéreas mantida 

H A pressão das vias aéreas é maior do que o limite da 
pressão das vias aéreas mantida durante mais de 
15 segundos. Verifique se os tubos estão entortados, 
bloqueados ou quebrados. 

Press. vias aéreas 
< -10 cmH2O 

H Pva é inferior a -10 cmH2O. Verifique se o paciente está 
respirando espontaneamente. Aumente o fluxo de gás fresco. 
Verifique se há gás de alto fluxo passando pelo AGSS. 
Se houver, verifique a válvula de alívio de pressão negativa 
no receptor. 

Falha válvula 
PEEP 

M Falha na conexão ou no controle da válvula PEEP. Use o 
modo de ventilação manual para ajudar o paciente a 
respirar. A monitorização de parâmetros está habilitada. 

Falha válv. insp. M Falha na conexão ou no controle da válvula inspiratória. 
Use o modo de ventilação manual para ajudar o paciente a 
respirar. A monitorização de parâmetros está habilitada. 

Falha válv. 
segurança PEEP 

M Falha na conexão ou no controle da válvula de segurança 
PEEP. Use o modo de ventilação manual para ajudar o 
paciente a respirar. A monitorização de parâmetros está 
habilitada. 

Substitua o 
sensor de O2 

M Funcionamento incorreto do sensor de O2. Substitua o 
sensor de O2. 

Falha canal monit. 
press. 

M Falha na monitorização da pressão do paciente. Use o 
modo de ventilação manual para ajudar o paciente a 
respirar.  

Sensor fluxo 
calibragem 

L Falha da última calibração do sensor de fluxo e da válvula 
inspiratória. Também é possível que tenha ocorrido um 
grande desvio entre o sensor de fluxo e a válvula 
inspiratória. Use o modo de ventilação manual para ajudar 
o paciente a respirar. Calibre o sensor de fluxo e a válvula 
inspiratória. 
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Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

Calibrar válvula 
PEEP 

L Falha da última calibração do sensor de pressão das vias 
aéreas e da válvula PEEP. Também é possível que tenha 
ocorrido um grande desvio entre o sensor de pressão das 
vias aéreas e a válvula PEEP. Use o modo de ventilação 
manual para ajudar o paciente a respirar. Calibre o sensor 
de pressão das vias aéreas e a válvula PEEP. 

Calibrar sensor O2 L Falha da ultima calibração do sensor de O2. Ou, a 
monitorização de concentração de O2 está fora do intervalo. 
Verifique que a leitura no sensor de O2 é de 21% em ar 
ambiente. Calibre o sensor de O2 novamente ou substitua-o. 

Sensor O2 
Desconectado 

L O sensor de O2 não está conectado ao cabo ou não está 
conectado corretamente. Certifique-se de que o sensor de 
O2 esteja conectado ao cabo. 

Falha sensor fluxo L Falha na monitorização do sensor de fluxo. O equipamento 
funciona, mas com baixa precisão. Calibre o sensor de 
fluxo novamente ou substitua-o. 

Verificar sensores 
fluxo 

H Verifique se os sensores de fluxo estão instalados 
corretamente. Verifique se há danos ou acúmulo de água 
nos sensores de fluxo. Verifique se as válvulas de retenção 
inspiratórias e expiratórias estão instaladas corretamente. 
Se o problema persistir, entre em contato com o Serviço de 
atendimento ao cliente.  

Pinsp não 
alcançado 

L Houve um erro no sistema respiratório ou o ventilador não 
forneceu a pressão necessária ao paciente. Verifique as 
conexões do sistema respiratório. Verifique os valores 
configurados. 

VC não alcançada L O volume corrente foi menor do que o valor configurado 
por seis vezes consecutivas. Procure por vazamentos no 
sistema respiratório. Certifique-se que seja fornecido 
volume de corrente suficiente. Verifique I:E, Plimit e o 
valor configurado de VC. 

Falha sensor zero L Falha da zeragem automática do sensor. Zere o sensor 
manualmente ou reinicie a máquina. 

Falha válvula 
3 vias 

L Falha no controle ou na conexão da válvula de três vias. 
A máquina estava funcionando, mas com monitorização 
não confiável. Use o modo de ventilação manual para 
ajudar o paciente a respirar quando for necessário.  

Erro no auto-teste 
do módulo de 
aquecimento 

L O módulo de aquecimento está com falha. Entre em 
contato com o serviço de atendimento ao cliente. 
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Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

Erro na comun. do 
módulo de 
aquecimento 

L A comunicação do módulo de aquecimento está com falha. 

Comun. parada 
no módulo de 
aquecimento 

L A comunicação do módulo de aquecimento está com falha. 
Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente. 

Falha do módulo 
de proteção 
auto zero 

 Falha no módulo de proteção VPM zero. Gravar apenas o 
registro. 

Falha da tabela 
cal. de aquisição 
de módulo de 
proteção 

 Proteger o módulo VPM solicitará o módulo de controle 
VCM para tabela de calibração enquanto todos estiverem 
sendo ativados. Falha na solicitação. Gravar apenas o 
registro. 

Paciente 
desconectado? 

H A tubulação está desconectada ou há vazamento no 
sistema. Verifique a tubulação. 

Recipiente de CO2 
não montado 

M O recipiente de absorvedor de CO2 não está instalado ou 
não foi instalado corretamente. Instale o recipiente de 
absorvedor de CO2 corretamente. 

Falha da válvula 
trifásica de SAGC 

M Erro de status da válvula de CGO de 3 vias ou erro de 
configuração do sistema. Entre em contato com sua equipe 
de manutenção para que se verifique a configuração do 
sistema e o status da válvula de 3 vias.  

Ventilator Selftest 
Error (Erro de 
autoteste do 
ventilador) 

H Esse problema ocorre durante o autoteste do ventilador. 
Reinicie a máquina. Se o problema persistir, entre em 
contato com o Serviço de atendimento ao cliente. 

Fluxo de gás 
fresco muito alto 

M O fluxo de gás fresco foi ajustado muito alto. Diminua o 
fluxo de gás fresco. 

Módulo de 
controle 
auxiliar  

Falha canal monit. 
press. 

M O painel de controle auxiliar detectou um erro na 
monitorização de pressão. Reinicie a máquina. 

Erro com. mód. 
Ctrl auxi 

H A comunicação entre o módulo de controle auxiliar e o 
painel de controle principal é interrompida por três 
segundos. Reinicie a máquina. 

Parada com. mód. 
Ctrl auxi 

H A comunicação entre o módulo de controle auxiliar e o 
painel de controle principal é interrompida por dez 
segundos. Reinicie a máquina. 

D-17 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3258



  

Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

Módulo 
AG 

Erro inic. AG H O Módulo AG foi instalado incorretamente ou apresenta 
funcionamento incorreto. 

Erro sensor O2 M Falha sensor O2 A concentração medida de O2 é menor que 
5%. Substitua o sensor de O2. 

Falha cálc AG H A calibração do módulo AG falhou. 

Comun. AG 
parada 

H Funcionamento incorreto ou falha de comunicação do 
módulo AG. 

Oclusão de AG H A frequência real da bomba do módulo AG é inferior a 
20 mL/min por mais de um segundo. 

Erro comum AG H Falha de comunicação no módulo AG 

Erro de 
hardware AG 

M Erro de hardware do módulo AG 

Erro de 
autoteste AG 

H Falha no módulo ou falha de comunicação entre o módulo 
e a máquina de anestesia. Reconecte o módulo, reinicie a 
máquina de anestesia ou tente conectar o módulo em outra 
máquina de anestesia.  

Defeito 
hardware AG 

H Funcionamento incorreto de hardware do Módulo AG. 
O Módulo AG entra em espera e a medição para. Remova o 
módulo AG e entre em contato com a equipe de manutenção. 

Erro de limite de 
dados AG 

M Funcionamento incorreto no módulo AG. 

Erro de 
precisão AG 

H O valor medido está fora da faixa de precisão de medição. 

AG S/ Dreno L O coletor de água AG caiu da máquina de anestesia. 

Zero AG falhou L Falha de zeragem do módulo AG. 

Mudança AG 
colet H2O 

M O dreno AG foi trocado. 

EtCO2 fora do 
limite 

H O valor medido está fora da faixa de medição. Entre em 
contato com o serviço de atendimento ao cliente.  

FiCO2 fora de 
limite 

H 

EtO2 fora limite H 

FiO2 fora limite H 

EtN2O fora limite H 

FiN2O fora limite H 

EtAA fora de limite H 

FiAA fora de limite H 
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Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

Prec. CO2 
s/especif. 

L O valor medido está fora da faixa de precisão declarada. 

Prec. O2 s/especif. L 

Prec. N2O 
s/especif. 

L 

Prec. AA s/especif. L 

Agente misto e 
CAM < 3 

L Mais do que agentes anestésicos foram detectados, e o 
valor CAM foi inferior a 3. 

Agente misto e 
CAM >= 3 

M Mais do que agentes anestésicos foram detectados, e o 
valor CAM não foi inferior a 3. 

Módulo 
de CO2 

Erro cal. CO2 M Houve um erro na calibração do CO2. 

Erro inic. CO2 H O módulo de CO2 foi instalado incorretamente ou 
apresenta funcionamento incorreto. 

Erro de 
autoteste CO2 

H Falha no módulo ou falha de comunicação entre o módulo 
e a máquina de anestesia. Reconecte o módulo, reinicie a 
máquina de anestesia ou tente conectar o módulo em outra 
máquina de anestesia.  

Comun. CO2 
parada  

H Funcionamento incorreto ou falha de comunicação do 
módulo de CO2. 

Erro comum CO2 H Falha de comunicação no módulo de CO2 

Temperatura 
Elevada no Sensor 
de CO2 

M A temperatura do conjunto do sensor está muito alta 
(>63 °C). Verifique, pare de usar ou substitua o sensor. 

Sensor CO2 baix 
temp 

M A temperatura do conjunto do sensor está muito baixa 
(<5 °C). Verifique, pare de usar ou substitua o sensor. 

Press pas ar  
CO2 HI.  

M A pressão das vias aéreas está muito alta (>790 mmHg). 
Houve um erro na pressão das vias aéreas. Verifique a 
conexão do paciente e o sistema respiratório. Em seguida, 
reinicie a máquina de anestesia. 

Press pas ar  
CO2 LOW. 

M A pressão das vias aéreas está muito baixa (<428 mmHg). 
Houve um erro na pressão das vias aéreas. Verifique a 
conexão do paciente e o sistema respiratório. Em seguida, 
reinicie a máquina de anestesia. 

Press baro  
CO2 alta 

M A pressão barométrica é superior a 790 mmHg. Verifique 
as conexões das vias aéreas. Certifique-se de que o local de 
aplicação da máquina de anestesia esteja de acordo com as 
especificações ambientais. Verifique se há outras fontes 
que afetem a pressão do ambiente. Reinicie a máquina de 
anestesia. 
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Fonte Mensagem de 
alarme 

L Causa e solução 

Press baro  
CO2 baixa 

M A pressão barométrica é inferior a 428 mmHg. Verifique as 
conexões das vias aéreas. Certifique-se de que o local de 
aplicação da máquina de anestesia esteja de acordo com as 
especificações ambientais. Verifique se há outras fontes 
que afetem a pressão do ambiente. Reinicie a máquina de 
anestesia. 

Erro de 
hardware CO2 

H Erros ocorridos em: 

1. 2,5V amostragem A/D externa 

2. Tensão da fonte de alimentação 12V 

3. 2,5V amostragem A/D interna 

4. Bomba. 

5. Válvula de três vias. 

Linha de 
Amostragem de 
CO2 Obstruída 

M Houve erro ou obstrução no tubo de amostragem. 

CO2 falha zero M O desvio do sinal de entrada é grande demais para ser 
ajustado. Ou seja, não pode ser ajustado na faixa normal: 
3,5 V±100 mV. 

Erro cálc. CO2 M A diferença entre a concentração de gás padrão medida e a 
especificada excedeu 40% da concentração de gás padrão 
especificada. Também é possível que tenha sido obtido um 
parâmetro de calibração ilegal. A faixa de calibração de 
parâmetro normal é entre 0,2 e 2,5. 

Erro no 
sistema CO2 

H Houve vários erros de sistema. 

CO2 sem dreno M O coletor de água de CO2 caiu ou não foi conectado. 

EtCO2 fora do 
limite 

H O valor medido está fora da faixa de medição. Entre em 
contato com o serviço de atendimento ao cliente.  

FiCO2 fora de 
limite 

H 

CO2 s/ sensor L O sensor não está conectado ao módulo de CO2 por fluxo 
principal. 
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E Símbolos e Abreviação 
 
 

E.1 Símbolos 
A ampère 

Ah ampère hora 

rpm Respirações por minuto 

ºC graus centígrados 

cc centímetro cúbico 

cm centímetro 

cmH2O cmH2O 

dB decibéis 

°F fahrenheit 

g grama 

hr hora 

Hz Hertz 

hPa hPa 

polegadas polegadas 

k quilo 

kg quilograma 

kPa quilo pascal 

N litro 

lb libra 

m metro 

mAh microampère hora 

mbar mbar 

mg miligramas 

min minuto 

ml mililitro 

mm milímetro 

mmHg milímetros de mercúrio 

ms milissegundos 

mV milivolt 

mW miliwatt 
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nm nanômetro 

ppm parte por milhão 

s segundo 

V voltagem 

VA volt ampère 

Ω ohm 

µA microampére 

µV microvolt 

W watt 

 
 

- menos 

% por cento 

/ por; dividido; ou 

~ para 

^ energia 

+ mais 

= igual a 

< menor que/ menos de 

> maior que/ mais de 

≤ menor ou igual a 

≥ maior ou igual a 

± mais ou menos 

× multiplicar 

© copyright 
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E.2 Abreviações 
AA Agente anestésico 

AGSS Sistema de exaustão de gás anestésico 

SAGC Saída auxiliar de gás comum 

BTPS temperatura e pressão do corpo, saturada 

C Complacência (Cdyn) 

APL Limite de pressão das vias aéreas 

Des desflurano 

Enf enflurano 

EtCO2 Dióxido de carbono no final da expiração 

Exp% Nível de sensibilidade de expiração 

FiCO2 Fração de dióxido de carbono inspirado 

FiO2 Fração da concentração de O2 no gás inspirado 

Fluxo Fluxo 

Hal Halotano 

I:E Relação tempo de inspiração/expiração 

Iso Isoflurano 

CAM Concentração alveolar mínima 

Manual Ventilação manual 

Freq. mín. Frequência respiratória mínima 

VM Volume por minuto 

N2O N2O 

O2 Oxigênio 

Pva Pressão das vias aéreas 

PCV Ventilação controlada a pressão 

PCV Ventilação controlada a pressão 

PEEP Pressão positiva expiratória final 

Pinsp Nível do controle de pressão da inspiração 

Plimit Nível limite de pressão 

Pmédia Pressão média 

Ppico Pressão de pico 

Pplat Pressão de platô 

ΔP sup Nível de pressão de suporte 

PSV Ventilação de suporte de pressão 
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R Resistência 

Frequência Frequência respiratória 

Sev Sevoflurano 

SIMV Ventilação mandatória intermitente sincronizada 

SIMV-PC Ventilação mandatória intermitente sincronizada - controle de pressão  

SIMV-VC Ventilação mandatória intermitente sincronizada - controle de volume  

Freq SIMV Frequência de SIMV 

Tinsp Tempo de inspiração 

TIP:TI Platô inspiratório 

Acionamento Sensibilidade de acionamento 

Tslope Tempo até que a pressão suba até a pressão alvo 

VC Volume corrente 

VCV Ventilação controlada a volume 

Volume Volume de gás 

VCe Volume corrente expiratório 

VCi Volume corrente inspiratório 
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F Padrões de fábrica 
 
 
Este capítulo lista as principais configurações padrão de fábrica que não podem ser ajustadas 
pelo usuário. Quando necessário, você pode restaurar as configurações padrão de fábrica. 
 
 

F.1 Módulo de CO2 
Módulo de CO2 Configurações padrão de fábrica 

Nível do alarme Média 

Limite alto de EtCO2 (mmHg) 50 

Limite baixo de EtCO2 (mmHg) 15 

Limite alto de FiCO2 (mmHg) 4 

Uni pre vias aéreas mmHg 

Modo trabalho Medida 

Freq. bomba Alta 

Comp. N2O 0% 

Comp. O2 0% 

Comp. des. 0% 

Comp. umidade Seco 

 
 

F.2 Módulo AG 
Configuração de GA Configurações padrão de fábrica 

Agente AA 

Freq. bomba Baixa 

Comp. O2 DSL 

Modo trabalho Medida 

Unidade mmHg 

Limites do alarme do módulo gás 

Nível do alarme Média 

Limite alto de EtCO2 (mmHg) 50 

Limite baixo de EtCO2 (mmHg) 15 

Limite alto de FiCO2 (mmHg) 4 
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Limite baixo de FiCO2 (mmHg) 0 

Limite alto de EtN2O (%) 55 

Limite baixo de EtN2O (%) 0 

Limite alto de FiN2O (%) 53 

Limite baixo de FiN2O (%) 0 

Limite alto de EtHal (%) 3,0 

Limite baixo de EtHal (%) 0,0 

Limite alto de FiHal (%) 2,0 

Limite baixo de FiHal (%) 0,0 

Limite alto de EtEnf (%) 3,0 

Limite baixo de EtEnf (%) 0,0 

Limite alto de FiEnf (%) 2,0 

Limite baixo de FiEnf (%) 0,0 

Limite alto de EtIso (%) 3,0 

Limite baixo de EtIso (%) 0,0 

Limite alto de FiIso (%) 2,0 

Limite baixo de FiIso (%) 0,0 

Limite alto de EtSev (%) 6,0 

Limite baixo de EtSev (%) 0,0 

Limite alto de FiSev (%) 5,0 

Limite baixo de FiSev (%) 0,0 

Limite alto de EtDes (%) 8,0 

Limite baixo de EtDes (%) 0,0 

Limite alto de FiDes (%) 6,0 

Limite baixo de FiDes (%) 0,0 
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F.3 Ventilador 
Configuração do ventilador Configurações padrão de fábrica 

Modo VCV 

VC (ml) 500 

Plimit (cmH2O) 30 

Frequência (rpm) 12 

I:E 1:2 

TIP:TI DSL 

PEEP (cmH2O) DSL 

PCV 

Pinsp (cmH2O) 15 

Frequência (rpm) 12 

I:E 1:2 

PEEP (cmH2O) DSL 

Tslope (s) 0,5 

Modos SIMV-VC e SIMV-PC 

Tinsp (s) 1,5 

VC (ml) 500 

Pinsp (cmH2O) 15 

Freq SIMV (rpm) 10 

Plimit (cmH2O) 30 

PEEP (cmH2O) DSL 

Sensibilidade (L/min) 3,0 

ΔPsupp (cmH2O) 15  

Janela de sensibilidade (%) 25 

Tslope (s) 0,5  

Nível de acionamento expiração 
PSV (%) 

25 

Modo PSV 

Δpsupp (cmH2O) 15 

Freq. mín. (rpm) 4 

Tslope (s) 0,5  

Sensibilidade (L/min) 3,0 

ΔPapnea (cmH2O) 15 
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Exp% (%) 25 

PEEP (cmH2O) DSL 

Limites do alarme do ventilador 

Limite alto de FiO2 (%) 100 

Limite baixo de FiO2 (%) 21 

Limite máximo de VCe (ml) 1000 

Limite mínimo de VCe (ml) 5 

Limite alto de VM (L/min) 10 

Limite baixo de VM (L/min) 2,0 

Limite máximo de frequência (rpm) 40 

Limite mínimo de frequência (rpm) 2 

Limite alto de pressão das vias 
aéreas (cmH2O) 

30 

Limite baixo de pressão das vias 
aéreas (cmH2O) 

4 

 
 

F.4 Outro 
Outro Configurações padrão de fábrica 

Volume som alarme 2 

Volume do som das teclas 2 

Brilho da tela 5 

Idioma Chinês 

Unidade cmH2O 

Formato de data AAAA-MM-DD 

Formato de hora 24 h 

Monit. sensor O2 LIG 

CPB DSL 

Comp. VC LIG 
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F.5 Relações de parâmetro de ventilação
MODOS DE 
VENTILAÇÃO 

PARÂMETRO EQUAÇÕES DE RELAÇÃO DE PARÂMETROS 

VCV VC 20 ≤ TV ≤ 1500 

%]60~%5,[:],100,4[],4,
8

1
[:

):1)(
:1

:
(601400

)2(

):1)(
:1

:
(1200

)1(

offTITIPRateTETI

Rate

TITIP
TETI

TETI

TV

Rate

TITIP
TETI

TETI

TV

∈∈∈

−
+

×
<=

−
+>=

Quando a PEEP for maior que 10 cmH2O, TV não é 
menor que 100 ml e deve cumprir com os requisitos 
da etapa. 

Plimit (PEEP+10)<=Plimit<=100 
PCV Pinsp PEEP+5 <= Pinsp <= 60 
SIMV-VC VC 20 <= TV <=1500 

TV>=20Tinsp  
TV<=1400Tinsp 
Quando a PEEP for maior que 10 cmH2O, TV não é 
menor que 100 ml e deve cumprir com os requisitos 
da etapa. 

ΔP sup ΔPsupp <= Plimit-PEEP-5 
5 <= ΔPsupp <= 60 

Plimit (PEEP+10)<=Plimit<=100  
Plimit >= ΔPsupp+PEEP+5 

SIMV-PC Pinsp PEEP+5 <= Pinsp <= 60 
PSV Freq. mín. Freq. mín. <= 60/(Tslope + 1,5) 
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Lista de Acessórios--WATO EX-30 

Modelos Código Descrição   

009-000094-00 009-000094-00 

Cabo de 
alimentação com 

3 núcleos 
(padrão norte-

americano, 5m, 
15A, 125V) 

/ 

 I0902007 009-000130-00 

Cabo de 
alimentação com 
3 núcleos (5m, 

10A, 250V, 
plugue NEMA5-

15P) 

/ 

102113-14 009-001050-00 

Cabo de 
alimentação, 
Brasil, 250 V, 10 
A, 5 M 

 

Nenhum 115-001366-00 
Conjunto do 
sensor de fluxo 

 

Nenhum 0601-30-69700 
Conjunto do 
sensor de fluxo 
inspiratório 

 

Nenhum 0601-30-78894 
Conjunto do 
sensor de fluxo 
expiratório 

 

Nenhum 115-008263-00 
Conjunto do 
sensor de fluxo 
expiratório 

 

Nenhum 115-008262-00 
Conjunto do 
sensor de fluxo 
inspiratório 

 

Nenhum 115-008264-00 
Conjunto do 
sensor de fluxo 

 

Nenhum 115-041508-00 

Conjunto do 
sensor de fluxo 
expiratório 
(autoclave a 
vapor) 
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Nenhum 115-041507-00 

Conjunto do 
sensor de fluxo 
inspiratório 
(autoclave a 
vapor) 

 

Nenhum 115-041519-00 

Conjunto do 
sensor de fluxo 
(autoclave a 
vapor) 

 

MOX-2 0611-10-45654 Sensor de O2 

 

OOM102-1 040-000898-00 
sensor de 
oxigênio 

 

CT-15001 040-001702-00 Tipo D Mapleson 

 

2122000 040-001703-00 
Circuito do 
sistema com 
peça em T 

 

2108000 040-001704-00 
Circuito 
Mapleson C 

 

5311-MR01 040-001817-00 

Máscara com 
bolsa de ar, 
tamanho 0, 
incluindo bolsa 
de ar e gancho 

 

5312-MR01 040-001818-00 

Máscara com 
bolsa de ar, 
tamanho 1, 
incluindo bolsa 
de ar e gancho 

 

5313-MR01 040-001819-00 

Máscara com 
bolsa de ar, 
tamanho 2, 
incluindo bolsa 
de ar e gancho 
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5314-MR01 040-001820-00 

Máscara com 
bolsa de ar, 
tamanho 3, 
incluindo bolsa 
de ar e gancho 

 

5315-MR01 040-001821-00 

Máscara com 
bolsa de ar, 
tamanho 4, 
incluindo bolsa 
de ar e gancho 

 

5316-MR01 040-001822-00 

Máscara com 
bolsa de ar, 
tamanho 5, 
incluindo bolsa 
de ar e gancho 

 

70137-MR01 040-001827-00 

Bolsa de 
respiração sem 
látex de 0,5 litro 
(Descartável) 

 

70138-MR01 040-001828-00 

Bolsa de 
respiração sem 
látex de 1 litro 
(Descartável) 

 

70139-MR01 040-001829-00 

Bolsa de 
respiração sem 
látex de 2 litros 
(Descartável) 

 

70140-MR01 040-001830-00 

Bolsa de 
respiração sem 
látex de 3 litros 
(Descartável) 

 

5120-MR01 040-001835-00 
Máscara, 
silicone, tamanho 
0, lactentes 

 

5121-MR01 040-001836-00 

Máscara, 
silicone, tamanho 
1, lactentes 
grande 

 

5122-MR01 040-001837-00 
Máscara, 
silicone, tamanho 
2, infantil 
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5133-MR01 040-001841-00 

Máscara, Silicone 
econômico, 
tamanho 3, 
infantil grande 

 

5134-MR01 040-001842-00 

Máscara, Silicone 
econômico, 
tamanho 4, 
adulto 

 

5135-MR01 040-001843-00 

Máscara, Silicone 
econômico, 
tamanho 5, 
adulto grande 

 

38004-MR1 040-001850-00 
Tubo respiratório 
de silicone, 
adulto, 1,5 m 

 

38046-MR1 040-001851-00 

Tubo respiratório 
de silicone, 
infantil/neonatal, 
1,5 m 

 

38042-MR1 040-001854-00 
Tubo respiratório 
de silicone, 
adulto, 0,45 m 

 

70096-MR01 040-001856-00 
Balão de 
respiração, 
silicone, 0,5 litro 

 

70097-MR01 040-001857-00 
Balão de 
respiração, 
silicone, 1 litro 

 

70098-MR01 040-001858-00 
Balão de 
respiração, 
silicone, 2 litros 

 

70099-MR01 040-001859-00 
Balão de 
respiração, 
silicone, 3 litros 
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73004-MR1 040-001866-00 

Conector em Y 
reutilizável orifício 
de medição de 
temperatura e 
pressão 

 

72201-MR1 040-001868-00 
Conector em L 
reutilizável, 22 
M/15 F, 22 F 

 

6616-MR04 040-001876-00 

Conjunto do tubo 
respiratório 
descartável para 
adultos (incluindo 
bolsa manual 
sem látex) 

 

6700-MR04 040-001878-00 

Conjunto do tubo 
respiratório 
descartável para 
crianças 
(incluindo bolsa 
manual sem 
látex) 

 

Nenhum 115-030717-00 

Pacote de 
acessórios 
descartável 
(adulto)  

 

Nenhum 115-030718-00 

Pacote de 
acessórios 
descartável 
(criança)  

 

Nenhum 115-031780-00 

Kit de acessórios 
reutilizáveis 
(adulto/com 
sensor de fluxo)  

 

Nenhum 115-031781-00 

Kit de acessórios 
reutilizáveis 
(pediátrico/sem 
sensor de fluxo)  

 

 

6703-MR01 040-002509-00 
Tubo respiratório 
sobressalente, 
0,6 m 
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525-177 M90-000149--- 

Grampo, 
variação de 
tamanho de 9,5 
mm a 12 mm, 
galvanizado 

 

Nenhum 115-004332-01 
Conjunto do 

pendente (0616)  

 

698218 0348-00-0185 Vedação especial 

 

825072600 040-000358-00 Bolsa inferior 

 

Nenhum 115-033063-00 
Kit de chave do 
cilindro 

 

Nenhum 115-014961-00 
Pacote do 
carrinho do 
compressor de ar  

 

Nenhum 115-018011-00 
Pacote de bateria 
de lítio 
(11,1V/4400mAh) 

 

0601-20-78941-

M01522 
0601-20-78941 

Cabo do sensor 
de O2 

 

 

Nenhum 0611-20-58778 
Conector do 
bocal de gás 
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Nenhum 0611-20-58779 
Porca do bocal 
de gás O2 

 

Nenhum 0611-20-58839 
Porca do bocal 
de gás N2O 

 

Nenhum 115-013992-00 

Conjunto de 
suporte de 
travamento 
rápido do monitor 
do paciente 
IMEC/novo iPM 

/ 

Nenhum 115-004003-00 

Conjunto de 
montagem fixa 
(para o monitor 
de paciente T8) 

 

Nenhum 115-004004-00 

Conjunto de 
montagem fixa 
(para o monitor 
de paciente T5) 

 

Nenhum 115-015771-00 

Kit de fixação da 
bancada de gás 
e suporte do 
GCX (para 
monitor do 
paciente 6802) 

 

Nenhum 115-015784-00 

Kit de fixação da 
bancada de gás 
e suporte do 
GCX (para 
monitor do 
paciente 6800) 

 

Nenhum 115-015786-00 

Kit do suporte do 
GCX (para 
monitor de 
paciente para 
iMEC e novo 
iPM) 

 

Nenhum 115-015769-00 

Kit do suporte do 
GCX (para 
monitor de 
paciente 
7000/8000) 

 

Nenhum 115-015770-00 

Kit do suporte do 
GCX (para 
monitor de 
paciente 
6802/9000) 
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Nenhum 115-015783-00 

Kit do suporte do 
GCX (para 
monitor de 
paciente 6800) 

 

8907-H 040-000063-00 
Adaptador 
chaveado para 
halotano 53450 

 

8907-E 040-000064-00 
Adaptador 
chaveado para 
enflurano 53452 

 

8907-F 040-000065-00 

Adaptador de 
recipiente com 
encaixe para 
isoflurano 53453 

 

8907-S 040-000066-00 

Adaptador de 
recipiente com 
encaixe para 
sevoflurano 
53454 

 

FG54909 040-000067-00 

Adaptador de 
funil de 
drenagem de 
enchimento 
rápido 54909 

 

Nenhum 115-026747-00 

Adaptador de 
enchimento 
rápido de 
sevoflurano 
(0605) 

 

Nenhum 115-017631-00 

pacote do 
suporte do 
vaporizador em 
espera 

 

08010200US0200 040-001997-00 

Vaporizador de 
desflurano 
(Drager, padrão 
norte-americano) 

/ 

08010200EN0100 040-002839-00 

Vaporizador de 
desflurano 
(Drager, padrão 
europeu) 

/ 

08010200EN0300 040-002840-00 

Vaporizador de 
desflurano 
(Drager, padrão 
britânico) 

/ 

Nenhum 040-005656-00 

Vaporizador de 
desflurano 
(Drager, padrão 
brasileiro) 
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08050201US0001 0992-00-0148 
Vaporizador de 
sevoflurano 
(Drager) 

/ 

08040201US0001 0992-00-0149 
Vaporizador de 
isoflurano 
(Drager) 

/ 

Nenhum 115-014138-00 

Vaporizador, 
halotano 
Selectatec, 
recipiente com 
adaptador 

 

Nenhum 115-014139-00 

Vaporizador, 
halotano 
Selectatec, 
enchimento 
manual 

 

Nenhum 115-005344-00 

Vaporizador, 
enflurano 
Selectatec, 
recipiente com 
adaptador 

 

V60 115-005345-00 

Kit de material do 
vaporizador, 
isoflurano, 
recipiente com 
encaixe 

 

V60 115-005346-00 

Kit do material do 
vaporizador, 
sevoflurano, 
recipiente com 
encaixe 

 

Nenhum 115-005347-00 

Vaporizador, 
enflurano 
Selectatec, 
enchimento 
manual 

 

V60 115-005348-00 

Kit de material do 
vaporizador, 
isoflurano, 
enchimento 
manual 

 

V60 115-005349-00 

Kit de material do 
vaporizador, 
sevoflurano, 
enchimento 
manual 
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V60 115-005350-00 

Kit de material do 
vaporizador, 
sevoflurano, 
enchimento 
rápido 

 

Nenhum 115-002353-00 

Vaporizador, 
enflurano 5% 
Selectatec, 
recipiente com 
encaixe 

 

Nenhum 115-002354-00 

Vaporizador, 
enflurano 7% 
Selectatec, 
enchimento 
manual 

 

Nenhum 115-002355-00 

Vaporizador, 
sevoflurano 8% 
Selectatec, 
recipiente com 
encaixe 

 

Nenhum 115-002356-00 

Vaporizador, 
halotano 5% 
Selectatec, 
recipiente com 
encaixe 

 

Nenhum 0621-30-78720 

Vaporizador, 
isoflurano 5% 
Selectatec, 
enchimento 
manual 

 

Nenhum 0621-30-78721 

Vaporizador, 
enflurano 5% 
Selectatec, 
enchimento 
manual 

 

Nenhum 0621-30-78723 

Vaporizador, 
sevoflurano 8% 
Selectatec, 
enchimento 
manual 

 

Nenhum 0621-30-78724 

Vaporizador, 
halotano 5% 
Selectatec, 
enchimento 
manual 

 

Nenhum 0621-30-78726 

Vaporizador, 
enflurano 7% 
Selectatec, 
recipiente com 
encaixe 
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VS8QS_ENEQ M6Q-130008--- 

Vaporizador, 
sevoflurano 8% 
Selectatec, 
enchimento 
rápido 

 

Nenhum 0621-30-78727 

Vaporizador, 
isoflurano 5% 
Selectatec, 
recipiente com 
encaixe 

 

216417105 082-001209-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
O2, padrão 
europeu, 34I-
OXY-BS/NS-5 

 

216437105 082-001210-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
ar, padrão 
europeu, 34I-
AIR-BS/NS-5 

 

216447105 082-001211-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
N2O, padrão 
europeu, 34I-
N2O-BS/NS-5 

 

34U-N2O-CH/DS-5 082-001354-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
N2O, padrão 
americano, 
Chemetron, 34U-
N2O-CH/DS-5 

 

34U-AIR-CH/DS-5 082-001355-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
ar, padrão 
americano, 
Chemetron, 34U-
AIR-CH/DS-5 

 

34U-OXY-CH/DS-5 082-001356-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
O2, padrão 
americano, 
Chemetron, 34U-
OXY-CH/DS-5 

 

 

216419105 082-001215-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
O2, padrão 
australiano, 34I-
OXY-SIS/NS-5 
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216439105 082-001216-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
ar, padrão 
australiano, 34I-
AIR-SIS/NS-5 

 

 

216449105 082-001217-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
N2O, padrão 
australiano, 34I-
N2O-SIS/NS-5 

 

 

216416105 082-001212-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
O2, padrão 
alemão, 34I-
OXY-GS/NS-5  

 

 

216446105 082-001214-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
N2O, padrão 
alemão, 34I-
N2O-GS/NS-5 

 

216436105 082-001213-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
ar, padrão 
alemão, 34I-AIR-
GS/NS-5 

 

216537205 082-001228-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
ar, padrão 
americano, 34U-
AIR-BS/DS-5 

 

216547205 082-001229-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
N2O, padrão 
americano, 34U-
N2O-BS/DS-5 

 

216517205 082-001227-00 

Conjunto de 
mangueira de 
alimentação de 
O2, padrão 
americano, 34U-
OXY-BS/DS-5 

 

216532005 082-001225-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
ar, padrão 
americano, 34U-
AIR-DS-5 
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216542005 082-001226-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
N2O, padrão 
americano, 34U-
N2O-BS/DS-5 

 

216512005 082-001224-00 

Conjunto de 
mangueira de 
alimentação de 
O2, padrão 
americano, 34U-
OXY-BS/DS-5 

 

216415105 082-001218-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
O2, padrão 
francês, 34I-
OXY-FS/NS-5 

 

216435105 082-001219-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
ar, padrão 
francês, 34I-AIR-
FS/NS-5 

 

216445105 082-001220-00 

Conjunto de 
mangueiras de 
alimentação de 
N2O, padrão 
francês, 34I-
N2O-FS/NS-5 

 

216541205 082-001373-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
N2O, padrão 
americano, 
Ohmeda, 34U-
N2O-OH/DS-5 

 

216531205 082-001374-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
ar, padrão 
americano, 
Ohmeda, 34U-
AIR-OH/DS-5 

 

216511205 082-001376-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
O2, padrão 
americano, 
Ohmeda 34U-
OXY-OH/DS-5 

 

216514205 082-001375-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
O2, padrão 
americano, P-B 
34U-OXY-
PB/DS-5 
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216544205 082-001377-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
N2O, padrão 
americano, P-B 
34U-N2O-PB/DS-
5 

 

216534205 082-001378-00 

Conjunto de 
mangueira da 
alimentação de 
ar, padrão 
americano, P-B 
34U-AIR-PB/DS-
5 

 

0601-20-78976-

M01476 
0601-20-78976 

Espuma do 
Canister  

 

 

Nenhum 115-034194-00 

  
 
 
 
Conjunto do 

recipiente de 

cal sodada 

(20B)  

  

Nenhum 115-002374-00 
Conjunto do 
Canister 

 

Nenhum 115-042912-00 
Conjunto de 
conectores 
trifásicos AGSS  

/ 

Nenhum 115-020745-00 

 Pacote do 

conector AGSS 

(Reino Unido)  

 

Nenhum 115-017375-00 
Conjunto de 
AGSS (fluxo alto) 

 

Nenhum 115-017376-00 
Conjunto de 
AGSS (fluxo 
baixo) 

 

Nenhum 115-011859-00 
Pacote de AGSS 
( fluxo alto) 

/ 
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Nenhum 115-011860-00 
Pacote de AGSS 
(fluxo baixo) 

/ 

Nenhum 115-002342-00 

Conjunto de 
mangueiras de 
purga positiva 
AGSS 

 

Nenhum 115-006557-00 

Conjunto de 
tubos de 
transferência do 
AGSS 

 

216352903 082-001372-00 

Tubo de 
drenagem ativa 
do AGSS (35G-
WAGD-DS/FG2-
3)  

 

Nenhum 115-009073-00 

Conjunto de 
mangueiras de 
purga ativa 
AGSS (fluxo 
baixo) 

 

Nenhum 115-009097-00 

Conjunto de 
mangueiras de 
purga ativa 
AGSS (fluxo alto) 

 

Nenhum 115-009509-00 

Kit de material de 
aspiração 
(acionado por Ar 
NIST) 

 

Nenhum 115-011380-00 

Kit de material de 
aspiração 
(acionado por Ar 
DISS) 

/ 

Nenhum 115-014277-00 

Kit de material 
aspiração 
(acionado por O2 
NIST) 

 

Nenhum 115-014278-00 

Kit de material de 
aspiração 
(acionado por O2 
DISS) 

/ 

Nenhum 115-020734-00 

Pacote de 
material de 
sucção de 
pressão negativa 
do tubo (Diss, 
padrão norte-
americano) 

/ 
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Nenhum 115-020735-00 

Pacote de 
material de 
sucção de 
pressão negativa 
do tubo (PB, 
padrão norte-
americano) 

/ 

Nenhum 115-020736-00 

Pacote de 
material de 
sucção de 
pressão negativa 
do tubo (ohmeda, 
padrão norte-
americano) 

/ 

Nenhum 115-020737-00 

Pacote de 
material de 
sucção de 
pressão negativa 
do tubo 
(Chemetron, 
padrão norte-
americano) 

/ 

Nenhum 115-020738-00 

Pacote de 
material de 
sucção de 
pressão negativa 
do tubo (padrão 
britânico/norte-
americano) 

/ 

Nenhum 115-020739-00 

Pacote de 
material de 
sucção de 
pressão negativa 
do tubo (padrão 
australiano) 

/ 

Nenhum 115-020740-00 

Pacote de 
material de 
sucção de 
pressão negativa 
do tubo (padrão 
francês) 

/ 

Nenhum 115-020741-00 

Pacote de 
material de 
sucção de 
pressão negativa 
do tubo (padrão 
alemão) 

/ 

Nenhum 115-020742-00 

Pacote de 
material de 
sucção de 
pressão negativa 
do tubo (padrão 
britânico) 

/ 
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216522205 082-001333-00 

Conjunto de 
mangueiras de 
alimentação, 
pressão negativa, 
padrão 
americano, 35U-
VAC-DS/DS-5 

 

SJ-1000C 040-001532-00 

Frasco coletor de 
líquido a vácuo 
(com proteção 
contra 
vazamentos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SJ-1000B/N 040-001533-00 

Frasco coletor de 
líquido a vácuo 
(sem proteção 
contra 
vazamentos) 

 

SJ-1000B 040-001659-00 

Frasco de coleta 
de líquido (com 
flutuador para 
proteção contra 
transbordamento) 

 

216524205 082-001334-00 

Conjunto de 
mangueiras de 
alimentação, 
pressão negativa, 
padrão 
americano, 35U-
VAC-PB/DS-5 

 

216521205 082-001335-00 

Conjunto de 
mangueiras de 
alimentação, 
pressão negativa, 
padrão 
americano, 35U-
VAC-OH/DS-5 

 

216523205 082-001336-00 

Conjunto de 
mangueiras de 
alimentação, 
pressão negativa, 
padrão 
americano, 35U-
VAC-CH/DS-5 
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216527205 082-001340-00 

Conjunto de 
mangueiras de 
alimentação, 
pressão negativa, 
padrão 
americano, 35U-
VAC-BS/DS-5 

 

216429105 082-001337-00 

Conjunto de 
mangueiras de 
alimentação, 
pressão negativa, 
padrão 
australiano, 35I-
VAC-SIS/NS-5 

 

216425105 082-001338-00 

Conjunto de 
mangueiras de 
alimentação, 
pressão negativa, 
padrão francês, 
35I-VAC-FS/NS-
5 

 

216426105 082-001339-00 

Conjunto de 
mangueiras de 
alimentação, 
pressão negativa, 
padrão alemão, 
35I-VAC-GS/NS-
5 

 

216427105 082-001341-00 

Conjunto de 
mangueiras de 
alimentação, 
pressão negativa, 
padrão inglês, 
35I-VAC-BS/NS-
5 

 

Nenhum 115-002594-00 

Kit de acessório 
do módulo de 
CO2 M02B 
(adulto/criança) 

 

Nenhum 115-002595-00 

Kit de acessório 
do módulo de 
CO2 M02B 
(neonato) 

 

Nenhum 115-030421-00 

Pacote de 
atualização do 
módulo de CO2 
(adulto/criança) 

/ 

Nenhum 115-030422-00 

Pacote de 
atualização do 
módulo de CO2 
(neonato) 

/ 
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Nenhum 115-030424-00 

Kit do módulo de 
CO2 (sem 
acessórios/com 
materiais de 
embalagem) 

 

Nenhum 115-015242-00 

Pacote de 
atualização do 
módulo de AG 
(com módulo de 
oxigênio) 

 

Nenhum 115-015243-00 

Pacote de 
atualização do 
módulo de AG 
(sem módulo de 
oxigênio) 

 

Nenhum 115-007633-00 
Kit de acessórios 
do módulo de AG 

/ 

Nenhum 115-030810-00 
Kit de acessórios 
do absorvedor de 
AG 

/ 

Nenhum 115-043017-00 
Linha de 
amostragem 
(adulto) 

 

Nenhum 115-043018-00 
Linha de 
amostragem 
(neonatal) 

 

Nenhum 115-043020-00 
Adaptador de 
vias aéreas 
(direto) 

 

Nenhum 115-043021-00 
Adaptador de 
vias aéreas 
(cotovelo) 
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Nenhum 115-043022-00 
Coletor de água 
DRYLINE 
(adulto) 

 

Nenhum 115-043023-00 
Coletor de água 
DRYLINE 
(neonato) 

 

Nenhum 115-043024-00 
Coletor de água 
DRYLINE II 
(adulto) 

 

Nenhum 115-043025-00 
Coletor de água 
DRYLINE II 
(neonato) 

 

Nenhum 115-017042-00 

Conjunto de 
conector rápido 
(retorno de gás 
de amostra) 

/ 

Nenhum 115-024056-00 
Kit coletor para 
cabo (para o 
braço do suporte) 

 

Nenhum 115-011304-00 
Kit de controle de 
cabos 
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Para informações sobre a assistência técnica, entrar em contato com: 

Mindray do Brasil 
Tel.: (11) 3124-8026 

Fabricante: 
Shenzhen Mindray Bio-Medical Eletronics Co., Ltd. 
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, 
Nanshan, Shenzhen 518057 , P. R. China 

Registrado no Brasil por:
VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda. 
Rua Batataes, 391, conjs. 11, 12 e 13 – Jardim Paulista. 
CEP: 01423-010 – São Paulo 
CNPJ: 04.718.143/0001-94 

Resp. Técnica: Cristiane Aparecida de Oliveira Aguirre – CRF/SP 
21079  Reg. ANVISA nº: 80102510773

Local de Fabricação: China
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Declaração de propriedade intelectual
A SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. (doravante denominada Mindray Scientific) 
detém todos os direitos de propriedade intelectual sobre este produto e este manual. 
Esse manual pode fazer referência a informações protegidas por direitos autorais ou 
patentes, mas não concede qualquer licença de direitos de patente da Mindray Scientific 
ou de terceiros.

A Mindray Scientific pretende manter o conteúdo desse manual como informação 
confidencial. É terminantemente proibida a publicação das informações contidas nesse 
manual, em qualquer hipótese, sem autorização por escrito da Mindray Scientific.

É terminantemente proibido publicar, emendar, reproduzir, distribuir, alugar, adaptar e 
traduzir este manual através de qualquer meio ou modo sem a permissão por escrito da 
Mindray Scientific.

, , ,  e  são marcas 
registradas ou comerciais de propriedade da Mindray na China e em outros países. 
A Mindray Scientific é autorizada pela Mindray a usar as marcas comerciais ou 
registradas acima.

Responsabilidade do Fabricante
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Parte-se do pressuposto de que todas as informações contidas neste manual estão 
corretas. A Mindray Scientific não se responsabiliza pelos erros aqui contidos ou por 
danos acidentais ou consequentes relacionados à distribuição, aplicação ou uso deste 
manual.

A Mindray Scientific é responsável pela segurança, confiabilidade e desempenho deste 
produto apenas se:

■ todas as operações de instalação, ampliações, alterações, modificações e reparos 
deste produto forem realizados por uma equipe autorizada da Mindray Scientific;

■ a instalação elétrica do local onde está instalado o equipamento cumprir as 
normas locais e nacionais aplicáveis;

■ o produto for usado de acordo com as instruções de uso.

OBSERVAÇÃO

• Se houver alguma inconsistência ou ambiguidade entre a versão em inglês e 
esta versão, o inglês prevalecerá.
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Garantia
ESTA GARANTIA É EXCLUSIVA E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPLÍCITAS 
OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE MERCADO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER 
FIM ESPECÍFICO.

Exceções
As obrigações e responsabilidades da Mindray sob esta garantia não incluem transporte 
ou outros encargos ou responsabilidade por danos diretos, indiretos ou consequentes 
ou atrasos resultantes do uso ou aplicação imprópria do produto ou do uso de peças ou 
acessórios não aprovados pela Mindray ou reparos por outras pessoas que não a equipe 
autorizada da Mindray.

Essa garantia não se estende a

■ Mau funcionamento ou danos causados por utilização inadequada ou falhas 
humanas.

■ Mau funcionamento ou danos causados por uma entrada de energia instável ou 
fora do padrão.

■ Mau funcionamento ou danos causados por força maior, como incêndios ou 
terremotos.

■ Mau funcionamento ou danos causados por operação inadequada ou conserto 
feito por pessoas não autorizadas ou sem qualificação. 

■ Mau funcionamento do instrumento ou da peça cujo número de série não esteja 
legível.

■ Outros danos não causados pelo instrumento ou a peça em si.

Contato da Empresa
Fabricante: Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.

Endereço: 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Bloco, Guangming 
District, Shenzhen 518106, P.R.China

Site: www.mindray.com

Endereço de e-mail: service@mindray.com

Tel.: +86 755 81888998

Fax: +86 755 26582680 
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 Registrado no Brasil por
Mindray do Brasil Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda.

Av. Pompéia, 634 conj. comercial 406. Vila Pompéia

São Paulo - SP

CEP: 05022-000 - Fone / Fax: (11) 3124-8026

CNPJ: 09.058.456/0001-87

Farm. Resp: Carla Rodríguez Morales Kelciauskas – CRF/SP 34657

ANVISA nº: 80943610061

Assistência Técnica/Serviço de Atendimento ao Cliente 

0800 878 9911

sac.br@mindray.com

Prefácio

Objetivos deste manual
Este manual contém as instruções necessárias para operar o produto de forma segura e 
de acordo com suas funções e uso previsto. Seguir as instruções contidas neste manual é 
um pré-requisito para que se obtenha o funcionamento e desempenho adequados e se 
garanta a segurança do paciente e do operador.

Este manual baseia-se no modelo completo do equipamento, portanto algumas funções 
podem não ser aplicáveis ao seu produto. Em caso de dúvida, fale conosco.

Este manual é parte integrante do produto como um todo e deve ser mantido sempre 
próximo ao equipamento, de maneira que possa ser facilmente acessado, quando 
necessário.

OBSERVAÇÃO

• Caso o seu equipamento tenha alguma função não inclusa neste manual, 
consulte a versão em inglês mais recente.

Público-alvo
Este manual foi elaborado para profissionais da área da saúde, os quais se supõe que 
tenham o conhecimento prático exigido dos procedimentos, das práticas e da 
terminologia da área médica para a utilização em pacientes gravemente enfermos.
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V

Ilustrações
Todas as ilustrações contidas neste manual servem unicamente como exemplo. Não 
necessariamente representam a configuração ou dados exibidos no seu equipamento.

Convenções
■ Neste manual, texto em itálico é utilizado para citar capítulos ou seções de 

referência.

■ [ ] é usado para destacar os textos na tela.

■ <> é usado para destacar as chaves

■ →é usado para indicar procedimentos operacionais.
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1 Segurança

1.1 Informações sobre Segurança

AVISO

• Indica um perigo em potencial ou uma prática não segura que, se não forem 
evitados, podem causar morte, lesões graves ou danos ao produto/propriedade.

CUIDADO

• Indica um perigo em potencial ou uma prática não segura que, se não forem 
evitados, podem causar pequenas lesões pessoais, mau funcionamento do 
produto ou danos ao produto/propriedade.

OBSERVAÇÃO

• Oferece sugestões de aplicação ou outras informações úteis para que se 
obtenha o melhor proveito do produto.

1.1.1 Avisos

AVISO

• Equipamentos, cabos e acessórios devem ser inspecionados antes do uso 
para garantir sua operação normal e segura.

• Este equipamento só pode ser conectado a uma tomada aterrada. Use uma 
bateria recarregável em vez da tomada como fonte de alimentação se a 
tomada não estiver provida de um fio terra.

• Para evitar incêndios ou explosões, não opere o equipamento na presença de 
materiais anestésicos, inflamáveis ou explosivos.

• Não abra o invólucro do equipamento, pois há o perigo iminente de choque 
elétrico. A manutenção e as atualizações do equipamento devem ser 
realizadas por técnicos de manutenção treinados e licenciados pelo 
fabricante. Além disso, o processo deve ser realizado somente após a 
alimentação de energia CA estar desconectada. A manutenção realizada por 
indivíduos não associados ao fabricante ou por pessoas não licenciadas 
possa afetar a segurança, o desempenho e a funcionalidade do produto.
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• Quando usado com equipamentos eletrocirúrgicos, a segurança dos 
pacientes deve ser garantida.

• A condição clínica do paciente e a condição de trabalho da bomba devem ser 
monitoradas cuidadosamente, e o volume e os níveis de alarme precisam ser 
definidos de acordo com as necessidades reais. A operação e o desempenho 
que dependem somente do sistema de alarme sonoro não são suficientes, e a 
definição do alarme em um volume baixo pode colocar o paciente em risco. 
Se o volume do alarme for menor do que o volume ambiente, isso pode levar 
o operador a identificar erroneamente o alarme.

• A interconexão de outros sistemas de infusão ou ACESSÓRIOS à LINHA DE 
INFUSÃO pode levar à degradação do desempenho e à não obtenção do 
desempenho esperado. A condição de funcionamento da bomba e a 
condição clínica do paciente devem ser monitoradas regularmente.

• Instale com cuidado o cabo de alimentação elétrica e os demais cabos com 
vários acessórios para impedir que o paciente se engasgue ou sufoque por 
ficar preso nos cabos ou por problema elétrico.

• Os materiais de embalagem devem ser descartados de acordo com as leis e 
normas locais ou a política do hospital sobre gerenciamento de resíduos. Eles 
devem ficar fora do alcance das crianças.

• Problemas na linha, coagulação do filtro e oclusões decorrentes da inserção 
da agulha podem fazer com que a pressão dentro do kit de infusão ou da 
seringa aumente durante a infusão. Quando isso ocorre, remover a oclusão 
pode provocar a infusão de líquido em excesso no paciente, de modo que 
medidas apropriadas devem ser tomadas.

• A bomba deve ser montada no mesmo nível do coração do paciente. O 
monitoramento de pressão mais preciso no conjunto de extensão é obtido 
quando a bomba é posicionada perto do nível do coração do paciente. Ajuste 
a altura da bomba de modo que haja 51 ± 5 cm entre a linha de fluido e o 
meio da bomba. 

• Ao operar a bomba e sob estado sem execução, verifique cuidadosamente se 
há vazamento da exportação da linha do kit de infusão, e da agulha da 
câmara de gotejamento. Se algum vazamento for encontrado, entre em 
contato com o fabricante para manutenção e confirmação.

• Não toque no paciente enquanto conecta os equipamentos periféricos via 
portas de sinal de entrada/saída para evitar que  a corrente de fuga  do 
paciente exceda os requisitos padrão especificados.

• No processo de desfibrilação, não toque no paciente nem em outros 
equipamentos que não sejam de desfibrilação para evitar danos por choque 
elétrico; a desfibrilação não afetará o desempenho básico (como precisão da 
infusão e transmissão de alarme e sinais) da bomba.

• O equipamento utiliza uma tomada principal como um meio de isolamento 
da energia. Não coloque o equipamento em um lugar que seja difícil de 
operar o plugue da tomada.
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1.1.2 Precauções

CUIDADO

• Quando várias linhas de infusão são conectadas ao mesmo acesso vascular, 
pode haver refluxo ou tempo de resposta prolongado do alarme de oclusão. 
Portanto, use a válvula de retenção na extremidade da linha ou siga as 
instruções dos hospitais locais enquanto estiver em conexão com outro 
sistema de infusão.

• As configurações de manutenção só podem ser alteradas por pessoal 
autorizado. Entre em contato com o gerente do seu departamento ou com o 
departamento de engenharia biomédica para obter as senhas usadas na sua 
instituição.

• Use os acessórios especificados neste Manual do Operador para garantir a 
segurança do paciente.

• Quando esta bomba e seus acessórios ultrapassarem sua vida útil, eles 
deverão ser descartados de acordo com a legislação local ou as normas do 
hospital. Caso tenha alguma pergunta, entre em contato com seu 
distribuidor ou fabricante.

• Após o carregamento do kit de infusão e antes da infusão, verifique se há 
vazamentos. Se encontrar algum, elimine-o o mais rápido possível.

• Para kits de infusão BOON A2, é recomendável substituir o kit de infusão ou 
ajustar a área de fixação do kit de infusão após a infusão estar sendo 
executada por 24 horas para garantir a precisão. Para kits de infusão de 
outras marcas, recomenda-se testar a vida útil do kit de infusão para 
determinar o intervalo de tempo da troca da área de fixação do kit de 
infusão. Se a vida útil do kit de infusão não for testada, recomenda-se ajustar 
a área de fixação do kit de infusão a cada 4 horas após o início da infusão 
para garantir a precisão e recarregar a nova linha sem extrusão.

• Campos eletromagnéticos podem afetar o desempenho do equipamento. 
Isso exige que os outros equipamentos usados próximos à bomba satisfaçam 
os padrões de EMC. Telefones celulares e equipamentos de ressonância e 
radiografia são possíveis fontes de interferência devido à sua radiação 
eletromagnética de alta intensidade.

• Antes que o equipamento seja conectado à fonte de alimentação, verifique se 
a tensão e a frequência da fonte de alimentação satisfazem as especificações 
na etiqueta ou neste Manual do Operador.

• Instale e transporte o equipamento corretamente para protegê-lo contra os 
danos causados por quedas, impactos, choques violentos ou outras forças 
mecânicas externas. O equipamento deve ser observado para comprovar seu 
funcionamento normal depois de cair. Caso contrário, ele não poderá ser 
usado.

• Os acessórios descartáveis devem ser desprezados depois de serem usados 
de acordo com as normas hospitalares relevantes.
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• Evite a luz solar direta, altas temperaturas e umidade.

• Antes de usar o equipamento, verifique se a bateria integrada nele tem carga 
suficiente. Recarregue a bateria se necessário.

• Recomenda-se o uso de seringa e kit de infusão com conexão luer cônica, o 
que pode efetivamente evitar que em pacientes em subcorrente causada 
pela ocorrência da linha eles se soltem quando sob tensão.

1.1.3 Observações

OBSERVAÇÃO

• Instale o equipamento em uma posição em que possa ser acessado com
facilidade para inspeção, operação e manutenção.

• Mantenha o Manual do Operador perto do equipamento para fácil referência
futura.

• O software foi desenvolvido em conformidade com a norma IEC62304.

• Este Manual do Operador descreve a configuração funcional mais completa 
do equipamento. O produto que você está usando talvez não tenha algumas 
das configurações ou funções descritas aqui.

• Não insira equipamentos que não sejam especificados pelo fabricante no 
conector multifuncional.

• Durante a infusão, a bomba pode controlar com precisão a taxa, o volume de
infusão e o tempo de infusão e monitorar a operação em tempo real para 
evitar com eficiência sobrecorrentes, subcorrentes e casos de fluxo reverso.

• O equipamento não está em contato direto com o paciente nem com os
medicamentos. Por isso, não há necessidade de realização de teste de 
biocompatibilidade.

1.2 Símbolos do equipamento
Alguns símbolos podem não aparecer em seu equipamento.

Referir-se ao manual/
livreto de instruções

Ligado/ Desligado

Atenção Número de série

Corrente alternada Bateria
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Corrente contínua PARTE APLICADA TIPO CF 
À PROVA DE 
DESFIBRILAÇÃO

Alarmes ÁUDIO PAUSADO

Apagar/Voltar Iniciar; início de ação

Bolus Confirmar

Parar Menu

Mover para cima/
Aumentar

Mover para baixo/
Diminuir

Mover para a esquerda Mover para a direita

Módulos sem fio 
funcionando em ordem

Radiação eletromagnética 
não ionizante

Data de fabricação Fabricante

ESTE LADO PARA CIMA Mantenha seco

Marca CE, em 
conformidade com os 
requisitos da Diretriz do 
Conselho 93/42/EEC 
(Diretriz de Equipamentos 
Médicos).

Limitações de 
temperatura

Recuperação/reciclagem Entrada/Saída

Frágil, manuseie com 
cuidado

LIMITE DE 
EMPILHAMENTO POR 
NÚMERO
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Período de uso 
sustentável de produtos 
eletrônicos (20 anos)

Representante autorizado 
na Comunidade Europeia

Limitações de pressão 
atmosférica

Limitações de umidade

CONFIRMADO Dispositivo médico

Em conformidade com os 
requisitos da Diretiva 
2012/19/UE Resíduos de 
Equipamentos Elétricos e 
Eletrônicos

IP34 Protegido contra objetos 
estranhos sólidos com 
diâmetro mínimo de 
2,5mm e protegido contra 
a pulverização de água

Corrente contínua e 
alternada

Modo noturno

Conector do sensor de gotejamento

Inmetro ABNT NBR IEC 60601-1:2010 Emenda 1:2016; ABNT NBR IEC 
60601-2-24:2015; ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017; ABNT NBR IEC 60601-1-
8:2010 + Amendment 1:2014; ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 Errata 
1:2013; ABNT NBR IEC 62366:2010 Emenda 1:2016
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2 Visão geral

2.1 Descrição
2.1.1 Uso Previsto

A bomba é usada junto com o kit de infusão para controlar a dose de líquido infundida 
no corpo do paciente. A bomba também pode ser usada para transfusão de sangue. Para 
essa terapia utilize apenas produtos descartáveis dedicados e identificados para 
transfusão.

A bomba é adequada para adultos, crianças e recém-nascidos em departamentos 
clínicos.

Essa bomba deve ser usada em institutos ou unidades médicas. Isso inclui, mas não se 
limita a: setores ambulatoriais, prontos-socorros, enfermarias, UTIs, centros cirúrgicos, 
salas de observação, clínicas e enfermarias.

AVISO

• Conjuntos específicos de transfusões devem ser usados para infundir 
sangue.

• A bomba é para uso clínico. Ela só pode ser usada sob as condições 
adequadas por médicos profissionais, técnicos em dispositivos médicos ou 
enfermeiros treinados adequadamente. As pessoas que utilizarem este 
produto deverão receber treinamento adequado. Este produto não deve ser 
operado por pessoas que não tenham sido autorizadas a fazê-lo ou que não 
receberam o treinamento adequado.

2.1.2 Contraindicações
Nenhuma

2.1.3 Aparência, peças e recursos
A bomba é formada principalmente por uma carcaça e uma bateria integrada. O eixo de 
cames excêntrico é acionado por um motor de passo durante a operação, fazendo com 
que o controle deslizante superior fixo se mova para cima e para baixo sequencialmente 
e regularmente, o kit de infusão seja extrudido regularmente e os líquidos no kit de 
infusão possam fluir de maneira direcional a uma determinada frequência e todos os 
componentes sejam adequados para uso no ambiente do paciente. O sensor de 
gotejamento e o módulo sem fios são opcionais. As funções opcionais do software 
compreendem o Modo de taxa, Modo de tempo, Modo de peso corporal, Modo 
sequencial, Biblioteca de medicamentos, Registro de histórico e Função antibolus.
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A bomba também inclui seringas ou kits IV como peças aplicadas. Como algumas peças 
e funções são opcionais, a bomba que você adquiriu talvez não contenha essas peças 
adicionais e as funções relevantes.

2.2 Unidade principal

2.2.1 Vista frontal

(14)

(15)

(13)

(16)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)(8) (7)(9)(10)

(12)

(11)

(1) Luz alarme

Indica os diferentes níveis de alarme em cores e frequências diferentes, consulte 
o Capítulo 8 Alarmes para detalhes.

(2) Exibição

Usado para exibir parâmetros de infusão e conteúdo relevante.

(3) <DIREÇÃO> 

Usado para ajustar valores, alterar linhas e páginas

(4) <APAGAR/VOLTAR> 

■ No status definido, pressione essa tecla para definir o valor "0".

■ O valor editado é "0", pressione essa tecla para retornar ao valor anterior.

■ No status não definido, pressione essa tecla para retornar ao menu anterior.

(5) <OK>
Usado para inserir o status definido, confirmar a operação de entrada e salvar os 
valores.
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(6) <INICIAR> 

■ Depois que o kit de infusão for carregado corretamente e os parâmetros de 
infusão forem configurados, pressione essa tecla para iniciar a infusão.

■ Na tela de configurações [Bolus], depois que os parâmetros de bolus 
estiverem definidos, pressione essa tecla para iniciar o bolus automático.

(7) <PARAR>
■ Durante a infusão, pressione essa tecla para parar a infusão. 

■ Os alarmes de nível alto e médio são apagados ou confirmados depois que 
a tecla é pressionada.

(8) <BOLUS> 

■ Durante a infusão, pressione essa tecla para acessar a tela configuração do 
[Bolus].

■ No status sem execução, pressione essa tecla para entrar na tela de 
solicitação [Purgar Ar].

(9) <ÁUDIO PAUSADO> 

Pausa o som do alarme (exceto Sem bateria), ou alarmes de baixo nível são 
confirmados.

(10) <POWER> 

Usado para ligar o equipamento, entrar no estado de espera e desativar as 
operações.

(11) <MENU> 

■ Usado para entrar na interface [ Menu Principal].

■ No status operacional, pressione e segure essa tecla para bloquear; no 
estado bloqueado, pressione e segure para esta tecla para desbloquear. 

(12) Indicador de CA/CC

■ Ligado: A bomba está conectada a uma fonte de alimentação CA/CC 
(incluindo desligamento).

■ Desligado: A bomba não está conectada a uma fonte de alimentação CA/
CC.

(13) Indicador de bateria

■ Verde constante: A bateria está sendo carregada (incluindo desligamento).

■ Intermitência: A bomba está funcionando alimentada por bateria.

■ Desligado: Não há bateria ou a bateria não está funcionando.

(14) Alça

(15) Porta

(16) Suporte da porta

Puxe-o para abrir a porta.
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2.2.2 Vista frontal com a porta aberta

(1) (2)(3)

(1) Botão do clipe de verificação do líquido

(2) Clipe de verificação do líquido

(3) Abertura do kit de infusão
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2.2.3 Vista posterior

2.3 Exibição de tela
Esta bomba tem uma tela LCD. As informações do monitor consistem em três partes 
principais:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Conector multifuncional com as seguintes funções: 

■ Conector de entrada  CC

■ Conector RS232

■ Conector de chamada de enfermagem

(2) Entrada de energia CA

Conexão para o cabo de alimentação CA.

(3) Conector do sensor de gotejamento (o sensor de gotejamento é opcional)

(4) Grampo da haste

(5) Etiqueta do produto
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1. Barra de título

Exibe o modo de infusão atual, as informações dos medicamentos, informações 
sobre alarmes, ícone de bateria, etc.

2. Área de parâmetros

Exibição de cada parâmetro e o valor do parâmetro da tela atual.

3. Barra de solicitação

Exibição de ícone de execução e assim por diante. O ícone de execução na tela exibe a 
operação em execução:

■ O ícone verde indica execução normal. As setas se movem da 
direita para a esquerda, e a velocidade de execução aumenta 
conforme a taxa aumenta.

■ Interrupções do motor causadas por alarmes durante a 
infusão, sem ícone.

2.4 Cursor
Na tela principal e na tela de configurações de parâmetros, quando o cursor estiver 
localizado em uma opção ou em um valor de dados, a área ao redor da opção ou do 

valor de dados ficará branca e a fonte ficará azul. Pressione  ou  para mover o 

cursor para cima ou para baixo e confirmar a localização. Pressione  para selecionar 

a opção ou valor dos dados para operação posterior.

Observação: Pressione  ou  para "localizar" o cursor; Pressione  para 
"Selecionar".

(1)

(2)

(3)
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3 Instalação e Configuração

3.1 Instalação

AVISO

• Montagem e reajuste do equipamento (incluindo a conexão correta 
protetora de aterramento) durante sua vida útil devem ser realizados por 
técnicos de manutenção treinados e licenciados pelo fabricante, e devem ser 
avaliados de acordo com a IEC60601-1. Entre em contato com a empresa se 
você tiver alguma dúvida.

• Os direitos autorais do software para este equipamento pertencem ao 
fabricante. A não ser que haja alguma autorização explícita, é proibida 
qualquer alteração, reprodução ou venda por qualquer meio ou em qualquer 
forma por qualquer organização ou indivíduo.

• Todos os equipamentos analógicos e instalações digitais devem ser 
certificados de acordo com o padrão IEC especificado (como IEC60950 
Segurança de equipamentos de tecnologia da informação e IEC60601-1 
Segurança de equipamentos eletromédicos). Além disso, todos os 
equipamentos devem ser conectados com base nos requisitos da versão 
válida do sistema IEC60601-1. O indivíduo qualificado responsável por 
conectar equipamentos auxiliares às portas de entrada e saída de sinal 
também é responsável por deixar o sistema configurado de acordo com o 
padrão IEC60601-1. Entre em contato com a empresa se você tiver alguma 
dúvida.

• Quando este equipamento for combinado com outros equipamentos 
elétricos formando uma combinação com uma função especial e o usuário 
não conseguir determinar se há algum perigo decorrente de cada 
especificação do equipamento (como perigo de choque elétrico devido à 
agregação de fuga de corrente), entre em contato com a empresa ou um 
especialista em campo no hospital para garantir que todos os equipamentos 
da combinação sejam seguros o suficiente e não sejam danificados.

• Certifique-se de que este equipamento está preso e posicionado com 
segurança. Mudanças no posicionamento e choques graves podem acarretar 
pequenas alterações na precisão da entrega.

OBSERVAÇÃO

• Este equipamento está em conformidade com o padrão EN 1789:2007+A2:2014.
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3.1.1 Verificação da caixa (OOBA)
Verifique a embalagem com cuidado antes de abrir a caixa. Se houver algum dano, entre 
em contato imediatamente com o distribuidor ou fabricante.

Remova com cuidado o equipamento e seus acessórios da embalagem de maneira 
correta e inspecione-os de acordo com a lista de verificação da embalagem. Examine se 
há algum dano mecânico no equipamento e verifique se a caixa inclui todos os itens 
mencionados na lista de verificação da embalagem. Entre em contato com a empresa se 
você tiver alguma dúvida.

AVISO

• Os materiais da embalagem devem ser mantidos fora do alcance das crianças. 
Descarte-os de acordo com as leis e normas locais ou a política do hospital sobre 
gerenciamento de resíduos.

• O equipamento pode ser contaminado por micróbios durante o 
armazenamento, transporte e uso. Certifique-se que a embalagem não esteja 
danificada antes de usar. Não use se houver algum dano.

OBSERVAÇÃO

• Guarde a embalagem e os materiais de embalagem para transporte ou 
armazenamento futuro.

3.1.2 Condições operacionais
O ambiente de operação deste equipamento deve atender aos requisitos no A.1.2 
Ambiente operacional.

O ambiente operacional também deve ser devidamente protegido contra ruído, 
vibração, poeira e substâncias corrosivas, inflamáveis ou explosivas. Se instalado dentro 
da carcaça do equipamento, um espaço suficiente antes e depois da carcaça deve ser 
mantido para facilitar a operação, a manutenção e o trabalho de reparo. Deve haver uma 
fresta de 2" (5 cm) ao redor do equipamento para garantir que o ar possa circular 
livremente para um melhor efeito de resfriamento.

Quando a bomba é transferida de um local para outro, diferenças de temperatura e 
umidade podem causar a formação de condensação dentro da bomba. Se isso 
acontecer, não mude a bomba para o estado "Ligado" até a condensação desaparecer.

AVISO

• Use somente quando o ambiente operacional satisfizer os requisitos especificados 
acima. Caso contrário, o desempenho da bomba não estará de acordo com as 
especificações técnicas descritas em A Especificações do Produto. Também podem 
ocorrer falhas de equipamento e outras consequências inesperadas.
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3.1.3 Montagem da braçadeira

3.1.3.1 Grampo de haste padrão

1. Gire no sentido anti-horário 
para soltar o grampo da haste 
até que seja possível inserir um 
suporte IV.

2. Aperte o grampo da haste para 
prender com firmeza o 
dispositivo no suporte IV (barra 
vertical redonda com diâmetro 
de 15-32 mm).
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3.1.3.2 Grampo de haste avançado (opcional)
Pressione o botão do grampo de haste, ajuste de maneira horizontal ou vertical o 
grampo de haste. o botão irá saltar para fora após o grampo de haste ter sido solto. Gire 
a alça, a bomba pode ser fixada em barra transversal redonda ou barra vertical (diâmetro 
de 15-32 mm).

3.1.4 Fixação do sistema de supervisão de infusão BeneFusion 
DS3 (opcional)
O equipamento pode estar localizado no Sistema de Supervisão de Infusão BeneFusion 
DS3.

OBSERVAÇÃO

• Todos os componentes do equipamento são adequados para uso no 
ambiente do animal.

• Remova o cabo de alimentação para desconectar o equipamento da fonte de 
alimentação. Reserve um espaço livre adequado ao redor do Sistema para 
facilitar a conexão e a remoção do cabo de alimentação.

• A montagem e reajuste do Sistema durante sua vida útil devem ser 
realizados por técnicos de manutenção treinados e licenciados pelo 
fabricante, e devem ser avaliados de acordo com a IEC60601-1. Entre em 
contato com a empresa se você tiver alguma dúvida.

• Certifique-se de não tocar simultaneamente no paciente e no equipamento 
para evitar que a corrente de fuga do paciente exceda os requisitos 
especificados pela norma.

• Apenas os equipamentos designados pelo fabricante podem ser conectados 
ao sistema. Com base na segurança do paciente, não insira no sistema, 
equipamentos não especificados pelo fabricante.

(1) Alça (2) Botão

(1) (2)
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3.1.5 Conexão da fonte de alimentação CA
Para conectar a bomba à fonte de alimentação CA, siga este procedimento:

1. Utilize sempre o cabo de alimentação juntamente com a bomba e verifique se ambas 
as extremidades do cabo de alimentação e arredores estão sem medicamento líquido 
e outros resíduos.

2. Conecte uma extremidade do cabo de alimentação à porta de alimentação do 
dispositivo CA e verifique se a porta de alimentação CA interna e adjacente está 
sem medicamento líquido e outros resíduos.

3. Insira a outra extremidade do cabo de alimentação na tomada de três plugues. 
Verifique se a luz do indicador de CA está acesa.

AVISO

• O fio terra na tomada de três pontos deve estar aterrado. Caso haja dúvidas 
quanto ao aterramento, adote a bateria integrada e entre em contato com um 
eletricista no hospital ou na empresa.

• Não toque na tomada de alimentação com as mãos úmidas ou molhadas! Se 
houver medicamento líquido ou resíduo em ambas as extremidades do cabo 
de energia, tomada ou plugue, porta de alimentação CA do dispositivo, o 
usuário deverá limpar e secar completamente a área antes de conectar a 
fonte de energia, ou poderão ocorrer acidentes ou ferimentos!

OBSERVAÇÃO

• Fonte de alimentação compatível: 100-240 V～, 50/60 Hz.

• O cabo de alimentação CA deve ser inserido corretamente e preso na tomada.

• Remova o cabo de alimentação para desconectar o equipamento da fonte de 
alimentação. Reserve um espaço livre adequado ao redor do dispositivo para 
facilitar a conexão e a remoção do cabo de alimentação.

3.1.6 Instalação e Operação do Sensor de Gotejamento (opcional)

OBSERVAÇÃO

• Esta seção deve ser usada com o sensor de gotejamento opcional. O usuário 
pode ignorar as instruções desta seção se um sensor de gotejamento não 
estiver incluído na bomba de infusão.

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3320



3 - 6

1. Insira com firmeza a linha de sinal do sensor de gotejamento no conector do 
sensor de gotejamento da bomba.

2. Prenda o sensor de gotejamento à câmara de gotejamento. O sensor deve ficar 
acima da superfície do líquido.

3. Pressione  para iniciar a infusão. A luz do sensor de gotejamento pisca na cor 

verde quando o líquido é detectado no status de infusão normal.

AVISO

• O sensor de gotejamento deverá ser instalado corretamente se a bomba de 
infusão estiver equipada com um sensor de gotejamento; caso contrário, a 
bomba não poderá ser usada normalmente.

• Para kits de infusão de 60gotas/ml, é recomendável configurar a taxa 
<400ml/h. Caso contrário, o alarme [Vazia] será acionado por engano.

• Pequenas gotas de líquido na câmara de gotejamento podem ser deixadas 
em sua parede após longo tempo de infusão. As equipes médicas precisam 
confirmar e eliminar essas gotas. Caso contrário, a precisão da verificação da 
taxa será afetada e o alarme [Vazia] será acionado.

OBSERVAÇÃO

• A superfície do líquido na câmara de gotejamento deve ser menor do que o 
sensor de gotejamento, que deve estar entre 1/3 e 1/2 da câmara de 
gotejamento.

• O bloco de posicionamento da câmara de gotejamento deve ser inserido na 
posição vertical através da ranhura de posicionamento no sensor de 
gotejamento.

• Não incline excessivamente o sensor de gotejamento nem o exponha a luz 
solar direta durante a infusão. Caso contrário, a precisão do sensor de 
gotejamento pode ser influenciada.
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• Certifique-se de que a câmara de gotejamento não esteja apertando 
excessivamente o sensor de gotejamento.

• Recomenda-se que a linha de sinal do sensor de gotejamento seja 
substituída a cada seis meses.

3.2 Configurações convencionais
Este capítulo apresenta apenas as configurações gerais para o equipamento, consulte 
outros capítulos relativos a parâmetros e outras configurações.

3.2.1 Ajustar volume do som alarme
1. Selecione [Menu principal]→[Opções de sistema]→[Volume do som].

2. Selecione [Volume do som]: 1-8. O valor 1 para o menor volume; o valor 8 para o 
maior volume.

3.2.2 Ajustar brilho da tela
1. Selecione [Menu principal]→[Opções de sistema]→[Brilho].

2. Selecione [Brilho]: 1-8. 8 para a configuração mais brilhante e 1 para a 
configuração mais escura. Quando o equipamento funcionar com a bateria, você 
poderá definir um valor baixo de brilho para economizar a carga da bateria.

3.2.3 Definir o idioma
1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção do usuário]→Inserir senha de 

manutenção do usuário→[Idioma].

2. Selecione o [Idioma] de acordo com as necessidades reais.

3.2.4 Ajustar data e hora
1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção do usuário]→Insira senha de 

manutenção do usuário→[Data e hora].

2. Defina [Hora] e [Data].

3. Selecione [Formato de hora]: [24h] ou [12h].

4. Selecione [Formato de data]: [aaaa-mm-dd], [mm-dd-aaaa] ou [dd-mm-aaaa].

CUIDADO

• Verifique a data e hora do sistema para manter registros precisos na função 
Histórico.

• Depois de alterar o formato de data ou hora, o registro atualizará o novo 
formato automaticamente.
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3.3 Restaurar padrões de fábrica
Selecione [Menu principal]→[Manutenção do fabricante]→Insira a senha de 
manutenção do fabricante→[Padrão de fábrica] e restaure as configurações padrões 
de fábrica, conforme solicitado na tela, alguns parâmetros serão restaurados para os 
valores padrão.
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4 Operação básica

4.1 Fluxograma de infusão

Pressione  para ativar e ligar a bomba. A bomba
executará verificações de inicialização e exibirá a tela inicial;

Consulte 4.2.2 Carregar o kit de infusão;

Selecione de acordo com a marca do kit de infusão
usada no momento;

Seleção do modo de infusão;

Consulte 4.2.8 Purgar Ar;

Consulte 4.2.9 Configurar parâmetros de infusão; 

Conecte ao paciente;

Pressione 

Pressione 
Desligue o clipe Robert (ou regulador de taxa de fluxo),
desconecte-o do paciente e retire o kit de infusão da
forma correta;

Mantenha pressionado (>2s) , até a barra de
progresso de desligamento chegar ao final.

Carregar o kit de infusão

Selecionar a marca

Ar de purga

Seleção do modo de 
infusão

Configurar parâmetros de 
infusão

Conecte ao paciente

Iniciar a infusão

Concluir a infusão

Ligar a bomba

Remover o kit de infusão

Desligar a bomba
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4.2 Procedimentos Operacionais

4.2.1 Como ligar a bomba
Para ligar o dispositivo, siga este procedimento:

1. Realize uma inspeção de segurança consultando 11.1 Inspeção antes de ligar a 
bomba.

2. Pressione , o sistema iniciará o autoteste, e a tela exibirá a interface de 
[Autoteste do sistema]:

■ O sistema emitirá o som "di", indicando o autoteste bem-sucedido do alto-falante.

■ A cor da luz indicadora de alarme mudará de vermelho para amarelo, acendendo e 
apagando sistematicamente, indicando o autoteste bem-sucedido da luz do 
alarme.

■ O sistema emitirá o som "didi", indicando o autoteste bem-sucedido da 
campainha.

3. Acesse a interface de operação depois de concluir o autoteste do sistema. Agora 
você pode operar manualmente o sistema pelo teclado.

AVISO

• Monitore o processo de autoteste para se certificar de que o alto-falante, a 
luz de alarme e a campainha passaram pelo autoteste com sucesso. Caso 
contrário, entre em contato com a empresa e não opere a bomba até que a 
manutenção seja realizada.

• Entre em contato com a empresa se a bomba estiver danificada ou não 
funcionar corretamente e não puder ser usada para infusão do paciente.

4.2.2 Carregar o kit de infusão
O sistema irá inspecionar se o kit de infusão foi carregado após completar o autoteste:

■ Se o kit de infusão não estiver carregado, entre na interface do kit de infusão [Guia 

de carregamento]; se o kit de infusão não precisar ser carregado, pressione  

para pular a etapa.

■ Se o kit de infusão estiver corretamente carregado e [Manutenção do usuário]→ 
[Seleção de Marca] → [Ligado], entre na interface [Seleção do kit]; se o 
interruptor de [Seleção de Marca] estiver [Desligado], pule a interface [Seleção 
do kit].
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Carregue o kit de infusão de acordo com o seguinte método:

1. Puxe o suporte da porta e abra-a. 2. Puxe o botão do grampo de fluxo 
livre para cima à esquerda e abra o 
grampo de fluxo livre.

3. Carregue o kit, confirme se ele está 
carregado firmemente na abertura do 
tubo.

4.  Feche a porta, a interface irá acessar 
[Seleção do kit], indicando que o 
kit de infusão está carregado 
corretamente; caso contrário, ele 
terá que ser recarregado.
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AVISO

• O kit de infusão deve ser carregado com firmeza na abertura de encaixe, e não 
ficar fora dessa abertura.

• Antes de usar esta bomba de infusão, a bomba de infusão, o kit de infusão e 
outros acessórios devem ser carregados corretamente.

• Recomendamos o uso de um conjunto de infusão indicado neste manual. Se 
for necessário utilizar um conjunto de infusão não recomendado, realize a 
calibração e o teste de desempenho antes do uso. Caso contrário, a precisão 
da infusão e o desempenho da bomba podem ser adversamente afetados.

• Os kits de transfusão recomendados são os kits de uso único Jierui de 
20 gotas sem agulhas, que são feitos pela SHANDONG WEIGO GROUP 
MEDICAL POLYMER CO.,LTD.

• Para garantir a precisão da detecção de taxa e alarme, o conjunto de infusão 
deve ser calibrado nessa bomba antes do primeiro uso.

4.2.3 Troca do kit de infusão
Siga as etapas abaixo para trocar o kit de infusão:

1. Para evitar lesões ao paciente acarretadas por fluxo livre, desligue o clipe Robert 
(ou o regulador da taxa de fluxo) antes de alterar o kit de infusão ou o tubo 
extrudido. Durante a infusão, pressione  para parar a bomba.

2. Puxe o suporte da porta, abra a porta, puxe o botão do grampo de fluxo livre para 
cima e para a esquerda, e retire o kit de infusão carregado.

3. Consulte 4.2.2 Carregar o kit de infusão para recarregar o kit de infusão.

4.2.4 Trocar a garrafa de infusão (Bolsa)
Siga as etapas abaixo para trocar a garrafa de infusão (bolsa):

1. Para evitar lesões ao paciente acarretadas por fluxo livre, desligue o clipe Robert 
(ou o regulador da taxa de fluxo) antes de trocar a garrafa de infusão (bolsa). 
Durante a infusão, pressione  para parar a bomba.

2. Retire a garrafa de infusão (bolsa) carregada e recarregue-a novamente.
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4.2.5 Selecionar a marca do kit de infusão
Na tela [Seleção de kit], pressione  para selecionar a marca do kit de infusão e 

pressione   para confirmação.

CUIDADO

• Confirme se a marca selecionada é a mesma marca efetivamente utilizada, ou 
sua precisão não poderá ser garantida.

4.2.6 Função de memória de parâmetros
Nos tratamentos clínicos, as equipes médicas precisam iniciar a infusão o mais depressa 
possível durante situações de emergência, infundir o medicamento líquido no corpo do 
paciente no menor tempo possível e definir os parâmetros detalhados posteriormente 
durante a infusão.

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção de usuário]→Inserir senha de 
manutenção do usuário→[Memória Para.].

2. Selecione [Memória Para.]→[Ligado]. Se [Desligado] estiver selecionado, as 
seguintes etapas não poderão ser realizadas.

3. Depois de selecionar a marca do kit de infusão, a tela anterior da infusão irá 
aparecer, os parâmetros anteriores de terapia serão carregados, os usuários 
poderão utilizar os parâmetros anteriores de tratamento.

4.2.7 Seleção do modo de infusão

Pressione  para entrar [Menu principal]→[Selecionar modo]. Nesta tela, usuários 

podem pressionar   e  selecionar o modo de infusão. Consulte Capítulo 5 

Modo de infusão para obter uma introdução detalhada de cada modo de infusão.

4.2.8 Purgar Ar

Durante a infusão, o usuário deve evitar a entrada de bolhas de ar no sangue com o 

medicamento líquido, o que pode formar um aeroembolismo e colocar os pacientes em 

perigo grave. Portanto, as bolhas de ar no tubo de infusão devem ser eliminadas antes 

da infusão. No status de não execução de qualquer modo de infusão, pressione  

para entrar na tela pronta de [Purgar Ar]. Mantenha pressionado  para entrar na 

tela [Purgar Ar], solte  após as bolhas de ar serem purgadas.
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AVISO

• Desconecte a bomba do paciente antes da purga. Caso contrário, o paciente 
estará em grave perigo!

OBSERVAÇÃO

• Os alarmes [Há ar na linha] e [Ar acumulado] não serão acionados durante a 
purga.

4.2.9 Configurar parâmetros de infusão
Em cada modo de infusão, os usuários podem configurar parâmetros de infusão ao 

pressionar , , , ,  e .

4.2.10 Infusão

Quando estiver pronto, conecte o kit de infusão ao paciente. Pressione  para iniciar 

a infusão, e a tela exibirá o ícone de execução. Uma seta se move da direita para a 

esquerda. A velocidade da seta aumenta conforme a taxa.

AVISO

• Os usuários devem verificar e confirmar se as configurações do parâmetro estão 
corretas antes da infusão.

• Se houver um medicamento líquido ou resíduo no sensor de ultrassom ou na 
superfície do tubo próximo, o usuário deve limpar completamente a área antes 
da infusão.

• Os usuários devem monitorar regularmente a conexão entre o conjunto de 
infusão, a bomba e o paciente e infundir de acordo com o método 
mencionado no manual.

OBSERVAÇÃO

• No status de execução, se não houver operação em outra interface por mais 
de 2 minutos, a tela de execução voltará a ser exibida automaticamente.
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4.2.11 Pausar infusão

Durante a infusão, se for necessário alterar o líquido medicamentoso ou o kit de infusão, 

pressione  para entrar na interface [Pausa] para parar a infusão. Na tela [Pausa], 

pressione  para retornar à interface de configuração dos parâmetros, e você poderá 

modificar os parâmetros de infusão. Pressione  para continuar a infusão.

4.2.12 BOLUS

Em qualquer tela de execução no modo de infusão, pressione  para acessar a tela de 

configurações [Bolus]. Existem duas maneiras para iniciar o bolus:

■ Bolus manual: Configure a [Taxa de bolus], e, em seguida, pressione e segure  

para iniciar um bolus manual. O sistema retorna à taxa original quando se solta 

 ou se mantém  pressionado por 10 segundos.

■ Bolus automático: Configure [Taxa de Bolus], [VTBI do Bolus] e [Tempo de 

Bolus], pressione  para iniciar o bolus automático.

OBSERVAÇÃO

• Se nenhuma operação for realizada em 2 minutos, a bomba sairá 
automaticamente da tela Configurações de Bolus, e o procedimento deverá 
ser repetido.

• A condição clínica do paciente e a condição de funcionamento da bomba 
devem ser monitoradas cuidadosamente.

4.2.13 Alteração da taxa durante a operação

A taxa pode ser modificada sem interromper a infusão. Em qualquer tela em execução 

do modo de infusão, pressione  para alterar o valor de [Taxa] para o estado 

ajustável. Portanto, para definir a taxa esperada, pressione  ou  novamente para 

confirmação e, em seguida, comece a infundir com a nova taxa definida.
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4.2.14 Completo
Quando [VTBI] não for configurado durante a infusão e a infusão estiver concluída, se o 
sensor de gotejamento estiver instalado e o interruptor do [Sensor de gotejamento] 
estiver ligado, o alarme [Vazio] será acionado.

Quando o [VTBI] for definido durante a infusão e o restante do tempo de infusão estiver 
próximo do [Tempo prestes a terminar] definido pelos usuários, o alarme [Tempo 
prestes a terminar] será disparado. Se nenhuma ação for adotada, o alarme não será 
cancelado automaticamente até que a infusão seja concluída e, depois, mudará para 
alarme [VTBI concluída] ou [Vazio]. Configure [Tempo prestes a terminar], consulte 
6.9 Tempo prestes a terminar. 

Quando a infusão terminar, acesse o modo [KVO], que será executado por, no máximo, 
30 minutos. A infusão irá parar automaticamente após o KVO ter sido concluído, e o 
alarme [Terminar KVO] será disparado. Para configurar a taxa KVO, consulte 6.1 KVO.

4.2.15 Espera

Sob o status sem execução, pressione  para entrar na interface de desligamento de 

contagem regressiva em espera. Pressione  para alterar o tempo de espera 

(intervalo de 00:01 a 99:59 h:min). A bomba não poderá ser colocada no modo de espera 

se houver um alarme de alto nível.

Quando o estado de espera terminar, a barra de título exibirá [Tempo de espera 

expirado], pressione  ou  para cancelar o alarme.

4.2.16 Como desligar a bomba

Siga as etapas abaixo para desligar a bomba:

1. Desconecte do paciente;

2. Mantenha pressionado , até a barra de progresso de desligamento chegar ao 
fim, e a energia será desligada.

OBSERVAÇÃO

• Os dados operacionais atuais e os dados salvos sempre serão salvos 
automaticamente quando o dispositivo for desligado adequadamente. 
A duração efetiva do armazenamento dos dados é igual à vida útil do 
dispositivo.
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5 Modo de infusão

5.1 Modo de taxa
■ Unidade de taxa (ml/h)

■ Unidade de taxa (gota/min)

Modo Parâmetros Faixa de parâmetros

Modo de 
taxa Taxa

Unidade de Taxa (ml/h): 0,1-2000ml/h

Unidade de taxa (gota/min): 1-(400*gota/60) gota/min

VTBI 0,1 a 9999 ml

Tempo 00:00:01-99:59:59 h:m:s

Consulte 6.6 Configuração de gotejamento para obter as configurações da unidade de 
"gota/min".
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5.2 Modo tempo 
■ Unidade de Taxa (ml/h)

■ Unidade de taxa (gota/min)

5.3 Modo de peso corporal
1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção de usuário]→Inserir senha de 

manutenção de usuário→[Configuração de modo BW].

2. Selecione [Configuração de modo BW]: Concentração, quantidade do 
medicamento e volume.

3. Selecione [Menu principal]→[Selecionar modo]→[Modo de peso corporal].

Conc. Configuração:

Modo Parâmetros Faixa de parâmetros

Modo 
tempo

Tempo 00:00:01-99:59:59 h:m:s

VTBI 0,1 a 9999 ml

Taxa Mesmo que o modo de classificação
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Quantidade do medicamento e Configuração de volume:

Modo Parâmetros Faixa de parâmetros

Modo de 
peso corporal Peso 0,1-300,0 kg/0,2-660,8 lb

Quant. medic

0,01-99999

■ 0,01 a 99,99: o incremento é 0,01

■ 100,0 a 999,9: o incremento é 0,1

■ 1000 a 99999: o incremento é 1

Unidade da 

quantidade de 

medicamento

ng, µg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEq, 

kUI, mUI, UI

Volume

0,01 a 9999 ml

■ 0,01 a 99,99 ml/h, o incremento é 0,01 ml

■ 100,0 a 999,9 ml/h, o incremento é 0,1 ml

■ 1000 a 9999 ml/h, o incremento é 1 ml

Conc.

0,01-99999
■ 0,01 a 99,99: o incremento é 0,01

■ 100,0 a 999,9: o incremento é 0,1

■ 1000 a 99999: o incremento é 1

Unidade de 
Conc.

ng/ml, µg/ml, mg/ml, g/ml, mU/ml, U/ml, kU/ml, 

EU/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml, mEq/ml, kUI/ml, 

mUI/ml, UI/ml

Taxa de dose

0,01-99999

■ 0,01 a 99,99: o incremento é 0,01

■ 100,0 a 999,9: o incremento é 0,1

■ 1000 a 99999: o incremento é 1
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5.4 Modo sequencial
Várias sequências diferentes (grupo de parâmetros) podem ser configuradas no Modo 
sequencial, e a bomba infunde de acordo com a sequência de infusão definida.

5 sequências podem ser configuradas nesse modo. A taxa da sequência atual pode ser 
alterada durante o processo de operação. No Modo sequencial, a VTBI, a Taxa e o Tempo 
podem ser definidos e os intervalos dos valores definidos são iguais aos do Modo de 
classificação.

■ : um sinal indica o VTBI total e o tempo total de todas as sequências.

Unid. taxa de 

dose

ug/kg/min, ug/kg/h, ug/kg/24h, mg/kg/min, mg/

kg/h, mg/kg/24h, g/kg/min, g/kg/h, ng/kg/min, 

ng/kg/h, mU/kg/min, mU/kg/h, U/kg/min, U/kg/h, 

U/kg/24h, kU/kg/min, kU/kg/h, EU/kg/min, EU/kg/

h, mmol/kg/min, mmol/kg/h, mol/kg/min, mol/

kg/h, kcal/kg/min, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/

kg/min, mEq/kg/h, mUI/kg/min, mUI/kg/h, UI/kg/

min,UI/kg/h, kUI/kg/min, kUI/kg/h, µg/min, µg/h, 

mg/min, mg/h, g/min, g/h, ng/min, ng/h, mUI/

min, mUI/h, UI/min, UI/h, mol/min, mol/h, mmol/

min, mmol/h, kcal/min, kcal/h, mEq/min, mEq/h, 

kUI/min, kUI/h, KU/min, KU/h, EU/min, EU/h, 

U/min, U/h

VTBI 0,1 a 9999 ml

Taxa 0,1-2000ml/h

OBSERVAÇÃO:

1. [Conc.] será calculado automaticamente de acordo com a fórmula (Quantidade 
do medicamento /Volume).

2. [Taxa] será calculada automaticamente de acordo com a fórmula (Taxa de dose 
*Peso)/ Conc.

Modo Parâmetros Faixa de parâmetros

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3335



5 - 5

OBSERVAÇÃO

• Se somente [Taxa] ou [VTBI] for definido para uma sequência, a sequência 
será inválida.

• Se houver uma sequência inválida entre elas, a infusão não poderá ser
iniciada.

5.5 Modo de carregamento de dose
O modo de Carregamento de dose infunde [VTBI] do carregamento da dose à taxa de 
[Taxa de carregamento] e opera na [Taxa principal] até concluir [VTBI] dos 
parâmetros primários. O [VTBI] de parâmetros primários são [VTBI Total].

Modo Parâmetros Faixa de parâmetros

Modo de 
carregamen
to de dose

Parâmetros de 
carregamento 
de dose

Volume, taxa e tempo Mesmo que o modo de taxa

Parâmetros 
primários

VTBI, taxa e tempo Mesmo que o modo de taxa

OBSERVAÇÃO:

1. VTBI total deve ser maior que o carregamento da VTBI, e, se definidos acima do limite 
especificado, os parâmetros que ultrapassarem o limite do sistema não poderão ser 
definidos.

2. Quando quaisquer dois parâmetros do carregamento de dose forem nulos, a bomba 
funcionará à [Taxa] dos parâmetros primários até que o conjunto de infusão esteja 
vazio ou a infusão esteja concluída.
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5.6 Modo de microinfusão
Clinicamente, o Modo de microinfusão é usado principalmente para a infusão em 
crianças e recém-nascidos em baixa velocidade.

5.7 Modo reforço/redução
No modo reforço/redução, ao configurar o [Tempo de reforço] e [Tempo de redução], 
a bomba aumentará a taxa (dividida em 9 estágios) automaticamente durante o [Tempo 
de reforço] até a taxa ficar constante, sendo mantida por um período, e diminuirá a taxa 
durante o [Tempo de redução].

Modo Parâmetros Faixa de parâmetros

Modo de 
microinfusão

Taxa 0,1-100ml/h

VTBI 0,1-1000ml

Tempo 00:00:01-99:59:59 h:m:s

Modo Parâmetros Faixa de parâmetros

Modo 
reforço/
redução

VTBI 0,1 a 9999 ml

Tempo total 00:00:01-99:59:59 h:m:s

Tempo reforço 00:00:01-99:59:59 h:m:s

Tempo redução 00:00:01-99:59:59 h:m:s
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OBSERVAÇÃO:

1. [Taxa estável], [taxa +] e [Taxa -] são calculados automaticamente, e o intervalo será 
o mesmo que a taxa de Modo de classificação.

2. Quando o tempo de reforço e o tempo de redução forem nulos, a bomba funcionará 
à Taxa estável até a infusão ser concluída. Taxa estável = VTBI/Tempo total.
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Esta página foi deixada intencionalmente em branco.

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3339



6 - 1

6 Definição de parâmetros

6.1 KVO
KVO (Keep Vein Open) significa manter a veia aberta, para que a bomba de infusão 
continue a infusão a uma taxa muito baixa após concluir a infusão, para impedir o 
retorno do sangue ou o bloqueio vascular.

1. Selecione [Menu principal]→[Opções gerais]→[Taxa KVO].

2. Selecione [taxa KVO]: 0,1-30 ml/h é ajustável.

6.2 Biblioteca de medicamentos
O produto está configurado com uma biblioteca de medicamentos com medicamentos 
disponíveis para os usuários escolherem.

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção do usuário]→Inserir senha de 
manutenção do usuário→[Biblioteca de medicamentos].

2. Selecione [Biblioteca de medicamentos]→[Ligado], [Desligado] indica a 
desativação da função.

3. Selecione [Medicamento] na interface de configuração dos parâmetros do Modo 
de classificação. Depois que o medicamento for selecionado, seu nome aparecerá 
na tela de execução.

Lista de Medicamentos

Metoprolol Dobutamina Insulina Flumazenil

Amiodarona Dopamina Nitroprussiato de sódio Fentanila

Esmolol Epinefrina Diazoxida Remifentanil

Lidocaína Isoprenalina Nimodipina Morfina

Propafenona Norepinefrina Manitol Diazepam

Nitroglicerina Atropina Furosemida Midazolam

Nicardipina Succinilcolina Fentolamina Sulfato de 
magnésio

Dinitrato de 
isossorbida

Pancurônio Urapidil Hidrocloreto de 
dexmedetomidina

Diltiazem Aminofilina Bitartarato de 
metaraminol

Cloreto de potássio

Digoxina Heparina Propofol Vasopressina
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6.3 Pressão de oclusão
A pressão de oclusão é ajustável, o que pode satisfazer os requisitos de pressão de 
oclusão de pacientes diferentes durante a infusão. A pressão no tubo de infusão pode 
ser medida pelo sensor de pressão integrado, a pressão pode ser calculada pela CPU 
interna, que é comparada com o limite do alarme de oclusão predefinido. O alarme 
[Oclusão] será acionado se a pressão exceder o limite.

6.3.1 Definição da pressão de oclusão
1. Selecione [Menu principal]→[Opções gerais]→[Pressão].

2. Selecione [Pressão]: Pressão de oclusão grau 14, mais baixa a 75 mmHg e mais 
alta a 1050 mmHg. A pressão de oclusão deve ser selecionada de acordo com as 
necessidades reais.

CUIDADO

• Se o paciente apresentar desconforto com uma pressão de oclusão maior, 
monitore atentamente as condições físicas do paciente na pressão de oclusão 
maior e adote medidas instantaneamente se alguma condição anormal 
ocorrer.

• Quanto o kit de infusão com ultrafiltro estiver em uma pressão de oclusão 
inferior, o alarme [Oclusão] deverá ser disparado em taxa elevada devido à 
resistência gerada pelo fluxo do líquido do ultrafiltro. Selecione uma pressão 
de oclusão mais alta ou uma taxa inferior para cancelar o alarme.

OBSERVAÇÃO

• O tempo de resposta do alarme de oclusão será prolongado a uma taxa 
baixa. Se esta bomba estiver funcionando a 0,1 ml / h (use o kit de infusão 
Intrafix Safeset da B.Braun) e, respectivamente, for configurado o limite do 
alarme de pressão de oclusão para 75 mmHg e 1050 mmHg, o tempo de 
atraso do alarme de oclusão poderá chegar até 1,5 horas e 20 horas.

6.3.2 Definição da Unidade de pressão
1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção de usuário]→Inserir senha de 

manutenção do usuário→[Unidade de pressão].

2. Selecione [Unid de Pressão]: As quatro formas de unidade de pressão, mmHg, 
kPa, bar e psi são convertidas automaticamente e podem ser selecionadas de 
acordo com as necessidades reais.

CUIDADO

• Confirme a edição com cuidado ao alterar a unidade de pressão atual.
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6.3.3 Varredura de pressão dinâmica (DPS)
Durante a infusão, o canto inferior direito da tela de execução demonstra alterações de 
pressão em tempo real do paciente, para encontrar a oclusão do tubo em um momento 
precoce e para evitar a ocorrência de complicações.

6.3.4 Função de liberação automática de pressão (antibolus)
Quando houver oclusão, a infusão será interrompida, e o alarme [Oclusão] será 
acionado. Assim que o alarme for acionado, o motor será invertido, e a pressão da linha, 
liberada. Isso impede uma dose agressiva adicional para o paciente após a eliminação da 
oclusão.

6.4 Definir detecção de ar
O tamanho indica a bolha de ar que pode ser monitorada no tubo. Quanto menor o 
tamanho da bolha, menor será o tamanho da bolha de ar que pode ser identificado. A 
bolha no tubo de infusão pode ser medida pelo sensor ultrassônico integrado, o 
tamanho da bolha pode ser calculado pela CPU interna, que é comparado com o limite 
predefinido. O alarme [Há ar na linha] será acionado se o tamanho da bolha exceder o 
limite.

1. Selecione [Menu principal]→[Opções gerais]→[Detecção de ar].

2. Selecione [Detecção de ar], 6 níveis de detecção de ar podem ser selecionados, 
sendo o menor a 20 µl e o maior a 800 µl. O nível de detecção de ar deve ser 
selecionado de acordo com as necessidades reais.

CUIDADO

• Se o paciente apresentar desconforto ou perigo com um nível mais alto do 
filtro de bolhas de ar, monitore as condições físicas do paciente e selecione o 
nível real necessário. As medições devem ser realizadas instantaneamente se 
qualquer condição anormal ocorrer.

6.5 Ar acumulado
1. Selecione [Menu principal]→[Opções gerais]→[Ar acumulado].

2. Selecione [Ar acumulado]: 0,1-4 ml é ajustável.

6.6 Configuração de gotejamento
1. Selecione [Menu principal]→[Opções gerais]→[Configuração de 

gotejamento].

2. Selecione [gota/min]→[Ligado], e configure o "Gotejamento". Na interface das 
configurações dos parâmetros de infusão do Modo de classificação e Modo 
tempo, as opções “ml/h” e “gota/min” podem ser alternadas. Se [Desligado] 
estiver selecionado, "ml/h" e "gota/min" não poderão ser alternadas.
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6.7 Função de bloqueio de teclas
Quando bloqueado, um ícone  aparece no canto superior direito da tela. Os dois 

métodos a seguir servem para bloqueio automático e bloqueio manual:

■ Bloqueio automático:

1. Selecione [Menu principal]→[Opções gerais]→[Tempo de bloqueio 
automático].

2. Selecione [Tempo de bloqueio automático]: Desligado, 1-5 min. Depois que uma 
hora específica for definida durante o estado de execução e se não houver operação 
ou alarme de alto nível no tempo de bloqueio automático definido, o teclado será 
bloqueado automaticamente. [Desligado] indica a desativação da função. 

■ Bloqueio manual: Na interface de execução, na condição de desbloqueio, 

pressione e segure (>3 segundos)  para bloquear o teclado.

OBSERVAÇÃO

• Se for necessário desbloquear, pressione e segure (>3 segundos)  para 
desbloquear automaticamente durante o alarme de alto nível.

6.8 Função de lembrete
1. Selecione [Menu principal]→[Opções gerais]→[Hora do lembrete].

2. Selecione [Hora do lembrete]: Desligado, 1-5 min. [Desligado] indica a 
desativação da função.

6.9 Tempo prestes a terminar
1. Selecione [Menu principal]→[Opções gerais]→[Tempo prestes a terminar].

2. Selecione [Tempo prestes a terminar]: Desligado, 1-30 min. [Desligado] indica 
a desativação da função.

6.10 kits de infusão utilizados frequentemente
Existem várias marcas de kits de infusão normalmente usados incorporados na bomba 
de infusão, facilitando o trabalho do usuário. Para marcas específicas de kits de infusão, 
consulte o dispositivo de infusão real. 

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção do usuário]→Inserir senha de 
manutenção do usuário→[Kit de infusão].

2. Selecione [kit de infusão] de acordo com as necessidades reais.
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OBSERVAÇÃO

• Certifique-se de que pelo menos um "kit de infusão" seja selecionado.

Marca e modelo de kits de infusão recomendados:

6.11 Definir a sensibilidade do alarme de frasco vazio
1. Selecione [Menu principal]→[Opções gerais]→[Sensibilidade vazia].

2. Selecione [sensibilidade vazia]: Alta e baixa. [Alta] indica alta sensibilidade da 
detecção de alarme [Vazio], o alarme [Vazio] será acionado em um tempo menor; 
[Baixa] indica a sensibilidade da detecção do alarme [Vazio], o alarme [Vazio]
será acionado em um tempo maior. Ele pode ser selecionado de acordo com as 
necessidades reais..

OBSERVAÇÃO

• A opção [Sensibilidade vazia] não ficará visível quando o seletor de [Sensor 
de gota] estiver desligado.

6.12 Informações do paciente

Nº Tipo Marca e modelo especificações

1 Regular BOON A2 20 gotas

2 Regular B.Braun Intrafix Safeset 20 gotas

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção do usuário]→Inserir senha de 
manutenção do usuário→[Informações do paciente].

2. Selecione [Departamento]: Depois que a bomba e o Sistema de Supervisão de 
Infusão BeneFusion CS5 (doravante denominado CIMS) forem comunicados com 

AVISO

• Recomenda-se que a bomba de infusão seja utilizada com tubo altamente 
elástico. Se você não tiver certeza se o tubo é do tipo altamente elástico, 
entre em contato conosco para fazer um teste no tubo.

• Recomendamos o uso de um conjunto de infusão indicado neste manual. Se 
for necessário utilizar um conjunto de infusão não recomendado, realize a 
calibração e o teste de desempenho antes do uso. Caso contrário, a precisão 
da infusão e o desempenho da bomba podem ser adversamente afetados.

• Para garantir a precisão da detecção de taxa e alarme, o conjunto de infusão 
deve ser calibrado nessa bomba antes do primeiro uso.

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3344



6 - 6

sucesso pela rede sem fio, a bomba receberá as informações do departamento 
atribuídas pelo CIMS.

3. Selecione [Nº do leito]: 1-999. Os leitos podem ser diferenciados pela definição do
número do leito.
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7 Outras funções

7.1 Registro de histórico
O equipamento, quando em uso, produzirá alguns dados importantes armazenados em 
[Registro de histórico], fornecendo a base para a revisão do tratamento e a revisão de 
manutenção em um período posterior. O atributo de registro de eventos inclui ação, 
hora e descrição.

Se o equipamento for desconectado da fonte de alimentação CA ou CC, os registros de 
histórico serão salvos, e o tempo de desligamento do equipamento também será 
registrado como um evento. Se o equipamento funcionar com energia da bateria, a falha 
da bateria não terá impacto nos registros de históricos armazenados, e o tempo de falha 
da bateria não será registrado.

1. Selecione [Menu principal]→[Registro de histórico].

2. Selecione [Registro de histórico]: Cada página pode mostrar até 2 registros, e 

pressione   para virar as páginas.

OBSERVAÇÃO

• O equipamento armazena até 2.000 eventos. Quando a capacidade for 
atingida, os eventos anteriores serão substituídos por outros posteriores.

• Uma perda total da energia não afeta os registros de históricos armazenados.

• Os alarmes são salvos como eventos e serão mantidos se o equipamento 
estiver desligado. O tempo de desligamento do equipamento também é 
registrado como um evento.

7.2 Armazenamento de energia
Para evitar a perda de dados do paciente e configurações de alarme quando o 
equipamento desligar repentinamente, o equipamento conta com armazenamento de 
energia. A configuração do limite de alarmes é salva e será mantida se o equipamento 
for desligado repentinamente. O tempo de armazenamento é igual à vida útil do 
equipamento. As configurações de limite de alarme antes do desligamento são 
recarregadas quando o equipamento é reiniciado. Consulte o [Registro do histórico] 
para visualizar informações como parâmetros de infusão e alarme.

7.3 Chamada de enfermagem
Selecione [Menu principal]→[Opções do sistema]→[Chamada de enfermagem] e 
defina, no menu aberto:
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■ Interruptor

Ligado: Indica a ativação da função de chamada de enfermagem.

Desligado: Indica a desativação da função de chamada de enfermagem.

■ Tipo de sinal

Contínuo: Indica que o tipo de sinal de saída da chamada de enfermagem é igual ao do 
tempo de existência do alarme, isto é, desde a ocorrência do alarme até seu final.

Pulso: Indica o sinal de saída da chamada de enfermagem como um sinal de pulso com o 
tipo de 1 segundo. Quando vários alarmes ocorrem ao mesmo tempo, somente um sinal 
de pulso pode ser emitido. Se o alarme atual não for removido e outro alarme ocorrer, 
um sinal de pulso adicional será emitido.

■ Tipo de acionador

Fechar normalmente: Selecione quando o sistema de chamada do hospital estiver 
definido como [Fechar NORM.].

Abrir normalmente: Selecione quando o sistema de chamada do hospital estiver 
definido como [Fechar NORM.].

■ Nível de alarme: Três opções: [Alto], [Médio] e [Baixo]. O sistema envia sinais de 
chamada de enfermagem de acordo com o alarme no nível selecionado ou acima.

AVISO

• Equipes não médicas estão proibidas de modificar a configuração de 
chamada de enfermagem.

• A função de chamada de enfermagem deve ser usada junto com um cabo 
especial.

OBSERVAÇÃO

• A equipe médica não deve considerar a função de chamada de enfermagem 
como a principal abordagem de aviso de alarme, e sim combinar os alarmes 
sonoros e visuais da bomba e os desempenhos clínico e os sintomas do 
paciente para avaliar as condições do paciente e prestar mais atenção 
conforme necessário.

7.4 Rede sem fio (opcional)
A bomba pode estar conectada à rede através de um módulo Wi-Fi integrado.

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção do usuário]→Insira a senha de 
manutenção do usuário→[Configuração de WLAN] e selecione [Ligado] para 
habilitar a função Wi-Fi.

2. Selecione [Configurações Ap]:
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■ Selecione [SSID]: Insira o nome da rede a ser conectada.

■ Selecione [Senha]: Se a senha não for necessária para a rede a ser conectada, você 
poderá se conectar à rede diretamente; se a senha for necessária para a rede a ser 
conectada, digite a senha.

■ Selecione [Criptografia]: Defina o modo de criptografia da rede a ser conectada, 
que deve ser o mesmo modo de criptografia que o Ap.

■ Depois que as configurações acima forem concluídas, selecione [Confirmar] e 

pressione .

3. Selecione [Configurações avançadas], existem duas maneiras de distribuir 
endereços IP:

■ DHCP: Endereço IP, máscara e gateway não podem ser modificados, obtém o 
endereço IP automaticamente.

■ Manualmente: Insira o endereço IP, máscara e gateway.

Observação: O ícone sem fio no canto superior direito indica que a bomba está 
configurada com o módulo sem fio e foi conectada com sucesso. A ausência do ícone 
indica que nenhum modo sem fio está configurado ou que não há conexão.

Após a bomba e o Sistema de Supervisão de Infusão BeneFusion CS5 (doravante 
denominado CIMS) serem comunicados com sucesso através da rede sem fio, a bomba 
enviará o número do leito em tempo real, as informações da versão, os parâmetros de 
infusão e outras informações para o CIMS; o CIMS e a bomba podem ser exibidos 
simultaneamente. Para obter descrições detalhadas, consulte as instruções do CIMS. A 
comunicação normal da bomba e o CIMS dependerão do sucesso da conexão de rede, 
os operadores conseguem observar o status da operação da bomba em tempo real 
quando a comunicação é interrompida. Após as configurações de conexão da bomba e 
o CIMS serem modificados, os operadores deverão redefinir a conexão de rede, 
conforme exigido no manual, para garantir que a comunicação da bomba e o CIMS 
serão restaurados.

OBSERVAÇÃO

• A distância de transmissão de segurança sem fio é inferior a 50 metros.

• São suportados a faixa de frequência Wi-Fi de 2,4 GHz e o padrão sem fio 
802.11b/g/n.

• As configurações da rede sem fio devem ser definidas por técnicos aprovados 
pela empresa ou pela equipe de manutenção designada pela empresa.

• Recomenda-se não acessar a bomba de uma rede pública. Se for necessário 
que a bomba acesse uma rede pública, deverá ser adicionado um firewall 
para evitar ataques cibernéticos.
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7.5 Exportação de dados
Para exportar os dados na bomba, consulte as seguintes etapas:

1. Faça login nas ferramentas do PC e conecte o PC à bomba;

2. Quando a bomba está se comunicando com o PC, o PC lê automaticamente todos 
os dados na bomba;

3. Selecione [Registro de histórico] nas ferramentas do PC e exporte os dados.

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3349



8 - 1

8 Alarmes

O alarme é usado para alertar a equipe médica por meio de sons e luzes quando 
ocorrem situações anormais durante o procedimento de infusão que podem levar a 
alterações de infusão ou quando não é possível continuar a infusão do paciente devido à 
quebra ou pausa/atraso inesperado da bomba.

AVISO

• Pode ser perigoso usar equipamentos idênticos ou semelhantes com 
predefinições de alarme diferentes na mesma área.

• A organização responsável deve avaliar os riscos antes de selecionar outro 
som de alarme, pois o usuário pode se acostumar com o som de alarme 
anterior, os operadores podem não perceber o alarme em tempo hábil 
devido ao novo som do alarme.

8.1 Nível de alarme
De acordo com a escala de gravidade do alarme, os alarmes da bomba podem ser 
classificados como alarmes de alto, médio e baixo nível.

8.2 Tipos de alarme
Quando ocorre um alarme, a bomba informa você através de indicações visuais ou 
sonoras. Para obter mais informações, consulte a tabela a seguir:

Nível de 
alarme

Cor da luz 
do alarme

Frequência do 
alarme sonoro

Frequência 
da luz 
intermitente

Proporção luz/
sem luz

Alarmes de alta 
prioridade

Vermelho 10 segundos 2,0±0,6 Hz 20% a 60%

Alarmes de 
nível médio

Amarelo 18 segundos 0,6±0,2Hz 20% a 60%

Alarmes de 
nível baixo

Amarelo 20 segundos Constante 100%
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8.2.1 Regras de alarme de vários níveis
Quando vários alarmes ocorrem ao mesmo tempo, os alarmes procedem de acordo com 
as seguintes regras:

■ Quando vários alarmes ocorrem em níveis diferentes, os alarmes visuais e os 
alarmes sonoros correspondem aos alarmes de nível mais alto.

■ Quando vários alarmes ocorrem em níveis diferentes, somente o alarme de nível 
mais alto é exibido e, depois de ser cancelado, o alarme de nível mais baixo será 
exibido.

■ Quando vários alarmes ocorrem no mesmo nível, as informações do alarme são 
apresentadas de modo alternado.

A barra de título da tela da bomba exibirá as informações do alarme correspondente 
durante a emissão do alarme, veja mais detalhes em C Informações do alarme.

OBSERVAÇÃO

• O alarme [Comunicação interrompida] da bomba e do Sistema de Supervisão 
de Infusão BeneFusion CS5 são atrasados  por menos de 190 segundos, 
enquanto outros alarmes são atrasados por menos de 8 segundos.

8.3 Regras de tratamento de alarmes
Em condições operacionais normais, quando um alarme ocorre, todos os tipos de alarme 
da bomba são emitidos de acordo com os respectivos níveis de alarme. Além disso, o 
usuário pode pausar o som do alarme de acordo com as demandas.

8.3.1 Uso da Tecla Áudio Pausado

■ Para alarmes de nível alto (exceto [Sem bateria]) e nível médio, pressione  

para pausar o som do alarme por 2 minutos. Quando o tempo de pausa do alarme 

expirar ou se pressionar  novamente dentro de 2 minutos, se a condição de 

alarme ainda existir, o som do alarme soará.

■ Para alarmes de nível baixo ([Lembrete], [Tempo prestes a terminar], e [Bateria 

fraca]), os alarmes são confirmados após  serem pressionados, o sistema 

emitirá um som a cada 5 minutos, e um " " aparecerá antes da mensagem de 
alarme, indicando que o alarme foi confirmado.
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■ Para outros alarmes de nível baixo, pressione  para desligar o som do alarme, 

a mensagem de alarme e a luz de alarme ainda existirão, e um " " aparecerá 

antes da mensagem de alarme, indicando que o alarme foi confirmado.

OBSERVAÇÃO

• O som do alarme [Sem bateria] não pode ser pausado.

8.3.2 Uso da Tecla Parar
■ Para alarmes de nível alto (exceto [Sem bateria]) e médio, se a condição de alarme 

persistir, pressione  para desligar o som do alarme, a mensagem de alarme e a 

luz de alarme ainda existirão, e um " " aparecerá antes da mensagem de 

alarme, indicando que o alarme foi confirmado. Se a condição de alarme 

desaparecer, pressione  para desligar o som do alarme, a mensagem de 

alarme e a luz de alarme, indicando que o alarme foi apagado.

■ Para alarmes de nível baixo ([Lembrete], [Tempo prestes a terminar] e [KVO em 

execução]), pressione  para desligar o som do alarme, a mensagem do alarme 

e a luz do alarme.

■ Para outros alarmes de nível baixo, o sistema não responde quando  é 

pressionado.

8.4 Medidas no alarme

AVISO

• Quando um alarme é acionado, a condição do paciente deve ser verificada 
primeiro e a operação só pode continuar depois que o motivo para o 
acionamento do alarme for descartado.

Quando um alarme for acionado, siga estas etapas e tome a ação apropriada:

1. Verifique o paciente;

2. Verifique o tipo de alarme e o parâmetro que acionou o alarme;

3. Determine o motivo do alarme;
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4. Elimine o motivo do alarme;

5. Verifique se o alarme foi desativado.

OBSERVAÇÃO

• Consulte C Informações do alarme para os procedimentos específicos de 
manuseio para cada alarme.

• A posição do operador deve ser a posição normal de operação da bomba 
(0,5 m). Caso contrário, os operadores podem identificar os alarmes 
erroneamente.
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9 Bateria

AVISO

• A bateria não pode ser desmontada.A bateria deve ser trocada pela equipe 
de manutenção designada apenas pela empresa. A troca incorreta da bateria 
ou a troca da bateria realizada por profissionais que não tenham recebido 
treinamento adequado pode acarretar perigo de sobreaquecimento, 
incêndio ou explosão.

• Use somente bateria especificada pelo fabricante para este dispositivo. O uso 
de outro tipo de bateria pode causar perigo como sobreaquecimento, 
incêndio ou explosão.

OBSERVAÇÃO

• Quando a bateria integrada e a alimentação externa falharem, o visor será 
desligado, um alarme de alto nível será acionado, o alarme soará e a luz de 
alarme vermelha irá piscar continuamente.

A bomba está configurada com baterias recarregáveis de lítio para garantir que possa 
ser usada normalmente na condição de transporte do paciente dentro do hospital ou 
durante casos de falha de energia. Quando a bomba alternar para a energia CA, a bateria 
poderá ser carregada independentemente de a bomba estar ligada ou desligada. A 
bateria só pode ser carregada dentro da bomba. Durante o carregamento, o ícone da 
bateria no canto superior direito da tela se move para cima e para baixo. A bateria está 
totalmente carregada quando o ícone da bateria para de se mover e fica totalmente 
cheio. Em caso de falha de energia repentina, o sistema usará automaticamente a bateria 
para fornecer energia como uma reserva.

O ícone de bateria na tela indica a condição da bateria:

O compartimento da bateria da bomba é instalado com as baterias, e a área de 
preenchimento branca indica a quantidade de eletricidade.

Uma carga baixa indica que a bateria precisa ser carregada.

Quando a bateria está vazia, o carregamento deve ser feito imediatamente.
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A fonte de alimentação pela bateria só funciona por um período limitado. O alarme 
[Sem bateria] será acionado quando a tensão da bateria estiver muito baixa, e a luz 
vermelha do alarme piscará. O alarme continuará enquanto houver carga na bateria e 
não poderá ser pausado. Agora, a bomba deve ser alternada para a energia CA para 
carregamento.

9.1 Otimização do Desempenho da Bateria
Quando a bateria for usada pela primeira vez, pelo menos dois ciclos completos de 
otimização devem ser realizados. Um ciclo de otimização completo contém o seguinte: 
Carregamento contínuo e, em seguida, descarregamento até que a energia da bomba 
acabe. Durante a utilização, a otimização regular do desempenho da bateria prolongará 
sua vida útil. Recomenda-se que a bateria seja otimizada quando estiver em uso ou ficar 
armazenada por três meses, ou quando o tempo de funcionamento da bateria diminuir 
muito.

Siga as etapas abaixo durante a otimização:

1. Desconecte a bomba do paciente e pare a infusão.

2. Alterne a bomba para a energia CA e carregue a bateria continuamente por mais 
de 10 horas.

3. Desconecte a energia CA e use a bateria para carregar a bomba até ela fechar.

4. Alterne a bomba novamente para energia CA e carregue a bateria continuamente 
por mais de 10 horas.

5. A otimização da bateria foi concluída.

9.2 Verificação da bateria
O desempenho da bateria pode piorar com o passar do tempo. Siga as etapas abaixo ao 
verificar a bateria:

1. Desconecte a bomba do paciente e pare a infusão.

2. Alterne a bomba para energia CA e carregue a bateria continuamente por mais de 
10 horas.

3. Desconecte a energia CA e use a bateria para carregar a bomba até ela fechar.

4. A duração da vida útil da bateria reflete seu desempenho. 

Observação: Se a duração da vida útil da bateria obviamente for menor que o descrito 
nas especificações, troque a bateria ou entre em contato conosco.

OBSERVAÇÃO
• A durabilidade da bateria depende da frequência de uso e do tempo de uso; a 

capacidade da bateria é reduzida com o aumento dos tempos de 
carregamento e descarregamento. Se a manutenção e o armazenamento da 
bateria forem apropriados, a durabilidade da bateria de lítio será de, no 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3355



9 - 3

mínimo, 300 ciclos completos de carregamento e descarregamento. Se a 
bateria for utilizada de maneira inapropriada, sua durabilidade será reduzida 
ou ela poderá falhar. Recomendamos substituir a bateria de íons de lítio a 
cada 3 anos.

• Se o alarme [Sem bateria] for acionado, conecte-se à fonte de alimentação 
CA. Para evitar ausência de uso da bateria por muito tempo ou evitar o status 
sem bateria, se a bateria não for carregada nos dois meses seguintes ao 
esgotamento da bateria, ela apresentará falha. Não carregue a bateria com 
falha; ela deve ser substituída.

• No caso de ausência de uso da bateria por um longo período, recomendamos 
mantê-la no estado totalmente carregado e carregá-la a cada dois meses 
para garantir a durabilidade. Substitua a bateria se a sua durabilidade estiver 
claramente reduzida durante a otimização.

• A duração da vida útil da bateria depende da configuração do dispositivo e 
operação, por exemplo: Sob a condição da fonte de alimentação pela bateria, 
a infusão frequente a uma taxa elevada também diminuirá a duração da vida 
útil da bateria. 

9.3 Reciclagem da Bateria
Se houver algum dano óbvio na bateria ou a capacidade da bateria se esgotar, substitua-
a e recicle-a de forma apropriada. Siga as leis aplicáveis sobre reciclagem.

AVISO

• A bateria não deve ser desmontada, queimada ou submetida a curto-circuito. 
Queimaduras, explosões ou vazamento das baterias podem causar lesões 
pessoais.
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Esta página foi deixada intencionalmente em branco.
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10 Preservação e saneamento

A bomba deve ser limpa ou desinfetada com os materiais e métodos listados nesta 
seção. O fabricante não será responsável por danos ou acidentes causados por limpeza e 
desinfecção feitas com outros materiais e métodos.

O fabricante não deve ser responsabilizado pela eficácia dos seguintes produtos 
químicos ou métodos para controle de infecções. Entre em contato com o 
departamento de prevenção de infecções do hospital ou com epidemiologistas para 
saber mais sobre práticas de controle de infecções.

10.1 Descrição
Verifique se o dispositivo e outras peças estão limpos e sem poeira. Para evitar danos ao 
dispositivo, siga estas regras:

■ Dilua todos os agentes de limpeza e desinfetantes de acordo com as instruções do 
fabricante ou use a menor concentração possível.

■ Não mergulhe o dispositivo em líquido.

■ Não espirre líquidos sobre o dispositivo e seus acessórios.

■ Evite a entrada de líquidos no corpo da bomba.

■ Não use materiais abrasivos (como lã de aço ou limpadores de prata) nem 
solventes fortes (como acetona ou qualquer detergente que contém acetona).

AVISO
 

• Desligue a bomba e desconecte o cabo de alimentação CA da tomada antes 
de limpar. Não limpe nem desinfete o dispositivo, exporte o registro de 
histórico  e execute outras operações quando os pacientes estiverem usando 
a bomba. 

10.2 Limpeza
A bomba deve ser limpa regularmente. Se operar em áreas empoeiradas ou com areia, a 
limpeza deve ser mais frequente. Antes de limpar, consulte as normas específicas do 
hospital sobre a limpeza de dispositivos médicos.

Os detergentes recomendados incluem: Peróxido de hidrogênio (3%), etanol (70%), 
isopropanol (70%).
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Para limpar seu equipamento, siga essas regras:

1. Desligue a bomba e desconecte o cabo de alimentação CA.

2. Limpe a tela com bolas de algodão macias para absorver uma quantidade 
apropriada de detergente.

3. Use um pedaço de pano macio que absorva uma quantidade suficiente de agente 
de limpeza para limpar a superfície do dispositivo.

4. Quando necessário, use um pedaço de pano para retirar o excesso de agentes de 
limpeza.

5. Coloque a bomba em um ambiente refrigerado e ventilado para secar.

10.3 Desinfecção
A operação de desinfecção pode causar certos danos à bomba. Recomenda-se 
desinfetar somente quando for necessário de acordo com seu plano de manutenção 
desejado. Limpe o equipamento antes da desinfecção.

Os desinfetantes recomendados são: Etanol (70%), isopropanol (70%), desinfetante 
líquido tipo glutaraldeído 2%.

CUIDADO

• Nunca use óxido de etileno ou formaldeído para desinfecção.

• Não realize a desinfecção sob alta pressão ou alta temperatura na bomba e 
em seus acessórios.
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11 Manutenção

AVISO
 

• Para evitar choques elétricos, pare de usar o dispositivo se você achar que 
sua carcaça apresenta sinais de ruptura. Entre em contato com a assistência 
técnica para ajudar nesse caso.

• O hospital ou centro médico que usar esta bomba deve estabelecer um plano 
de manutenção abrangente. Se isso não for feito, o equipamento poderá 
falhar ou poderão ocorrer outras consequências inesperadas e até mesmo 
poderá prejudicar sua segurança pessoal.

• Todas as inspeções de segurança e tarefas de manutenção que envolvam a 
desmontagem do dispositivo devem ser realizadas por uma equipe de 
manutenção profissional. Ações realizadas por pessoas não qualificadas 
podem resultar em falha do dispositivo e até mesmo prejudicar a segurança 
de pessoas.

• Entre em contato com a empresa imediatamente se encontrar problemas com 
o dispositivo (como a etiqueta de aviso removida).

• O aparelho e seus acessórios não devem receber manutenção ou reparo 
enquanto estiverem sendo utilizados com um paciente.

11.1 Inspeção
A bomba deve passar por uma inspeção completa antes de ser usada, após 6 a 12 meses 
de uso contínuo e após manutenção ou atualizações para garantir que seja operada e 
funcione normalmente.

Os critérios de inspeção são:

■ O ambiente e a fonte de alimentação satisfazem os requisitos.

■ O equipamento e os acessórios não têm danos mecânicos.

■ O cabo de alimentação não está danificado e possui isolamento elétrico suficiente.

■ Os acessórios usados com a bomba são os corretos.

■ O sistema de alarme funciona corretamente.

■ Desempenho da bateria.

■ A verificação automática e as funções da bomba estão normais.
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Se houver algum tipo de dano ou circunstâncias anormais, não use a bomba e entre em 
contato com a empresa imediatamente.

11.2 Plano de manutenção
As tarefas a seguir devem ser realizadas por uma equipe de manutenção profissional 
aprovada pela empresa. Entre em contato com a empresa se as seguintes manutenções 
forem necessárias. Limpe e desinfete o dispositivo antes do teste ou da manutenção.

11.3 Exibir informações
Selecione [Menu principal]→[Registro de histórico]. Na interface [Registro de 
histórico], você pode visualizar parâmetros de infusão, informações de alarme, 
informações de operação e outras informações.

Selecione [Menu principal]→[Opções do sistema]→[Informações da versão]. Na 
interface [Informações da versão], você pode visualizar a versão do software, a versão 
da Biblioteca de marcas e outras versões.

11.4 Descarte seguro e reciclagem
No final de sua vida útil, o equipamento deve ser descartado de acordo com os 
regulamentos locais do governo. Para descartar o componente, a bateria, o material de 
embalagem e os acessórios, siga as regulamentações locais ou a política do hospital 
sobre o gerenciamento de resíduos.

Itens de inspeção/manutenção Frequência

Realize uma inspeção de segurança 
segundo o padrão IEC60601-1.

Uma vez a cada dois anos. Realize depois que 
a placa for trocada ou a bomba cair 
acidentalmente.

Manutenção preventiva (consulte o 
Manual de manutenção para saber mais 
sobre calibração de pressão, calibração 
do sensor e inspeção da bomba).

Uma vez a cada dois anos ou quando você 
suspeitar que o alarme de oclusão está 
anormal, o volume do fluxo está impreciso ou 
o kit de infusão não foi identificado 
corretamente.
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12 Acessórios

AVISO

• Use somente os acessórios especificados neste capítulo. Outros acessórios 
podem causar danos nesta bomba ou talvez não satisfaçam a especificação 
deste manual.

• Não substitua um acessório se ele ou a embalagem estiverem danificados.

Materiais Nº de peça

Cabo de alimentação no Brasil 250V 10A 3M 009-001075-00

Polo IV 034-000321-00

Suporte da bomba múltipla 045-001434-00

Sensor de queda (cinza) 115-013821-01

Discrição da braçadeira SP1/SP3 (altitude) 115-031552-00

Cabo para chamada de enfermagem (CE) 115-034140-00

Cabo RS232 (CE) 115-034142-00

Cabo DC_IN (CE) 115-034144-00

DS3 (4 passagens SP + 2 passagens VP/Brasil) 115-058394-00

DS3(4 passagens SP + 2 passagens VP e 
carrinho de mão/Brasil)

115-058396-00

Conjunto de infusão da bomba ZPQ 120-003676-01

Conjunto de infusão da bomba ZPQ 120-003677-01

Conjunto de infusão da bomba ZPQ 120-003678-01

Conjunto de infusão da bomba ZPQ 120-003679-01

Conjunto de infusão leve JMB 120-003680-01

Conjunto de infusão da bomba ZPQ 120-003681-01

Conjunto de bureta da bomba de 150 ml 120-003682-01
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OBSERVAÇÃO

• Este Manual do Operador descreve a configuração funcional mais completa 
do sistema. O dispositivo que você está usando talvez não tenha algumas das 
configurações ou funções descritas aqui.

Conjunto de infusão da bomba ZPQ 120-003683-01

Conjunto de infusão da bomba ZPQ 120-003684-01
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A Especificações do Produto

A.1 Especificações de segurança

A.1.1 Classificação do produto
Classificada de acordo com a China SFDA, esta bomba é um dispositivo Tipo II. As 
classificações desta bomba de acordo com o padrão IEC60601-1 são as seguintes:

OBSERVAÇÃO:

■ CF: Peças aplicadas tipo CF podem ser usadas diretamente no coração.

■ IP34: Protegido contra objetos estranhos sólidos com diâmetro mínimo de 2,5 mm 
e protegido contra a pulverização de água.

■ Dispositivos portáteis: Podem ser movidos de um local para outro por uma ou 
mais pessoas ou por outros meios quando os dispositivos estão em uso ou sendo 
usados.

Segurança

Componentes Unidade principal

Tipo de proteção contra 
choque elétrico 

Classe I

Grau de proteção contra 
choque elétrico

Tipo CF à prova de desfibrilação

Proteção de entrada IP34

Grau de segurança do 
aplicativo na presença de 
mistura de agente 
anestésico inflamável em 
contato com ar, oxigênio ou 
óxido nitroso

O equipamento não é adequado para o uso na presença de 
uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou 
óxido nitroso

Modo de operação Contínuo

Nível de mobilidade Portátil
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A.1.2 Ambiente operacional

AVISO

• O equipamento pode não atender as especificação de desempenho devido 
ao armazenamento ou uso fora da faixa de temperatura e umidade 
especificada. Se o desempenho do equipamento sofrer redução devido ao 
envelhecimento ou a condições ambientais, entre em contato com o pessoal 
de manutenção.

Ambiente de trabalho

Temperatura 5°C a 40ºC

Umidade 15 a 95%, sem condensação

Pressão atmosférica 57-106kPa

Ambiente de armazenamento

Temperatura -20-60ºC

Umidade 10% a 95%, sem condensação

Pressão atmosférica 50-106kPa

Condições de 
armazenamento

Isento de corrosão e ventilado

Fonte de energia CA externa

Tensão 100 a 240 V～

Frequência 50/60Hz

Corrente 0,40 a 0,14A

Fusível Nível de interrupção baixo, T5AL/250 V

Fonte de energia CC externa

Tensão CC 10 V a 16 V

Corrente 2,25 a 1,5 A
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A.2 Especificações físicas

A.3 Especificações de hardware

A.3.1 Exibição

A.3.2 Bateria

Componentes Peso Tamanho

Unidade 
principal

Menos de 1,8 kg

(Uma bateria incluída, sem 
acessório, cabo e o grampo da 
haste)

Menos de 150 mm 
(comprimento) x 100 mm 
(largura) x 200 mm (altura) (sem o 
grampo da haste)

Exibição

Tipo LCD monocromático

Tamanho (diagonal) 3 polegadas

Diferenciação 240 x 128 pixels

Bateria interna

N.º de baterias 1 (padrão) ou 2 (opcional)

Tipo de bateria Bateria de lítio

Retardo no desligamento
Pelo menos 30 minutos (nova bateria, depois do primeiro 
alarme de bateria baixa)

Tensão da bateria 7,2V

Capacidade da bateria 2600 mAh (1 bateria) ou 5200 mAh (2 baterias)

Tempo de duração da 
bateria

Por padrão de fábrica, funciona constantemente a uma taxa 
de 25 ml/h, descarrega por pelo menos 4 horas (1 bateria) 
ou 8 horas (2 baterias) usando uma bateria nova totalmente 
carregada.

Observação: O tempo da fonte de alimentação é relevante 
para a taxa. Por padrão de fábrica, funciona constantemente 
a uma taxa selecionável máxima, descarrega por pelo 
menos 1,5 horas (1 bateria) ou 4 horas (2 baterias) usando 
uma bateria nova totalmente carregada.

Tempo de carregamento
Quando a bomba está desligada, o tempo de carregamento 
é de no máximo 6 horas (1 bateria) ou 12 horas (2 baterias).
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A.3.3 LEDs

A.3.4 Indicador sonoro

A.3.5 Conectores externos

A.3.6 Saída do sinal

LEDs

Luz alarme 1 (vermelho/amarelo bicolor)

Indicador CA/CC 1 (verde)

Indicador de bateria 1 (verde)

Alto-falante

Produz um alarme, a pressão sonora é de 55-73 dB(A) e o 
bipe da tecla; suporte para funções de volume de vários 
níveis; o som do alarme atende aos requisitos da IEC60601-
1-8.

Conectores

Entrada de energia CA Uma entrada de energia CA

Conector multifuncional

Um conector multifuncional com as seguintes funções:

■ Conector de entrada CC

■ Conector RS232

■ Conector de chamada da enfermagem

Conector do sensor de 
gotejamento (opcional)

Um conector do sensor de gotejamento

Saída do sinal de chamada da enfermagem

Modo de operação Unidade do relé

Especificação elétrica ≤60W, ≤2A, ≤36VCC, ≤25VCA

Tensão de isolamento >1500VAC

Modo de ação Normalmente aberto ou normalmente fechado (opcional)
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A.4 Especificações de Wi-Fi

A.5 Especificações

Protocolo IEEE 802.11b/g/n

Modo de modulação CCK e OFDM

Frequência operacional 2412~2484MHz

Espaçamento de canais 5MHz

Taxa de dados

IEEE 802.11b: 1 a 11 Mbps

IEEE 802.11g: 6 a 54 Mbps

IEEE 802.11n: 6,5 a 150 Mbps

Potência de transferência

802.11b: +18 dBm (Máx)

802.11g: +16 dBm (Máx)

802.11n: +15dBm (Máx)

Modo operacional STA/AP/STA+AP

Segurança dos dados WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Parâmetros Especificações Padrão de fábrica

Padrão do kit 
de infusão

O kit de infusão usado em conjunto 
com a bomba de infusão deve 
atender aos requisitos da ISO 8536-
4:2004 Equipamento de infusão para 
uso médico – Parte 4: Kits de infusão 
para uso único, alimentação por 
gravidade, MOD

/

Taxa

Unidade de Taxa (ml/h) 0,1 a 2000 ml, 
o incremento mínimo é 0,01 ml/h

Unidade de Taxa (gota/min.) 1-
(400*Gota /60) gt/min, o incremento 
mínimo é 1 gt/min

Observação 1: A taxa máxima do 
sistema de infusão (bomba de infusão 
e kit de infusão) é afetada pela 
diâmetro interno e externo, o material, 
a elasticidade do kit de infusão e 
outros fatores. Portanto, os kits de 
infusão de outra marca e modelo 
podem diferir em taxas máximas.

Observação 2: As taxas declaradas 
acima são baseadas em kits de infusão 
BOON A2 e Intrafix Safeset da B.Braun.

---

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3368



A - 6

Taxa de bolus
0,1-2000ml/h

O incremento mínimo é de 0,01 ml/h

A taxa bolus anterior é o valor 
padrão. Caso contrário, a taxa 
bolus será definida de acordo 
com as regras abaixo:

1. Se a taxa máxima for 
≥800 ml/h, a taxa de bolus 
padrão será de 800 ml/h. 

2. Se a taxa máxima for 
<800 ml/h, a taxa de bolus 
padrão será a taxa máxima.

Taxa de purga 0,1-2000ml/h
A taxa de purga anterior é o valor 
padrão; caso contrário, a taxa de 
purga padrão será 800 ml/h

VTBI 0,1 a 9999 ml ---

Tempo 00:00:01-99:59:59 h:m:s ---

Volume 0,1 a 9999 ml 0ml

Selecione 
Modo

Modo de taxa, Modo de peso 
corporal, Modo de tempo, Modo 
sequencial, Modo de carregamento 
da dose, Modo de microinfusão e 
Modo de Reforço/redução

Modo de taxa

Pressão

14 níveis são ajustáveis, sendo 
respectivamente (75, 150, 225, 300, 
375, 450, 525, 600, 675, 750, 825, 900, 
975 e 1050) mmHg

Para 75 mmHg, o erro é -70 mmHg 
(9,3 kPa) a +125 mmHg(16,7 kPa); 
para outras pressões, o erro é ±20% 
ou ±125 mmHg (16,7 kPa), o que for 
maior.

A pressão de oclusão máxima é de 
cerca de 1260mmHg.

Observação 1: A pressão detectada 
do sistema de infusão (bomba de 
infusão e kit de infusão) é afetada 
pelo diâmetro interno e externo, o 
material, a elasticidade do kit de 
infusão e outros fatores. Portanto, os 
kits de infusão de outra marca e 
modelo podem interferir na faixa de 
pressão detectada.

Observação 2: A pressão declarada 
acima é baseada em kits de infusão 
Intrafix Safeset da B.Braun e BOON 
A2, temperatura de 20±2 °C.

525mmHg
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Detecção ar

6 níveis são ajustáveis, sendo 
respectivamente (20, 50, 100, 250, 
500, 800) µl

A sensibilidade da bolha de ar única é 
de 20µl.

Observação 1: A detecção de ar 
detectada do sistema de infusão 
(bomba de infusão e kit de infusão) é 
afetada pelo diâmetro interno e 
externo, o material, a elasticidade do 
kit de infusão e outros fatores. 
Portanto, os kits de infusão de outra 
marca e modelo podem interferir na 
detecção de ar observada.

Observação 2: A detecção de ar 
declarada acima é baseada em kits 
de infusão Intrafix Safeset da B.Braun 
e BOON A2, temperatura de 20±2 °C.

100µl

Ar acumulado 0,1 a 4ml 1,5ml

Taxa KVO 0,1-30ml/h 0,5 ml/h

Tempo prestes 
a terminar

Desligado, 1 a 30 min

quando o tempo for <10 min, etapa 
para 1 min., e etapa para 5 min. 
quando o tempo for >10 min.

3 min

Limite máx. 
taxa

0,1-2000ml/h 2000 ml/h

Configuração 
de 
gotejamento

Gota: 10-60 gt/ml 20 gt/ml

gota/mín. Ligado, desligado Desligado

Gotej anormal Ligado, desligado Desligado

Sensib. vazia Alto, Baixo Baixo

Bloq auto hora Desligado, 1 a 5 min, etapa de 1 min Desligado

Hora lembrete Desligado, 1 a 5 min, etapa de 1 min 2min

Unid. peso kg, lb kg

Volume do 
som

1 a 8 4

Brilho 1 a 8 4

Contraste 150 a 220 170

Modo Noturno Ligado, desligado Desligado
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Chamada de 
enfermagem

Ligado, desligado Desligado

Registro de 
histórico

Possibilidade de armazenar até 
2000 registros.

/

Seleção de 
marca

Ligado, desligado Ligado

Configuração 
do modo BW

Conc.,quantidade do medicamento e 
volume

Conc.

Biblioteca de 
medicamentos

Ligado, desligado Desligado

Para. Memória Ligado, desligado Desligado

Data e Hora

Hora:_ _:_ _ 00:00

Data:_ _ _ _-_ _-_ _ 01-01-2018

Formato de hora: 12h, 24h 24h

Formato de data: aaaa-mm-dd, mm-
dd-aaaa ou dd-mm-aaaa

Doméstico: aaaa-mm-dd

Internacional: dd-mm-aaaa

Idioma
Você pode selecionar o idioma de 
acordo com as necessidades reais

/

Unid. pressão mmHg, kPa, bar e psi mmHg

Som alarme Som1, Som2, Som3 Som2

Botão 
antibolus

Ligado, desligado Ligado

Sensor de 
gotejamento

Ligado, desligado Desligado

Precisão de 
infusão

Erro de precisão de infusão ≤±5%

Observação 1: A precisão da infusão 
do sistema de infusão (bomba de 
infusão e kit de infusão) é afetada 
pelo diâmetro interno e externo, o 
material, a elasticidade do kit de 
infusão e outros fatores. Portanto, os 
kits de infusão de outra marca e 
modelo podem interferir na precisão 
de infusão.

Observação 2: A precisão de infusão 
declarada acima é baseada nos kits 
de infusão Intrafix Safeset da B.Braun 
e BOON A2, temperatura de 20±2 °C.

/
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A.6 Uma tabela de referência que mostra o atraso do 
alarme de oclusão e dose possível

Falha da Taxa 
de dose

≤1,0ml

Observação: A falha única declarada 
acima baseia-se nos kits de infusão 
Intrafix Safeset da B.Braun e BOON A2 
a uma taxa de 25 ml/h

/

Indicadores de 
status

Parar, execução, bolus, KVO, pausa, 
espera, alarme e purga

/

Informações 
do alarme

Consulte as informações completas 
em C Informações do alarme

/

Pressão de oclusão (mmHg)
Taxa

(ml/h)

Tempo de atraso do alarme de 
oclusão

(hh:mm:ss)

75
1 <00:06:00

25 <00:00:15

150
1 <00:15:00

25 <00:00:30

900
1 <01:30:00

25 <00:02:00

1050
1 <02:00:00

25 <00:03:30

Pressão de oclusão (mmHg)
Taxa

(ml/h)
Volume do bolus após oclusão 

(ml)

75 25 <0,1

150 25 <0,1

900 25 <0,15

1050 25 <0,15
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OBSERVAÇÃO

• Condições de teste:

◆ Testador FLUKE IDA4 PLUS

◆ Marca e modelo do conjunto de infusão: B.Braun Intrafix Safeset

◆ Temperatura de teste: 20±2 °C

• A pressão do alarme de oclusão, os atrasos de alarme e o volume do bolus 
podem variar dependendo das condições de teste, temperatura e 
comprimento do tubo. 

• Os dados acima são somente valores típicos em condições de teste normais. 
Os dados reais podem variar conforme as condições de teste mudam. 
Consulte os dados de teste do produto adquirido. Sob o mesmo valor e taxa 
de oclusão padrão, quanto maior o valor da pressão testada, maior será o 
tempo de atraso do alarme.

A.7 Curva de precisão da infusão e curva de trombeta
A tabela típica de precisão da infusão a seguir expressa o desempenho após o início da 
infusão e as oscilações de infusão que ocorrem em um determinado período após os 
volumes normais do fluxo de infusão serem atingidos. A tabela de precisão da infusão é 
apenas para referência; os detalhes da curva de precisão da infusão estão em 
conformidade com o dispositivo final.

Gráfico com base nos dados coletados em um período de medição de duas horas.

Marca e modelo do conjunto de infusão: B.Braun Intrafix Safeset

Quantidade de amostragem da bomba: 3

Quantidade de amostragem do kit de infusão: 3

Intervalo de amostragem: △t =0,5min

Período de teste: t = 240mins

Taxa de infusão: Q (m/h)

Desvio da taxa de fluxo ao longo do tempo (p△t)

Intervalo de amostragem: △t =0,5min

Janelas de observação: p△t = 2, 5, 11, 19, 31 min

Desvio máximo ao longo de uma janela de observação inteira: Ep(Máx.) (%)

Desvio mínimo ao longo de uma janela de observação inteira: Ep(Mín.) (%)
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Desvio médio: A (%) e B (%)

OBSERVAÇÃO

• A precisão da infusão pode ser influenciada pelo ambiente da bomba (como 
pressão, temperatura, umidade e qualquer consumível de infusão usado).

■ Unidade de Taxa (ml/h)
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■ Unidade de Taxa (gota/min.)

Taxa de amostragem: 
20gota/min

Intervalo de amostragem: △t =1min

Período de teste: 
t = 120mins

Taxa de infusão: 
Q (gota/min)

Taxa de amostragem: 
20gota/min

Intervalo de amostragem: △t =1min

Janelas de observação: 
p△t = 2, 5, 11, 19, 31 min

Desvio máximo ao longo de 
uma janela de observação 
inteira: Ep(Máx.) (%)

Desvio mínimo ao longo de 
uma janela de observação 
inteira: Ep(Mín.) (%)

Desvio médio: A (%)

Taxa de amostragem: 
20gota/min

Intervalo de amostragem: △t =1min

Janelas de observação: 
p△t = 2, 5, 11, 19, 31 min

Desvio máximo ao longo de 
uma janela de observação 
inteira: Ep(Máx.) (%)

Desvio mínimo ao longo de 
uma janela de observação 
inteira: Ep(Mín.) (%)

Desvio médio: B (%)
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B Conformidade com as normas de EMC 
(Compatibilidade eletromagnética) 
e de Rádio

B.1 EMC
O equipamento atende às exigências da norma IEC60601-1-2. 2014.

OBSERVAÇÃO

• O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes daqueles especificados 
ou fornecidos pelo fabricante deste dispositivo pode resultar em aumento de 
emissão eletromagnética ou redução da imunidade eletromagnética deste 
aparelho e resultar em operação indevida.

• O uso deste dispositivo ao lado ou empilhado com outro dispositivo deve ser 
evitado porque pode resultar em operação indevida. Se tal uso for 
necessário, este dispositivo e o outro dispositivo devem ser observados para 
verificar se estão funcionando normalmente.

• Equipamentos de comunicações por RF portáteis (incluindo periféricos, como 
cabos de antena e antenas externas) não devem ser usados a menos de 30 cm 
(12 polegadas) de qualquer componente deste equipamento, incluindo os 
cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, pode haver degradação 
do desempenho deste dispositivo.

• O EQUIPAMENTO NÃO ME (por ex. ITE) que é parte de um SISTEMA ME pode 
ser interrompido por interferência eletromagnética de equipamentos 
próximos. Pode ser necessário adotar medidas de mitigação, como 
reorientação ou reposicionamento do EQUIPAMENTO NÃO ME ou a proteção 
do local.

• Este dispositivo destina-se a ser utilizado apenas em ambientes profissionais 
de estabelecimentos médicos. Se for usado em um ambiente especial, como 
ambiente de ressonância magnética, o equipamento/sistema pode ser 
interrompido pela operação de equipamentos próximos.
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OBSERVAÇÃO

• O dispositivo exige precauções especiais referente à EMC, devendo ser 
instalado e colocado em serviço de acordo com as informações de EMC 
fornecidas abaixo

• Outros dispositivos podem afetar este dispositivo, mesmo que atendam aos 
requisitos do CISPR.

• As características das EMISSÕES deste dispositivo o tornam adequado para o 
uso em áreas industriais e hospitais (CISPR 11 Classe A). Se for usado em 
ambiente residencial (para o qual CISPR 11 Classe B é normalmente exigido), 
este dispositivo pode não oferecer proteção adequada para serviços de 
comunicação por radiofrequência. O usuário talvez precise tomar medidas 
de atenuação, como reposicionar ou redirecionar o dispositivo.

• Se o desempenho essencial for perdido ou deteriorado, poderá ser 
necessário tomar medidas de mitigação, tais como reorientar ou reposicionar 
o EQUIPAMENTO ME ou SISTEMA ME ou proteger o local ou parar de usar a 
bomba de infusão e entrar em contato com a assistência técnica.

Orientações e Declaração - Emissões Eletromagnéticas

O dispositivo é destinado à utilização no ambiente eletromagnético especificado a seguir. 
O cliente ou o usuário deve certificar-se de que o dispositivo seja utilizado em um ambiente 
que cumpra essas especificações.

Testes de emissão Conformidade Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões de RF 
conduzidas e 
irradiadas CISPR 11

Grupo 1 O dispositivo utiliza energia de 
radiofrequência somente para seu 
funcionamento interno. Portanto, suas 
emissões de RF são muito baixas e não é 
provável que causem interferências no 
dispositivo eletrônico próximo.

Emissões de RF 
conduzidas e 
irradiadas CISPR 11

Classe A O dispositivo é adequado para uso em 
todos os estabelecimentos que não sejam 
domésticos e nos que se encontram 
diretamente conectados à rede pública de 
baixa tensão que alimenta edifícios usados 
para fins domésticos.

Distorção harmônica 
IEC 61000-3-2

Classe A O dispositivo é adequado para uso em 
todo o tipo de estabelecimento, inclusive 
estabelecimentos domésticos e os que se 
encontram diretamente ligados a uma 
rede pública de energia de baixa tensão 
que abastece edifícios utilizados para fins 
domésticos.

Flutuações de tensão e 
cintilação IEC 61000-3-3

Em 
conformidade
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Se o dispositivo for operado dentro do ambiente eletromagnético listado na Tabela 
Orientação e Declaração – Imunidade Eletromagnética, o sistema permanecerá 
seguro e fornecerá o seguinte desempenho essencial.

■ Modo operacional

■ Precisão

■ Função

■ Proteção contra volumes de BOLUS INESPERADOS

■ Oclusão

■ CONDIÇÕES DE ALARME consideradas

■ Dados armazenados

Orientação e Declaração – Imunidade Eletromagnética 

O dispositivo é destinado à utilização no ambiente eletromagnético especificado a seguir. 
O cliente ou o usuário deve certificar-se de que o dispositivo seja utilizado em um ambiente 
que cumpra essas especificações.

Teste de 
imunidade

Nível de teste 
IEC60601

Nível de 
conformidade

Ambiente 
eletromagnético - 
orientação

Descarga 
eletrostática 
(ESD)

IEC 61000-4-2

contato ±8 kV

ar ±15 kV

contato ±8 kV

ar ±15 kV

O piso deve ser de 
madeira, concreto ou 
azulejo de cerâmica. Se o 
chão for coberto por 
material sintético, a 
umidade relativa deve ser, 
no mínimo, 30%.

Transientes 
elétricos 
rápidos/salvas 

IEC 61000-4-4

± 2 kV para linhas 
de fornecimento 
de energia

± 1 kV para linhas 
de entrada/
entrada/saída

(comprimento 
maior do que 3 m)

± 2 kV para linhas 
de fornecimento 
de energia

± 1 kV para linhas 
de entrada/
entrada/saída

(comprimento 
maior do que 3 m)

A qualidade da energia 
principal deve ser a de um 
típico ambiente comercial 
ou hospitalar.

Surto

IEC 61000-4-5

± 1 kV linha(s) para 
linha(s)

± 2 kV linha(s) para 
terra

± 1 kV linha(s) para 
linha(s)

± 2 kV linha(s) para 
terra
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Quedas e 
interrupções 
de tensão

IEC 61000-4-11

0% UT por 0,5 ciclo

0% UT por 1 ciclo e 
70% UT por 25/30 
ciclos

0 % UT por 250/300 
ciclos

0% UT por 0,5 ciclo

0% UT por 1 ciclo e 
70% UT por 25/30 
ciclos

0 % UT por 250/300 
ciclos

A qualidade da energia 
principal deve ser a de um 
típico ambiente comercial 
ou hospitalar. Caso seja 
necessário continuar a usar 
o equipamento durante 
interrupções no 
fornecimento de energia, 
recomenda-se utilizar uma 
fonte ininterrupta de 
energia ou uma bateria.

Campos 
magnéticos de 
frequência de 
energia 
AVALIADOS

IEC 61000-4-8

30 A/m

50 Hz/60 Hz

30 A/m

50 Hz/60 Hz

Os campos magnéticos de 
frequência de energia 
devem ter níveis 
característicos de um local 
típico em um ambiente 
comercial ou hospitalar.

Observação: UT é a tensão de rede CA antes da aplicação do nível de teste.
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Orientação e Declaração – Imunidade Eletromagnética

O dispositivo é destinado à utilização no ambiente eletromagnético especificado. O cliente 
ou usuário do dispositivo deverá assegurar que ele seja utilizado em um ambiente como o 
descrito abaixo.

Teste de 
imunidade

Nível de teste 
IEC 60601

Nível de 
conformi-
dade

Ambiente eletromagnético - 
orientação

Distúrbios 
conduzidos 
induzidos por 
campos de RF

IEC61000-4-6

3 Vrms

150 kHz a 80 MHz

10 Vrms Não utilize equipamentos de 
comunicação por RF, portáteis ou 
móveis, a uma distância inferior à 
recomendada de qualquer 
componente do dispositivo, 
incluindo os cabos. A distância de 
separação recomendada é 
calculada com base na equação 
aplicável à frequência do 
transmissor. Distância de separação 
recomendada:

150 k a 80 MHz

80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 2,7GHz

onde P é valor nominal máximo de 
saída do transmissor em Watts (W), 
de acordo com o fabricante do 
transmissor, e d é a distância de 
separação recomendada, em 
metros (m).

A potência do campo de 
transmissores de RF fixos, como 
determinado por um estudo 
eletromagnético local b, deve ser 
menor do que o nível de 
conformidade em cada variação de 
frequênciac.

Nas proximidades dos 
equipamentos marcados com o 
seguinte símbolo, pode ocorrer 

interferência:  

6 Vrms

nas faixas de ISM e 
de transmissões 
de radioamador 
entre 0,15 MHz e 
80 MHz

6 Vrms

Campos EM de 
RF irradiados

IEC61000-4-3

10V/m

80 MHz a 2,7 GHz

10V/m

Campos de 
proximidade de 
equipamento de 
comunicações 
sem fio por RF

IEC61000-4-3

27 V/m

380-390 MHz

27 V/m

28 V/m

430-470 MHz, 
800-960 MHz, 
1700-1990 MHz, 
2400-2570 MHz

28 V/m

9 V/m

704-787 MHz, 
5100-5800 MHz

9 V/m

d 3.5
V

------- P=

d 3.5
E

------- P=

d 7
E
--- P=
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Observação 1:  A 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a faixa máxima de frequência.

Observação 2: Essas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. 
A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão em estruturas, objetos e 
pessoas.

a As faixas ISM (industrial, científica e médica) entre 150 kHz e 80 MHz são de 6,765 MHz a 
6,795 MHz; de 13,553 MHz a 13,567 MHz; de 26,957 MHz a 27,283 MHz; e de 40,66 MHz a 
40,70 MHz. As faixa de rádio amador entre 0,15 MHz e 80 MHz são de 1,8 MHz a 2,0 MHz, 
3,5 MHz a 4,0 MHz, 5,3 MHz a 5,4 MHz, 7 MHz a 7,3 MHz, 10,1 MHz a 10,15 MHz, 14 MHz a 
14,2 MHz, 18,07 MHz a 18,17 MHz, 21,0 MHz a 21,4 MHz, 24,89 MHz a 24,99 MHz, 28,0 MHz a 
29,7 MHz e 50,0 MHz a 54,0 MHz.
b teoricamente, não é possível prever com exatidão as intensidades de campo provenientes 
de transmissores fixos, tais como estações de base de radiotelefonia (celular/sem fio) e 
rádios móveis terrestres, rádio amador, emissoras de AM e FM e emissoras de TV. Para avaliar 
o ambiente eletromagnético originado pelos transmissores fixos de RF, deve-se analisar a 
possibilidade de executar um estudo eletromagnético local. Se a intensidade de campo 
medida no local em que o dispositivo for usado exceder o nível de conformidade de RF 
aplicável acima, o dispositivo deverá ser observado para verificação da operação normal. Se 
for observado um desempenho anormal, medidas adicionais poderão ser necessárias, como 
reorientação ou realocação do dispositivo. 
c Acima das faixas de frequência entre 150 kHz e 80 MHz, as intensidades de campo deverão 
ser inferiores a 3V/m.

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação por RF 
móveis e portáteis e este equipamento

O equipamento foi projetado para utilização em ambientes eletromagnéticos nos quais as 
interferências de emissões de RF irradiadas são controladas. O cliente ou o usuário do 
dispositivo pode auxiliar na prevenção de interferências eletromagnéticas, mantendo uma 
distância mínima entre os equipamentos de comunicação por RF, portáteis e móveis 
(transmissores) e o dispositivo, conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência 
máxima de saída do equipamento de comunicação.

Potência nominal 
máxima de saída 
do transmissor em 
Watts
(W)

Distância de separação de acordo com a frequência do 
transmissor (m)

150 kHz a 80 MHz

 

80 MHz a 800 MHz

 

800 MHz a 2,7 GHz

 

0,01 0,04 0,04 0,07

0,1 0,11 0,11 0,22

1 0,4 0,4 0,7

10 1,1 1,1 2,2

100 4 4 7

d 3.5
V

------- P= d 3.5
E

------- P= d 7
E
--- P=
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B.2 Conformidade com os Regulamentos de Rádio
Parâmetro de RF

O dispositivo de rádio usado neste produto está em conformidade com as exigências 
essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU.

Para transmissores com uma potência máxima de saída não listada acima, a distância de 
separação recomendada em metros (m) pode ser determinada com o uso da equação 
aplicável à frequência do transmissor, em que P é a classificação de potência de saída 
máxima do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.

Observação 1: A 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a faixa máxima de frequência.

Observação 2: Essas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. 
A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão em estruturas, 
objetos e pessoas.

Tipo de Rádio IEEE 802.11b/g/n (2.4 G)

Frequência operacional 2412 MHz a 2484 MHz

Modo de modulação CCK, OFDM

Potência ≤20 dBm 
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C Informações do alarme

Este capítulo apresenta as informações do alarme da bomba. As informações de 
solicitação para orientação da operação não serão apresentadas neste capítulo.

A tabela mostra as soluções apropriadas para cada informação relacionada ao 
acionamento do alarme. Se o problema ainda persistir depois de operar de acordo com 

as soluções, entre em contato com a empresa.

Alarme Prioridade Causas Soluções

[Oclusão] Alta Durante a infusão, 
ocorre uma oclusão no 
tubo de infusão entre o 
paciente e o 
equipamento e atinge o 
limite predefinido.

• Verifique o status de 
compressão da linha.

• Verifique a oclusão de cada 
interface.

• Verifique se a configuração 
de pressão de oclusão é 
razoável.

[Ar na linha] Alta Durante a infusão, o 
tamanho de uma única 
bolha de ar atinge o 
limite predefinido para 
a detecção de ar.

• Desconecte do paciente, 
abra a porta e remova 
manualmente o ar do tubo.

• Desconecte do paciente e 
purgue o ar do tubo pela 
função Purgar ar.

• Verifique se a configuração 
de detecção de ar é 
razoável.

[Ar 
acumulado]

Alta Durante a infusão, as 
bolhas de ar 
acumuladas em 1 hora 
atingem o limite 
predefinido para o Ar 
acumulado.

• Desconecte do paciente, 
abra a porta e remova 
manualmente o ar do tubo.

• Desconecte do paciente e 
purgue o ar do tubo pela 
função Purgar ar.

• Verifique se a configuração 
de Ar acumulado é 
razoável.
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[Erro gotej.] Durante a infusão, o 
sensor de gotejamento 
detecta que a taxa de 
gotejamento está muito 
rápida ou muito lenta.

• Verifique a conexão do 
sensor de gotejamento.

• Substitua o sensor de 
gotejamento.

• Coloque a câmara de 
gotejamento na vertical ou 
evite luz forte.

• Se o alarme persistir, entre 
em contato com a 
assistência técnica.

[Sem bateria] Alta A bateria está 
descarregada, quando 
alimentada por uma 
bateria integrada.

Conecte à alimentação CA/CC.

[VTBI 
concluída]

Alta O volume de infusão 
entregue atinge o VTBI 
predefinido.

• O alarme será apagado 

depois que  for 

pressionado.

• Se a Taxa KVO for 
predefinida, pressione 

 para confirmar a 

infusão de KVO.

[Terminar 
KVO]

Alta Infusão de KVO foi 
executada durante 
30 minutos.

O alarme será apagado depois 

que  for pressionado.

[Porta aberta] Alto A porta é aberta 
durante a infusão.

Feche corretamente a porta.

[Erro de 
sistema]

Alta Tensão da alimentação 
anormal 
(excessivamente alta), 
valor AD do sensor 
anormal, comunicação 
anormal e outros erros.

O alarme não pode ser 
apagado. Pare a operação e 
entre em contato com o 
pessoal de manutenção.
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[Vazia] Alta Durante a infusão, o 
sistema detecta que 
não há nenhuma gota 
de líquido do recipiente 
ou bolsa de infusão.

Observação: se o sensor 
de gotejamento não 
estiver inserido 
corretamente, ou se a 
superfície do líquido da 
câmara de gotejamento 
estiver anormal, o 
alarme poderá ser 
acionado.

Verifique e elimine a fonte do 
alarme, o alarme será 

apagado depois que  for 

pressionado.

[Sem tubo de 
infusão]

Alta O conjunto de infusão 
não foi carregado, 
iniciar a infusão com a 
porta fechada.

Carregue corretamente o 
conjunto de infusão.

[Sistema 
anormal]

Média Tensão da alimentação 
anormal (baixa) e outras 
anormalidades.

O alarme não pode ser 
apagado. Pare a operação e 
entre em contato com o 
pessoal de manutenção.

[Tempo de 
espera 
expirado]

Média A bomba está em modo 
de espera e o tempo de 
espera já expirou.

O alarme é apagado depois 

que  ou  é 

pressionado.

[Lembrete] Baixa Não execute nenhuma 
operação durante o 
valor de configuração 
de [Hora do lembrete].

Opere a bomba.

[Bateria fraca] Baixa Energizada somente 
com bateria integrada, a 
carga da bateria não é 
suficiente.

Conecte à alimentação CA/CC.

[Tempo 
prestes a 
terminar]

Baixa Tempo restante de 
infusão atinge o valor 
configurado em [Tempo 
prestes a terminar].

• O alarme não será apagado 
automaticamente até que a 
infusão seja concluída e, 
então, mudará para o 
alarme [VTBI Concluído] ou 
alarme [Vazio].

• Pressione  para 

interromper a infusão e 
apagar o alarme.

[Desconexão 
de energia CA]

Baixa Cabo de alimentação 
desconectado.

Conecte à alimentação CA/CC.

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3386



C - 4

OBSERVAÇÃO

• A bomba interrompe a infusão quando um alarme de alta prioridade é 
acionado.

• A bomba continua a infusão quando um alarme de baixa prioridade é 
acionado.

[Comunicação 
interrompida]

Baixa A comunicação de rede 
entre a bomba e o CIMS 
é interrompida por 
3 minutos após a 
comunicação bem-
sucedida.

• Recupere a comunicação 
de rede com o CIMS.

• Se o alarme persistir, entre 
em contato com o pessoal 
de manutenção.

[KVO em 
execução]

Baixa Inicie uma infusão KVO. • O alarme é apagado 
automaticamente quando 
o modo KVO é executado 
por 30 minutos.

• Pressione  para 

interromper a infusão e 
apagar o alarme.

Infusão 
interrompida

Baixa Após qualquer um dos 
alarmes de [Oclusão], 
[Ar na linha], [Ar 
acumulado], [Porta 
aberta], [Sem bateria] 
ou [Erro de 
gotejamento] ser 
apagado.

Pressione  para retomar a 

infusão.

[Redefinir 
hora]

Baixa Tempo de RTC é 
redefinido quando a 
bomba é ligada.

Redefina a hora.

[Para. Não 
confirmado]

Baixa Nenhuma operação é 
realizada dentro de 10 s 
sob o status de ajuste 
de parâmetros.

Edite e confirme os 
parâmetros.
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D Símbolos e Termos

D.1 Lista de unidades
Abreviação Significado

A ampère

ºC graus centígrados

cm centímetro

dB decibel

g grama

h hora

Hz hertz

polegada polegada

k quilo

kg quilograma

kPa quilopascal

l litro

lb libra

m metro

mg miligrama

min minuto

ml mililitro

mm milímetro

mmHg milímetros de mercúrio

s segundo

µg Micrograma
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D.2 Mensagens de Alarme Técnico

V volt

VA volt ampère

W watt

Símbolos Significado

- menos

% por cento

/ Por; dividido, ou

~ p/

^ energia

+ mais

= igual a

< menor que

> maior que

≤ menor ou igual a

≥ maior ou igual a

± mais ou menos

× multiplicar

© copyright

Abreviação Significado
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D.3 Lista de termos
Abreviação Significado

CA Corrente alternada

Antibolus Antibolus

BOLUS Bolus

CCU (CICU) Unidade de tratamento intensivo cardíaco

CE Conformité Européenne (Conformidade Europeia)

CISPR Comitê Especial Internacional sobre Rádio-interferência

CPU Unidade de processamento central

CC Corrente contínua

DHCP Protocolo de Configuração Dinâmica de Host

DPS Sistema de pressão dinâmica

ECU (EICU) Unidade de tratamento intensivo de emergência

EEC Comunidade Econômica Europeia

EMC Compatibilidade eletromagnética

EMI Interferência eletromagnética 

EtO C2H4O

UTI Unidade de Terapia Intensiva 

ID Identificação

IEC International Electrotechnical Commission

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers

ISO
International Standardization Association (Organização 
Internacional de Normatização)

KVO Manter a veia aberta

LED Diodo emissor de luz

Máx Máximo

MDD Diretiva sobre Equipamentos Médicos

Mín Mínimo
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D.4 Lista de conversão de unidade

RM Ressonância magnética

N/A Não aplicável

NICU Unidade de tratamento intensivo para neonatos

SO Sala de operação

NS Número de série

TIVA Anestesia total intravenosa

VTBI Volume a ser infundido

Símbolos de 
unidade

Conversão da unidade

kPa 1 kPa = 7,5 mmHg = 0,145 psi = 0,01 bar

psi 1 psi = 51,724 mmHg = 6,897 kPa = 0,069 bar

bar 1 bar = 750 mmHg = 14,5 psi = 100 kPa

lb 1 lb=0,454kg

gota/min gota/min = (ml/h × gota)/60

Abreviação Significado
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E Substâncias ou elementos tóxicos e 
perigosos

Nome das peças
Pb
Pb

Hg
Hg

Cd
Cd

Cr(VI)
Cr(VI)

PBB
PBB

PBDE
PBDE

Carcaça do 
dispositivo

Carcaça dianteira ○ ○ ○ ○ ○ ○

Carcaça traseira ○ ○ ○ ○ ○ ○

Teclas ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fachada ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rótulos ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tela Tela ○ ○ ○ ○ ○ ○

Host

Hardware do host ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cabos internos ○ ○ ○ ○ ○ ○

CPCI ○ ○ ○ ○ ○ ○

Embalagem

Papelão (K=K papel 
ondulado)

○ ○ ○ ○ ○ ○

Embalagens de 
espuma (EPE)

○ ○ ○ ○ ○ ○

Saco plástico (PE) ○ ○ ○ ○ ○ ○

Geral

Peças de conexão ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cabo de 
alimentação

○ ○ ○ ○ ○ ○

Bateria Bateria ○ ○ ○ ○ ○ ○

Acessórios Acessórios ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Observação

○: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais 
homogêneos desta peça está abaixo do limite exigido pela Diretiva 2011/65/EU.

╳: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em pelo menos um dos 
materiais homogêneos usados para essa peça está acima do limite exigido pela 
Diretiva 2011/65/EU.
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F Declaração de Conformidade
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Esta página foi deixada intencionalmente em branco.
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I 

 

 

 

 

 

© Copyright 2016 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Todos os direitos 

reservados. 

 

A data de publicação deste Manual do operador é 2016-5. 

 

 

 AVISO 

 As leis federais dos Estados Unidos restringem a venda deste equipamento a um 

médico ou a pedido de um médico. 
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II 

 

Declaração de propriedade intelectual 
 

A SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. (doravante 

denominada Mindray) detém todos os direitos de propriedade intelectual sobre este produto 

e este manual. Este manual pode fazer referência a informações protegidas por direitos 

autorais ou patentes, mas não concede qualquer licença de direitos de patente da Mindray 

ou de terceiros.  

 

A Mindray pretende manter o conteúdo deste manual como informação confidencial. É 

terminantemente proibida a publicação das informações contidas neste manual, em qualquer 

hipótese, sem autorização por escrito da Mindray.  

 

São terminantemente proibidos, em qualquer hipótese, a publicação, emenda, reprodução, 

distribuição, aluguel, adaptação e tradução deste manual sem consentimento da Mindray por 

escrito. 

 

,  e  são marcas registradas ou comerciais de propriedade 

da Mindray na China e em outros países. Todas as demais marcas comerciais citadas neste 

manual são utilizadas exclusivamente para fins editoriais, sem qualquer intenção de uso 

indevido, e pertencem aos seus respectivos proprietários. 
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III 

 

Responsabilidade do fabricante 
 

O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio. 

 

Parte-se do pressuposto de que todas as informações contidas neste manual estão corretas. A 

Mindray não se responsabiliza pelos erros aqui contidos ou por danos acidentais ou 

consequentes relacionados à distribuição, aplicação ou uso deste manual. 

 

A Mindray é responsável pela segurança, confiabilidade e desempenho deste produto apenas 

se:  

 todas as operações de instalação, ampliações, alterações, modificações e reparos deste 

produto forem realizados por uma equipe autorizada da Mindray; 

 a instalação elétrica do local onde está instalado o equipamento cumpre as normas 

locais e nacionais aplicáveis; 

 o produto for usado de acordo com as instruções de uso. 

 

 AVISO 

 Este equipamento deve ser operado por profissionais clínicos habilitados/treinados.  

 É importante que o hospital ou a organização que utiliza este equipamento execute 

um bom plano de serviço/manutenção. Ignorar este aviso pode resultar em avarias 

no equipamento e lesões. 

 Se houver alguma inconsistência ou ambigüidade entre a versão em inglês e esta 

versão, prevalecerá a versão em inglês. 
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IV 

 

Garantia 
 

ESTA GARANTIA É EXCLUSIVA E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, 

EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO 

OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO. 

 

 

Exceções 

As obrigações e responsabilidades da Mindray relativas a essa garantia não incluem gastos 

com transporte ou de qualquer outro tipo, nem responsabilidade por atraso ou danos diretos, 

indiretos ou ocasionados pelo uso inadequado do produto, pelo uso de componentes ou 

acessórios não aprovados pela Mindray, ou ainda por reparos realizados por pessoal não 

autorizado. 

 

Esta garantia não é aplicável nas seguintes situações: 

 Mau funcionamento ou danos causados por utilização inadequada ou falhas humanas. 

 Mau funcionamento ou danos causados por uma entrada de energia instável ou fora da 

faixa. 

 Mau funcionamento ou danos causados por força maior, como incêndios ou 

terremotos. 

 Mau funcionamento ou danos causados por operação inadequada ou reparo executado 

por pessoas não autorizadas ou sem qualificação.  

 Mau funcionamento do instrumento ou da peça cujo número de série não esteja legível 

o suficiente. 

 Outros danos não causados pelo instrumento ou a peça em si. 
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V 

 

Departamento de atendimento ao 

cliente 
Fabricante: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 

Endereço: Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech 

industrial park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R.China 

Endereço na Web: www.mindray.com 

Endereço de e-mail:  service@mindray.com.cn 

Tel.: +86 755 81888998 

Fax: +86 755 26582680  

  

Representantes na UE: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) 

Endereço: Eiffestraβe 80, 20537 Hamburg, Alemanha 

Tel.: 0049-40-2513175 

Fax: 0049-40-255726 

 

Importado e distribuído por: 

VR MEDICAL Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda. 

CNPJ: 04.718.143/0001-94 

Rua Batataes, 391, conjuntos 11, 13 e 8°, andar, São Paulo - SP  

CEP 01423.010 

BRASIL 

Responsável Técnica: Cristiane Aparecida de Oliveira Aguirre – CRF/SP 21079 

SAC 0800-773-5214 

Número de registro ANVISA: XXXXXXXXXXX 
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VI 

 

Prefácio 

Objetivos deste manual 

Este manual contém as instruções necessárias para operar o produto de forma segura e de 

acordo com suas funções e uso previsto. Seguir as instruções contidas neste manual é um 

pré-requisito para que se obtenha o funcionamento e desempenho adequados e se garanta a 

segurança do paciente e do operador.  

 

Este manual baseia-se na configuração completa do equipamento, portanto, algumas delas 

podem não ser aplicáveis ao seu produto. Em caso de dúvida, fale conosco. 

 

Este manual é parte integrante do produto como um todo e deve ser mantido sempre 

próximo ao equipamento, de maneira que possa ser facilmente acessado, quando necessário. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Caso o seu equipamento tenha alguma função não incluída neste manual, consulte 

a versão em inglês mais recente. 

 

 

Público-alvo 

Este manual foi elaborado para profissionais da área de saúde, os quais supõe-se que 

tenham conhecimento prático exigido dos procedimentos, das práticas e da terminologia 

médicos para seu uso em pacientes gravemente enfermos. 

 

 

Ilustrações 

Todas as ilustrações contidas neste manual servem unicamente como exemplo. Não 

necessariamente representam a configuração ou os dados exibidos no monitor de pacientes. 

 

 

Convenções 

 Neste manual, texto em itálico é utilizado para citar capítulos ou seções de referência. 

 [ ] é usado para destacar textos na tela. 

 → é usado para indicar procedimentos operacionais.
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1 Segurança 

 

 

1.1 Informações sobre segurança 

 

 AVISO 

 Indica um perigo potencial ou uma prática não segura que, se não for evitada, pode 

causar morte ou graves lesões. 

 

 

 PRECAUÇÃO 

 Indica um perigo potencial ou uma prática não segura que, se não for evitada, pode 

causar morte, graves lesões ou dano material. 

 

 

OBSERVAÇÃO 

 Oferece sugestões de aplicação ou outras informações úteis para que se obtenha 

melhor proveito do produto. 
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1.1.1 Advertências 

 AVISO 

 Esse equipamento é usado individualmente, um paciente de cada vez. 

 Antes de colocar o sistema em funcionamento, o operador deve verificar se o 

equipamento, os cabos de conexão e os acessórios estão funcionando corretamente e 

em condições de operação. 

 Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento só deve ser conectado a 

uma rede de alimentação com aterramento de proteção. Se a instalação não prevê 

um condutor de proteção, desconecte-o da rede de energia e opere-o com a bateria, 

se possível. 

 Para evitar o perigo de explosão, não use o equipamento em atmosferas ricas em 

oxigênio, anestésicos inflamáveis ou agentes inflamáveis (como gasolina). Utilize e 

armazene o equipamento nas condições ambientais especificadas. O monitor e os 

acessórios podem não atender as especificação de desempenho devido ao 

envelhecimento, armazenamento ou uso fora da faixa de temperatura e umidade 

especificada. 

 Não abra os gabinetes do equipamento. Todas as tarefas de manutenção e 

atualizações devem ser realizadas por pessoal treinado e autorizado pela Mindray. 

 Não toque os pacientes durante a desfibrilação. Poderiam ocorrer lesões graves ou 

morte. 

 Não dependa somente do sistema de alarme sonoro para o monitoramento do 

paciente. O ajuste do volume do alarme para um volume baixo ou desligado pode 

resultar em riscos para o paciente. Lembre-se de que os ajustes do alarme devem 

ser personalizados de acordo com as diferentes situações do paciente, e manter o 

paciente sobre supervisão constante é a forma mais confiável de monitorá-lo de 

maneira segura. 

 Os dados fisiológicos e as mensagens de alarme exibidas no equipamento servem 

apenas de referência e não podem ser diretamente utilizados para interpretação do 

diagnóstico. 

 Para evitar o desligamento desavisado, faça o roteamento de todos os cabos de 

forma a evitar o risco de alguém tropeçar. Embrulhe e prenda o excesso de cabo 

para reduzir o risco dos pacientes ou do próprio pessoal se prender ou estrangular 

neles. 

 Quando descartar o material da embalagem, certifique-se de observar os 

regulamentos de controle de descarte aplicáveis e mantenha-o fora do alcance de 

crianças. 

 Certifique-se de que o monitor do paciente está sendo alimentado por corrente 

contínua durante o trabalho. Uma queda de energia repentina acarretará a perda 

dos dados do paciente. 
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 Não toque nas peças de metal ou conectores do equipamento quando estiver em 

contato com o paciente, pois ele poderá se ferir. 

 Nunca misture tipos ou marcas de eletrodos de pacientes. Metais não semelhantes 

ou outras incompatibilidades podem provocar um desvio basal considerável e 

aumentar o tempo de recuperação do traçado após desfibrilação. 

 

 

1.1.2 Mensagens de atenção 

 PRECAUÇÃO 

 Para garantir a segurança do paciente, use somente os componentes e acessórios 

especificados nesse manual. 

 No final da vida útil, o equipamento e seus acessórios devem ser descartados de 

acordo com a regulamentação vigente para o tipo de produto. Em caso de dúvida 

sobre o descarte do equipamento, entre em contato conosco. 

 Campos elétricos e magnéticos podem interferir no desempenho do equipamento. 

Por esse motivo, assegure-se de que todos os dispositivos externos em operação nas 

proximidades do equipamento atendam às exigências de compatibilidade 

eletromagnética. Telefones celulares, aparelhos de raios-X e dispositivos de IRM 

podem ser fontes de interferência, já que emitem altos níveis de radiação 

eletromagnética. 

 Antes de conectar o equipamento à energia elétrica, verifique se a voltagem e a 

frequência da rede elétrica são as indicadas na etiqueta do equipamento ou neste 

manual. 

 Sempre instale ou transporte adequadamente o equipamento, evitando danos 

causados por quedas, impactos, fortes vibrações ou outras forças mecânicas. 

 Seque o equipamento imediatamente em caso de chuva ou spray de água. 

 

 

1.1.3 Observações 

OBSERVAÇÃO 

 Coloque o equipamento em um local onde você pode visualizá-lo e operá-lo 

facilmente. 

 O equipamento utiliza uma tomada principal como um meio de isolamento do 

fornecimento de energia elétrica. Não coloque o equipamento em um lugar que seja 

difícil de operar o plugue da tomada. 

 Em uso normal, o operador deve ficar na frente do equipamento. 
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 Mantenha este manual próximo ao equipamento para que possa ser consultado 

quando necessário. 

 O software foi desenvolvido em conformidade com a norma IEC60601-1. A 

possibilidade de riscos resultantes de erros do software foi minimizada. 

 Este manual descreve todos os recursos e opções. Seu equipamento pode não 

apresentar todos eles. 

 

 

1.2 Símbolos do equipamento 

 

OBSERVAÇÃO 

 Alguns símbolos podem não aparecer em seu equipamento. 

 

 
Sinal de aviso geral 

 

Consulte o manual ou 

folheto de instruções 

 

Como LIGAR/DESLIGAR 

(para uma parte do 

equipamento) 
 

Indicador de bateria 

 Corrente alternada 
 

ALARME PAUSADO 

 
Redefinição alarme 

 
Registrador de gráfico 

 

Congelar/descongelar 

formas de onda  
Menu principal 

 
Tecla iniciar/parar PNI 

 
Saída 

 

Equipotencialidade 
 

Saída VGA 

 
Conector USB 

 
Conector de rede 

 
Saída de gases 

 
Número de série 

 Direção de inserção 
 

Proteção contra gotas 

d'água que caem na vertical 

 

Fabricante 

 

Data de fabricação 
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OBSERVAÇÕES 
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2 Conceitos básicos 

 

 

2.1 Descrição do monitor 

2.1.1 Uso previsto 

O objetivo dos monitores de paciente da série uMEC é monitorar, exibir, revisar, armazenar e 

transferir múltiplos parâmetros fisiológicos, incluindo ECG, frequência cardíaca (FC), 

respiração (Resp), temperatura (Temp), saturação de oxigênio de pulso (SpO2), frequência de 

pulso (FP), pressão sanguínea não invasiva (PNI), pressão sanguínea invasiva (PI), débito 

cardíaco (D.C.) e dióxido de carbono (CO2). 

 

Esses monitores devem ser utilizado em instalações hospitalares por profissionais da área 

médica ou sob sua direção.  

 

 AVISO 

 Este monitor de pacientes deve ser utilizado apenas por profissionais da área 

médica ou sob sua orientação. Ele deve ser utilizado apenas por pessoas que 

tenham recebido o treinamento adequado para seu uso. Indivíduos não autorizados 

ou não treinados estão proibidos de executar qualquer operação nele.  

 

 

2.1.2 Peças Aplicadas 

As peças aplicadas dos monitores de pacientes das séries uMEC são as seguintes:  

 Eletrodos de ECG e fios condutores  

 Sensor de SpO2 

 Medidos de PNI 

 Sonda de temperatura 

 Transdutor PI/PIC  

 Sensor de D.C. 

 Linha de amostragem de CO2/Cânula nasal de amostragem, coletor de água, adaptador 

das vias aéreas e máscara 
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2.2 Vista frontal 

 

 

 

 

(1) Tela de exibição 

(2) Lâmpada de alarme 

Quando ocorre um alarme fisiológico ou técnico, esta lâmpada pisca, conforme definido 

abaixo. 

 Alarmes de nível alto:  a lâmpada pisca rapidamente uma luz vermelha. 

 Alarmes de nível médio:  a lâmpada pisca vagarosamente uma luz amarela. 

 Alarmes fisiológicos de nível baixo:  a lâmpada acende com luz amarela, sem 

piscar. 

 Alarmes técnicos de nível baixo:  a lâmpada não acende. 

(3)  Pressione para redefinir os alarmes. 

(4)  Pressione para pausar ou restaurar os alarmes. 

(5)  Pressione para iniciar ou interromper medidas de PNI. 

(6)  Pressione para congelar ou descongelar formas de onda. 

 

(8) 

(2) 

(1) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(11) 

(10) 
(9) 
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(7)  

Se nenhum menu for exibido na tela, essa tecla fará entrar no menu principal. Se houver 

um menu exibido na tela, essa tecla fechará esse menu. 

(8) LED da bateria 

 On: quando a bateria está instalada e a fonte de alimentação está conectada. 

 Off: quando nenhuma bateria está instalada, a bateria instalada está com defeito ou 

nenhuma fonte de alimentação está conectada quando o monitor de pacientes está 

desligado. 

 Pisca: quando o monitor de pacientes opera com energia de bateria. 

(9) LED de energia CA 

Ele se acende quando a alimentação CA está conectada. 

(10) LED de Ligar/Desligar 

Ele se acende quando o monitor de pacientes está ligado, e se apaga quando o monitor 

está desligado. 

(11) Botão 

Gire o botão no sentido horário ou anti-horário. Com cada clique, o destaque muda para 

o item seguinte. Quando atingir o item desejado, pressione o botão giratório para 

selecionar esse item. 
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2.3 Vista lateral 

2.3.1 uMEC10/uMEC6 

      

 

 

(1) Registrador 

(2) Chave liga/desliga 

 Ao pressionar esse interruptor, o monitor do paciente é ligado. 

 Quando o monitor estiver ligado, ao pressionar e manter pressionado esse 

interruptor, o monitor será desligado. 

(1) 

(3) 

(4) 

(5) 

(2) 

(6) 
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(3) Conector para sonda de temperatura  (4) Conector para cabo de SpO2 

(5) Conector para cabo de ECG    (6) Conector para manguito de PNI 

 

2.3.2 uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(6) 

(7) 

(2) 

(8) 

(9) 

(10) 

(3) 

(4) 

(5) 
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(1) Registrador       (2) Slot para coletor de água de CO2 

(3) Conector para cabo de D.C.    (4) Saída do gás CO2 

(5) Conector para cabo de PI 

(6) Chave liga/desliga 

 Ao pressionar esse interruptor, o monitor do paciente é ligado. 

 Quando o monitor estiver ligado, ao pressionar e manter pressionado esse 

interruptor, o monitor será desligado. 

(7) Conector para sonda de temperatura  (8) Conector para cabo de SpO2 

(9) Conector para cabo de ECG    (10) Conector para manguito de PNI 

 

2.4 Vista posterior 

 

 

 

 

(1) Conector VGA 

Conecta uma tela secundária, que amplia a capacidade de exibição do monitor. O 

conteúdo exibido na tela secundária corresponde à visualização no visor do monitor. 

(2) Conector multifuncional 

Ele emite sinais de sincronização do desfibrilador, sinais de chamar enfermeira e sinais 

de saída analógica.  

  

(1) 

(2) 

(4) 

(5) (6) 

(3) 

(7) 
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(3) Conector USB 

Conecta dispositivos como mouses USB, teclados USB, leitor de código de barras etc. 

(4) Conector de rede 

É um conector RJ45 padrão que conecta o monitor do paciente ao CMS ou a outro 

monitor de paciente para visualização remota. Ele também conecta o monitor de 

paciente ao PC para atualização do sistema. 

(5) Terminal de aterramento equipotencial 

 Quando o monitor de pacientes e outros dispositivos são utilizados em conjunto, seus 

terminais de aterramento equipotenciais devem ser ligados juntos, eliminando a 

diferença de potencial entre eles. 

(6) Entrada de alimentação CA 

(7) Gancho elétrico 

 

 

2.5 Tela de exibição 

Este monitor de pacientes utiliza um LCD de tela plana de alta resolução para exibir 

parâmetros e curvas. Uma tela de exibição típica é mostrada abaixo. 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(5) 

 

 

 

(6) 

 

 

 

(8) 

 

 

 
(9) 

 

 

 

(7) 
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(1) Área de informações do paciente 

 Esta área mostra informações de pacientes como departamento, número do leito, nome 

do paciente e categoria do paciente.  indica que nenhum paciente está internado ou 

que as informações do paciente estão incompletas. Se nenhum paciente foi admitido, a 

seleção dessa área acessa o menu [Conf Paciente]. Se um paciente foi admitido, a 

seleção dessa área acessa o menu [Dados demográficos do paciente]. 

(2) Símbolos do alarme 

  indica que os alarmes estão em pausa. 

  indica que os alarmes estão redefinidos. 

  indica que todos os alarmes sonoros estão desligados. 

  indica que o sistema está em estado de alarme desligado. 

(3) Área de alarmes técnicos 

Esta área mostra mensagens de alarmes técnicos e de aviso. Quando forem várias, as 

mensagens serão exibidas de maneira circular. Selecione essa área e a lista de alarmes 

técnicos será exibida. 

(4) Área de alarmes fisiológicos 

Essa área exibe mensagens de alarmes fisiológicos. Quando forem várias, as mensagens 

serão exibidas de maneira circular. Selecione essa área e a lista de alarmes fisiológicos 

será exibida. 

(5) Área de formas de onda 

Essa área exibe formas de onda das medidas. O nome do formato de onda é exibido em 

seu canto superior. Selecione essa área e o menu de configuração da medida 

correspondente será exibida. 

(6) Área de parâmetro A 

Essa área exibe parâmetros das medidas. Cada parâmetro possui uma janela de 

parâmetro e o nome do parâmetro é exibido no canto superior esquerdo. O formato de 

onda correspondente de cada parâmetro é exibido na mesma linha na área de formatos 

de onda. Selecione essa área e o menu de configuração da medida correspondente será 

exibida. 

(7) Área de parâmetro B 

As formas de onda correspondentes aos parâmetros exibidos nessa área não são 

exibidas. 
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(8) Área de mensagens de aviso 

Esta área mostra o nome da configuração atual, mensagens de aviso, ícones de status da 

rede, ícones de status da bateria etc. Para obter detalhes sobre os símbolos de status da 

bateria, consulte o 23 Baterias. 

  indica que o monitor de pacientes está conectado a uma rede com fio e está 

operacional. 

  indica que o monitor de pacientes falhou ao se conectar a uma rede com fio. 

  indica que a função sem fio está funcionando. 

  indica que a função sem fio não está funcionando. 

  indica que um disco USB foi inserido. 

(9) Área de teclas rápidas 

Essa área contém as teclas rápidas que oferecem acesso rápido às funções. 

 

 

2.6 Teclas rápidas 

Uma tecla rápida é uma tecla gráfica configurável, localizada na parte inferior da tela 

principal. Elas oferecem acesso rápido às funções. Sua disponibilidade e a ordem em que 

aparecem na tela dependem de como o monitor de pacientes está configurado. 

 

As seguintes teclas rápidas podem ser exibidas na tela:  

 

Símbolo Etiqueta  Função 

 

/ Rola para a esquerda para mostrar mais teclas rápidas. 

 

/ Rola para a direita para mostrar mais teclas rápidas. 

 

Menu principal Entra no menu principal. 

 

Espera Entra no modo Espera. 

 

Config alarme Entra no menu de [Configuração dos Parâmetros]. 
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Símbolo Etiqueta  Função 

 

Revisão Entra na janela [Revisão]. 

 

Medida de PNI Entra no menu [Medida de PNI]. 

 

Parar Tudo Para todas as medições de PNI. 

 

Zerar PI Inicia a calibração do zero de PI. 

 

Redefinição 

Alarme 

Redefine o sistema de alarme. 

 

Pausa do 

alarme 

Pausa ou restaura alarmes. 

 

Telas Altera a tela. 

 

Configuração 

do Paciente 

Entra no menu [Conf. Paciente]. 

 

Minitend Tem uma tela dividida das minitendências 

 

Config volume Entra no menu [Config volume]. 

 

Carregar conf. Entra no menu [Carregar configuração]. 

 

Iniciar D.C. Inicia o procedimento de saída cardíaca. 

 

Cálculos Realiza cálculos. 

 

Outros Tem uma tela dividida das condições de outro paciente. 

 

oxyCRG Tem uma tela dividida das tendências de OxyCRG. 

 

ECG com 7 

derivações 

Entra na tela cheia de ECG de 7 derivações. 

 

ECG com 12 

derivações 

Entra na tela cheia de ECG de 12 derivações. 

 

Parâmetros Entra no menu [Parâmetros]. 

 

STAT de PNI Inicia a medida de STAT PNI. 

 

Config impr Acessa o menu [Config impr]. 
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Símbolo Etiqueta  Função 

 

Config unid Acessa o menu [Config unid]. 

 

Modo de 

privacidade 

Entra no modo de privacidade. 

 

Modo noturno Entra no modo noturno. 

 

Também é possível selecionar a tecla rápida desejada para exibição na tela. 

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Administrar configuração >>]→ 

digite a senha necessária→[Ok]. 

2. Selecione [Editar Config.>>]→[Editar]→[Config tela>>]. 

3. Na tela [Selecionar teclas rápidas], selecione as Teclas rápidas desejadas e organize-as. 
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OBSERVAÇÕES 
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3 Operações Básicas 

 

 

3.1 Instalação 

 AVISO 

 A instalação do equipamento deve ser realizada por pessoal autorizado pela 

Mindray. 

 Os direitos do software do equipamento pertencem exclusivamente à nossa 

empresa. Nenhuma organização ou indivíduo deverá proceder à sua mudança, 

cópia ou troca, ou qualquer outro tipo de infração, de qualquer forma ou por 

qualquer meio, sem a devida permissão. 

 Os dispositivos conectados ao equipamento devem atender aos requisitos das 

normas IEC aplicáveis (ou seja, normas de segurança IEC 60950 para 

equipamentos de tecnologia de informações e normas de segurança IEC 60601-1 

para equipamento médico elétrico). A configuração do sistema deve atender aos 

requisitos da norma de sistemas médicos elétricos IEC 60601-1. Qualquer 

indivíduo que conecte dispositivos à porta de entrada e saída de sinal do 

equipamento é responsável por comprovar que a certificação de segurança dos 

dispositivos foi efetuada de acordo com a norma IEC 60601-1. Em caso de dúvida, 

fale conosco. 

 Se não for evidente, a partir das especificações do equipamento, que uma 

determinada combinação com outros dispositivos é perigosa, por exemplo, devido a 

correntes de fuga, consulte os fabricantes ou um especialista na área para garantir 

que a segurança necessária de todos os dispositivos envolvidos não será danificada 

por tal combinação. 

 

 

3.1.1 Desembalagem e verificação 

Antes de desembalar o produto, verifique cuidadosamente se a embalagem não está 

danificada. Caso encontre algum sinal de dano, entre em contato com a transportadora ou 

com nossa empresa. 

 

Se a embalagem estiver intacta, abra-a e retire cuidadosamente o equipamento e seus 

acessórios. Verifique se todos os itens que constam na lista da embalagem estão presentes e 

certifique-se de que não haja danos mecânicos. Entre em contato conosco caso haja algum 

problema. 
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OBSERVAÇÃO 

 Guarde as caixas e o material de embalagem, pois poderão ser utilizados se o 

equipamento for transportado novamente no futuro. 

 

 AVISO 

 Quando descartar o material da embalagem, certifique-se de observar os 

regulamentos de controle de descarte aplicáveis e mantenha-o fora do alcance de 

crianças. 

 Pode ocorrer contaminação do equipamento durante o armazenamento ou 

transporte. Antes de utilizá-lo, verifique se a embalagem está intacta, 

especialmente as embalagens de acessórios de uso único. Em caso de danos, não os 

utilize com pacientes. 

 

 

3.1.2 Requisitos ambientais 

O ambiente de operação do equipamento deve atender aos requisitos especificados neste 

manual. 

 

O ambiente onde o equipamento é utilizado deverá ser razoavelmente livre de ruídos, 

vibração, poeira, corrosão e substâncias inflamáveis ou explosivas. Se o equipamento estiver 

instalado em um gabinete, deixe espaço suficiente na parte frontal e traseira para a operação, 

a manutenção e o reparo adequados. Além disso, para manter uma boa ventilação, o 

equipamento deve estar a, pelo menos, 5 cm de distância das paredes do gabinete. 

 

Quando o equipamento é movido de um lugar para outro, pode ocorrer condensação como 

resultado da diferença de temperatura ou umidade. Nesse caso, nunca inicie o sistema antes 

de a condensação desaparecer. 

 

 

 AVISO 

 Certifique-se de que o ambiente de operação atende aos requisitos específicos. Caso 

contrário, consequências inesperadas, como por exemplo, danos ao equipamento, 

podem ocorrer. 

 O equipamento utiliza uma tomada principal como um meio de isolamento do 

fornecimento de energia elétrica. Não coloque o equipamento em um lugar que seja 

difícil de operar o plugue da tomada. 
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3.2 Primeiros passos 

3.2.1 Ligação do equipamento 

Após a instalação do monitor de pacientes, o monitoramento já pode ser iniciado:  

1. Antes de começar a fazer medições, verifique o monitor de pacientes para ver se há 

algum dano mecânico e certifique-se também de que todos os cabos externos, opcionais 

e acessórios estejam devidamente conectados. 

2. Conecte o cabo de alimentação à fonte de energia CA. Se colocar o monitor de pacientes 

para funcionar com energia da bateria, verifique se a bateria está suficientemente 

carregada. 

3. Pressione a chave de ligar/desligar na parte frontal do monitor.  

 

 

 AVISO 

 Caso você suspeite que o equipamento não esteja funcionamento corretamente ou 

esteja mecanicamente danificado, não utilize o monitor de pacientes para nenhum 

procedimento de monitoramento em um paciente. Entre em contato com nosso 

pessoal de assistência ou conosco. 

 

 

OBSERVAÇÃO 

 Verifique se os sinais dos alarmes visual e sonoro estão aparecendo corretamente 

quando o equipamento é ligado. Caso você suspeite que o equipamento não esteja 

funcionamento corretamente ou esteja mecanicamente danificado, não utilize o 

monitor de pacientes para nenhum procedimento de monitoramento em um 

paciente. Entre em contato com nosso pessoal de assistência ou conosco. 

 

 

3.2.2 Início do monitoramento 

1. Decida quais medições deseja efetuar. 

2. Conecte os sensores e os cabos necessários para o paciente. 

3. Verifique se os cabos e sensores do paciente estão corretamente conectados. 

4. Verifique se as configurações do paciente como [Cat pacien], [Mpasso] etc. estão 

corretas para seu paciente. 

5. Consulte a seção de medição adequada para obter detalhes de como efetuar as medições 

necessárias. 
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3.3 Desconexão da energia 

Para desconectar o monitor de pacientes da fonte de energia CA, siga este procedimento:  

1. Confirme que o monitoramento do paciente foi finalizado. 

2. Desconecte os cabos e sensores do paciente. 

3. Certifique-se de gravar ou apagar os dados de monitoramento do paciente, conforme a 

necessidade. 

4. Pressione e segure a chave liga/desliga. O monitor de pacientes se encerra e você pode 

desconectar o cabo de alimentação. 

 

 PRECAUÇÃO 

 Embora não seja recomendado, você pode pressionar e manter pressionada a tecla 

liga/desliga por 10 segundos para forçar o desligamento do monitor quando não for 

possível desligá-lo normalmente ou em algumas situações especiais. Isso pode 

causar perda de dados do monitor do paciente. 

 

 

OBSERVAÇÃO 

 Para desligar completamente o fornecimento de energia, desconecte o cabo de 

alimentação. 

 

 

3.4 Como usar as teclas 

O monitor possui três tipos de teclas:  

 Tecla gráfica: As teclas gráficas aparecem na tela para oferecer acesso rápido a certos 

menus ou funções. O monitor tem dois de teclas:  

 Teclas de parâmetros: Cada área de parâmetro ou forma de onda pode ser vista 

como uma tecla programável. Você pode inserir um menu de configuração de 

parâmetros selecionando a área de parâmetro ou de formato de onda 

correspondente. 

 Teclas rápidas: As teclas rápidas são teclas gráficas configuráveis, localizadas na 

parte inferior da tela principal. Para obter mais detalhes, consulte a seção 2.6 

Teclas rápidas. 

 Teclas físicas: As teclas físicas são botões localizados em um dispositivo de 

monitoramento, como as teclas do menu principal na parte frontal do monitor. 
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 Teclas instantâneas: As teclas instantâneas são teclas relacionadas a tarefas que 

aparecem automaticamente na tela do monitor, quando necessário. Por exemplo, a tecla 

instantânea de confirmação aparece apenas quando você é solicitado a confirmar uma 

alteração. 

 

 

3.5 Uso da tela de toque 

Selecione itens da tela, pressionando-os diretamente na tela do monitor de pacientes. É 

possível ativar ou desativar a operação da tela de toque pressionando e mantendo pressionada 

a tecla rápida [Menu principal] por 3 segundos. Um símbolo de cadeado  será exibido se 

a operação da tela de toque for desativada. 

 

 

3.6 Configuração da tela 

Você pode entrar na janela [Config. tela], como mostrado abaixo, selecionando [Menu 

principal]→[Config. tela]→[Layout da tela >>]. Nessa janela, você pode alocar as 

posições dos parâmetros e das curvas. Os parâmetros e as curvas cujas posições não estão 

alocadas não serão exibidos.  

  

 

O parâmetro ECG e a primeira curva ECG sempre aparecem na primeira linha. As áreas 

configuráveis podem ser classificadas como Área A, Área B e Área C.  

 Na Área A, você pode optar por exibir os parâmetros (com curvas) e suas curvas. Cada 

parâmetro e a curva associada são exibidos na mesma linha. 

  

Área C 

 

 

 

Área B 

 

 

 

Área A 
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 Na Área B, você pode optar por exibir os parâmetros e suas curvas. Quando não houver 

parâmetro exibido na área C, tanto os parâmetros, quanto suas formas de onda 

aparecerão na área B. Caso contrário, serão exibidos apenas os parâmetros.  

 Na Área C, você pode optar por exibir todos os parâmetros cujas curvas não serão 

exibidas.  

 

A tela pode se ajustar automaticamente para garantir a melhor visão com base em suas 

configurações de tela.  

 

Se nenhum parâmetro ou nenhum formato de onda correspondente for exibido na tela do 

monitor, você deverá executar as seguintes inspeções:  

 Verificar a conexão da derivação, do cabo ou do sensor.  

 Acessar a janela [Configuração de tela] para a configuração desejada do monitor.  

 Verifique se o parâmetro está ativado na janela [Chave de parâmetros]. 

 

 AVISO 

 Os parâmetros cujas posições não estão alocadas na janela [Configuração da tela] 

não serão exibidos. Entretanto, o monitor ainda poderá emitir alarmes desses 

parâmetros. 

 

 

3.7 Como usar o teclado na tela 

O teclado na tela permite a inserção de informações. 

 Utilize a tecla  para excluir o caractere que acabou de inserir. 

 Utilize a tecla  para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas. 

 Selecione a tecla  para confirmar a inserção e fechar o teclado na tela. 

 Selecione  para acessar o teclado de símbolos. 

 Selecione  para sair do teclado de símbolos. 
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3.8 Uso do menu principal 

Para entrar no menu principal, selecione a tecla rápida [Menu principal] ou a tecla  na 

parte frontal do monitor. A maioria das operações e configurações do monitor pode ser 

executada através do menu principal. 

 

 

Outros menus são similares ao menu principal e contêm as seguintes partes:  

(1) Cabeçalho: mostra um resumo do menu atual. 

(2) Corpo principal: exibe opções, botões, mensagens de solicitação etc. O botão de menu 

“>>‟‟ expande a janela secundária para revelar mais opções ou informações. 

(3) Área de ajuda on-line: exibe informações de ajuda para o item do menu selecionado. 

(4) : selecione para sair do menu atual. 

 

  

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 
(2) 

 

 

 

 

 

 

 
(3) 
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3.9 Alteração das configurações gerais 

Este capítulo abrange as configurações gerais, como idioma, brilho, data e hora, etc. As 

configurações de medida e outras configurações podem ser vistas em suas seções específicas. 

 

 

3.9.1 Configuração do monitor 

Em situações em que instala um monitor de pacientes ou altera o local de aplicação do 

monitor de pacientes, é necessário configurá-lo da seguinte forma:  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada. 

2. No menu [Manutenção do usuário], selecione, em ordem, [Nome monitor], 

[Departamento] e [N cama] e, em seguida, altere suas configurações. 

 

 

3.9.2 Alteração do idioma 

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada. 

2. No menu [Manutenção do usuário], selecione [Idioma] e, em seguida, escolha o 

idioma desejado. 

3. Reinicie o monitor de pacientes. 

 

 

3.9.3 Ajuste do brilho da tela 

1. Selecione [Menu principal]→[Config. tela >>]→[Brilho]. 

2. Selecione a configuração correta para o brilho na tela. 10 é o brilho máximo e 1 é o 

brilho mínimo. 

 

Se o monitor de pacientes operar com bateria, ajuste para uma tela menos brilhante para 

prolongar o tempo de operação da bateria. Quando o monitor de pacientes entrar no modo de 

espera, a tela será ajustada para o menor brilho, automaticamente. 
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3.9.4 Exibir/esconder a ajuda 

O monitor de pacientes fornece informações na forma de ajuda on-line. O usuário pode exibir 

ou esconder a ajuda conforme a necessidade. 

1. Selecione [Menu principal]→[Config. tela >>]. 

2. Selecione [Ajuda] e alterne entre [Lig.] e [Desl.]. 

 

 

3.9.5 Configuração de data e hora 

1. Selecione [Menu principal] →[Manutenção >>]→[Hora do sistema >>]. 

2. Ajuste a data e a hora. 

3. Selecione [Formato de data] e alterne entre [aaaa-mm-dd], [mm-dd-aaaa] e 

[dd-mm-aaaa]. 

4. Selecione [Formato de hora] e alterne entre [24 h] e [12 h]. 

 

Se o monitor de pacientes estiver conectado a um sistema de monitoramento central, a data e 

a hora serão automaticamente tomadas desse sistema. Nesse caso, não será possível alterar as 

configurações de data e hora no monitor de pacientes. 

 

 PRECAUÇÃO 

 A alteração da data e da hora afetará o armazenamento de tendências e eventos e 

poderá provocar a perda de dados. 

 

 

3.9.6 Ajuste do volume 

Volume do alarme 

1. Selecione a tecla rápida [Config alarme]→[Outros] ou [Menu principal]→[Config 

alarme >>]→[Outros]. 

2. Selecione [Vol alarme] e, em seguida, escolha o volume adequado: X-10, sendo que X 

indica o volume mínimo, que depende da configuração do volume de alarme mínimo 

(consulte 7 Alarmes), e o valor 10 o volume máximo. 
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Volume do botão 

Quando você pressiona o botão de navegação, a tela de toque ou as teclas do painel, o 

monitor de paciente lhe avisa emitindo um som do volume de teclas definido por você. 

 

1. Selecione a Tecla rápida [Config volume] ou [Menu principal]→[Config. tela >>]. 

2. Selecione [Tecla volume] e, em seguida, escolha o volume adequado. 0 significa 

desligado e 10 é o volume máximo. 

 

Volume QRS 

O tom de QRS é obtido da FC ou FP, dependendo de qual está atualmente selecionada como 

a origem do alarme em [Configuração ECG] ou [ConfiguraçãoSpO2]. Ao monitorar a 

SpO2, há um tom de alcance variável que muda conforme o nível de saturação do paciente 

muda. O alcance desse tom aumenta conforme o nível de saturação aumenta e cai quando o 

nível de saturação diminui. O volume desse tom é ajustável pelo usuário. 

 

1. Selecione a Tecla rápida [Config volume] ou a janela de parâmetros de ECG 

→[Outros >>] ou a janela de parâmetros da SpO2. 

2. Selecione [Volume QRS] ou [Vol batimento] e selecione o volume apropriado. 0 

significa desligado e 10 é o volume máximo. 

 

 

3.10 Definição de Parâmetros 

3.10.1 Ativar/Desativar os parâmetros 

Para alternar entre ligar ou desligar os parâmetros,  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário >>]→ 

digitar a senha requisitada→[Outros]. 

2. Configure a [Autor. Chave de Parâms.] como [Desprotegido] ou [Protegido].  

 Se [Autor. Chave de Parâms.] estiver configurado como [Desprotegido], 

selecione [Menu principal]→[Config tela>>]→[Layout da tela>>]→[Chave 

parâmetros] para alternar entre ligar ou desligar parâmetros.  

 Se [Autor. Chave de Parâms.] estiver configurado como [Protegido], a chave de 

parâmetro será protegida por senha. Para alternar entre ligar e desligar os 

parâmetros, selecione [Menu principal]→[Manutenção>>]→[Manutenção do 

usuário>>]→digitar a senha requisitada→[Outros >>]→[Configuração da 

Chave de Parâmetros >>].  
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Quando um parâmetro é desativado, seu módulo correspondente para de funcionar, e o valor 

de parâmetros e forma de onda não são mostrados no monitor. 

 

OBSERVAÇÃO 

 ECG está sempre selecionado e não é possível desativá-lo. 

 

 

3.10.2 Acesso ao menu de parâmetros 

Selecione [Parâmetros >>] no menu principal ou selecione a área de parâmetro 

correspondente ou de formato de onda para acessar o menu de configuração de parâmetros.  

 

 

3.11 Modos operacionais 

O monitor possui modos operacionais diferentes. Alguns são protegidos por senha. Esta seção 

lista os principais modos operacionais. 

 

 

3.11.1 Modo de monitoramento 

É o modo de funcionamento diário normal, usado para monitorar os pacientes. O monitor 

entra automaticamente no modo de monitoramento depois de ser ligado. 

 

 

3.11.2 Modo noturno 

Para evitar perturbar o paciente, o modo noturno pode ser usado. 

 

Para ativar o modo noturno:  

1. Selecione [Menu principal]→[Config. tela >>]→[Modo noturno >>]. 

2. No menu suspenso, configure o brilho, volume de alarme, volume de QRS, volume 

principal, tom de finalização de PNI, ou se deseja ou não parar a medição de PNI. 

Quando [Parar PNI] é selecionado, todas as medidas PNI são canceladas após entrar no 

modo noturno. 

3. Selecione o botão [Entrar no modo noturno]. 

 

Para cancelar o modo noturno:  

1. Selecione [Menu principal]→[Config. tela >>]→[Modo noturno >>].  

2. Selecione [OK] no menu suspenso. 
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 AVISO 

 Antes de entrar no modo noturno, confirme as configurações de brilho, volume do 

alarme, volume QRS e volume principal. Atenção aos riscos possíveis quando o 

valor de configuração for baixo demais. 

 

 

3.11.3 Modo de privacidade 

O modo de privacidade fica disponível apenas quando um paciente internado em um monitor 

de pacientes também é monitorado pela estação central. 

 

Para ativar o modo de privacidade, selecione [Menu principal]→[Config. tela >>]→[Modo 

privacidade].  

 

O monitor de pacientes se comporta da seguinte maneira assim que o modo de privacidade é 

ativado:  

 A tela fica branca e a mensagem [Em monitoramento. Pressione qualquer tecla para 

sair do modo de privacidade.] é exibida. 

 O monitoramento e o armazenamento de dados continuam, mas os dados do paciente 

ficam visíveis apenas na estação central. 

 Os alarmes continuam podendo ser acionados. Porém, todos os alarmes sonoros são 

suprimidos e a luz de alarme é desativada no monitor de pacientes. 

 Todos os sons do sistema são suprimidos, inclusive o tom de batimento cardíaco, o tom 

do pulso e todos os tons de aviso, etc. 

 

Para cancelar o modo de privacidade, pressione qualquer tecla. 

 

O monitor de pacientes sairá do modo de privacidade automaticamente em uma destas 

situações:  

 O monitor de pacientes é desconectado da estação central. 

 O alarme [Bateria muito baixa] ou a mensagem [O monitor será desligado. Substitua 

as baterias ou utilize energia externa] é apresentada. 
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A tela de toque é bloqueada automaticamente no modo de privacidade.  

 

 AVISO 

 Durante o modo de privacidade, todos os alarmes sonoros são suprimidos e a luz de 

alarme é desativada no monitor de pacientes. Os alarmes soam apenas na estação 

central. 

 

 

3.11.4 Modo demo 

No modo Demo, o monitor pode demonstrar suas principais funções quando o paciente ou 

simulador de paciente não está conectado. O modo Demo é protegido por senha. 

  

Para entrar no modo de demonstração:  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção>>]. 

2. Selecione [Demonstração >>]. Digite a senha necessária e depois selecione [Ok]. 

 

Para sair do modo Demo, selecione [Menu principal]→[Manutenção>>]→[Sair da 

demonstração]. 

 

 

 AVISO 

 O modo de demonstração só serve para fins de ilustração. Para evitar que os dados 

simulados sejam tomados como dados do paciente monitorado, você não deve 

entrar no modo de demonstração durante o monitoramento. Caso contrário, a 

monitoração do paciente seria inadequada, gerando demora no tratamento. 

 

 

3.11.5 Modo de espera 

No modo de espera, você pode interromper o monitoramento do paciente temporariamente 

sem desligar o monitor. Para entrar no modo de espera, selecione a Tecla rápida de Espera

. 
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OBSERVAÇÕES 
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4 Gerenciamento de pacientes 

 

 

4.1 Dar alta a pacientes 

Antes do monitoramento de um novo paciente, dê alta ao paciente anterior. Depois que o 

paciente receber alta, todos os dados do paciente, incluindo as informações do paciente, 

dados de tendências, e informações do alarme fisiológico são excluídos do monitor. Os 

alarmes técnicos são redefinidos, e as configurações do monitor voltam aos seus padrões. 

Para obter detalhes, consulte 5.3 Definição da configuração padrão. 

 

Depois que um paciente recebe alta, o monitor admite automaticamente um novo paciente. 

 

 AVISO 

 Sempre dê alta ao paciente anterior antes de iniciar o monitoramento de um novo 

paciente. O não cumprimento dessa recomendação pode fazer com que os dados 

sejam atribuídos ao paciente errado. 

 

 

OBSERVAÇÃO 

 Dar alta ao paciente apaga os dados atuais do paciente do monitor. 

 

 

4.1.1 Dar alta automaticamente após o desligamento do 

monitor 

Você pode permitir que o monitor dê alta automaticamente após ele ter sido desligado por um 

período. 

 

Para configurar o período para dar alta a um paciente:  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada→[OK]. 

2. Selecione uma hora para [Alta Autom. do Pac.]. O monitor dará automaticamente a alta 

ao paciente quando o período selecionado for atingido. O padrão é Nunca. Isso serve 

para dizer que o monitor não dará alta a um paciente, independentemente do tempo que 

o monitor permanecer desligado. 
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4.1.2 Alta manual de pacientes 

Para dar alta manualmente a um paciente:  

1. Selecione a tecla rápida [Conf. Paciente] ou [Menu principal]→[Config. 

paciente >>]. 

2. Selecione [Dar alta ao paciente]. No menu instantâneo, é possível:  

 Selecionar diretamente [Ok] para dar alta ao paciente atual ou 

 Selecionar [Espera] e, em seguida, [Ok]. O monitor de pacientes entra no modo de 

espera depois de dar alta ao paciente, ou ainda 

 Selecionar [Cancelar] para sair sem dar alta ao paciente. 

 

 

4.2 Admissão de um pacientes 

4.2.1 Admissão automática de um paciente 

O monitor admite automaticamente um novo paciente nas seguintes situações:  

 Depois que um paciente recebe alta manualmente, o monitor admite automaticamente 

um novo paciente. 

 Depois de ser desligado pelo período selecionado, o monitor dá alta ao paciente anterior 

automaticamente e admite um novo paciente na inicialização.  

 

Sempre insira as informações do paciente assim que o paciente for internado. Para obter 

detalhes, consulte 4.3.1 Editar informações do paciente. 

 

 AVISO 

 As configurações da categoria de pacientes e de status com marca-passo sempre 

conterão um valor padrão, independentemente de o paciente ter sido admitido ou 

não. Verifique se a configuração está correta para seu paciente. 

 Para os pacientes com marca-passo, defina [Mpasso] como [Sim]. Caso essa opção 

seja incorretamente definida como [Não], o monitor do paciente pode interpretar 

um pulso de marcapasso equivocadamente como um QRS e não emitir o alarme 

quando o sinal do ECG for muito fraco. 

 Para pacientes sem marca-passo, é preciso ajustar [Mpasso] para [Não]. 
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4.2.2 Admissão manual de um paciente 

Para admitir manualmente a um paciente:  

1. Selecione a tecla rápida [Conf. Paciente] ou [Menu principal]→[Config. Paciente>>]. 

2. Selecione [Internar paciente] ou [Intern. rápida]. 

 [Internar paciente] para internar integralmente um paciente para que seja 

possível identificá-lo claramente, em registros, relatórios e dispositivos de rede. 

 [Intern. rápida] se você não tiver tempo ou informações para admitir um paciente 

por completo. Complete a parte remanescente dos detalhes demográficos do 

paciente mais tarde. Caso contrário, o símbolo  será sempre exibido na área de 

informações do paciente. 

3. Se um paciente estiver internado atualmente, selecione [OK] para dar alta ao paciente 

atual. Se nenhum paciente estiver internado, você poderá optar entre:  

 [Sim] para aplicar os dados do monitor de pacientes ao novo paciente ou 

 [Não] para apagar qualquer dado anterior do paciente. 

 

 

4.3 Gerenciamento das informações do paciente 

4.3.1 Editar informações do paciente 

Para editar as informações de um paciente depois da admissão, ou quando as informações do 

paciente estiverem incompletas, ou ainda, quando as informações do paciente forem 

alteradas:  

1. Selecione a tecla rápida [Conf. Paciente] ou [Menu principal]→[Config. 

paciente >>]. 

2. Selecione [An. demográfica paciente] e, em seguida, faça as alterações necessárias. 

3. Selecione [Ok]. 

 

4.3.2 Consulta e obtenção de informações do paciente 

O monitor pode obter informações do paciente do HIS por meio do eGateway. Para consultar 

ou obter informações de pacientes do HIS,  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário >>]→ 

insira a senha exigida→[Config rede >>]→[Configuração de comunicação com 

gateway >>], depois defina [Endereço IP] e [Porta]. Defina [Consulta ADT] como 

[Ativado]. 

2. Clique na área de informações do paciente para acessar o menu [Dados demográficos 

do paciente]. 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3450



  

4-4 

 

3. Selecione [Obter inf pac >>] para acessar o menu [Obter informações do paciente].  

4. Insira a condição de consulta e selecione [Consulta]. O monitor exibirá as informações 

obtidas do paciente.  

5. Selecione um paciente e clique em [Importar]. Assim, o monitor atualizará as 

informações sobre o paciente correspondente. 

6. Selecione  para sair do menu [Obter informações do paciente]. 

 

OBSERVAÇÃO 

 A opção [Obter informações do paciente] fica disponível apenas no menu [Confi. 

do paciente] quando [Consulta ADT] estiver definido como [Ativado]. 

 Ao obter informações do paciente pelo HIS, o monitor atualiza apenas essas 

informações. Os dados de monitoramento do paciente não são alterados, e o 

paciente não recebe alta. 

 

 

4.3.3 Associando informações do paciente 

Depois de associar as informações do paciente com o HIS, o monitor as atualiza 

automaticamente caso as informações correspondentes no HIS tenham sido alteradas. O 

monitor é capaz de associar o NRM do paciente, nome, sobrenome, data de nascimento e 

sexo com o HIS.  

 

OBSERVAÇÃO 

 Uma palavra-chave é válida apenas quando definida no eGateway. Consulte o 

Manual de Instalação do eGateway Integration Manager e obtenha outros detalhes. 

 O monitor exibe informações correspondentes dos pacientes apenas quando todas 

as palavras-chave são inseridas.  

 

 

4.4 Transferência de dados de pacientes via unidade 

USB 

É possível transferir dados de pacientes entre os monitores com uma unidade USB, sem 

precisar digitar novamente os dados demográficos do paciente. A transferência de dados do 

paciente permite que você compreenda a situação do histórico do paciente. Os dados do 

paciente que podem ser transferidos são: dados demográficos do paciente, dados de 

tendências, eventos de alarme e limites de alarmes de parâmetros.  

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3451



  

4-5 

 

Selecione [Outros >>] no menu [Manutenção do usuário]. No menu instantâneo, você pode 

definir a [Extensão dados transf] (extensão dos dados transferidos). O padrão é [4 h]. Você 

também pode definir o [Método de transferência de dados]. O padrão é [Desl]. 

 

 AVISO 

 Não dê alta a um paciente sem antes transferir seus dados com êxito. 

 Depois da transferência bem sucedida de um paciente, verifique se os seus 

parâmetros no monitor (principalmente, categoria de paciente, status de 

marcapasso e configuração de limites de alarmes, etc.) são adequados para esse 

paciente. 

 

OBSERVAÇÃO 

 O sistema automaticamente liga o alarme HR e o alarme de arritmia letal depois de 

transferir os dados do paciente. 

 A transferência de dados via unidade USB só está disponível para o monitor 

configurado com um cartão de armazenamento. 

 

 

4.4.1 Transferência de dados do monitor para a unidade USB 

1. Selecione [Menu principal]→[Config. paciente >>]. 

2. Selecione [Transf. para local de armazenam.]. No menu suspenso, selecione [Ok]. 

3. Espere até que a seguinte mensagem apareça: [Transf. para local de armazenam. 

falhou. Remova a unidade USB.]. 

4. Remova a unidade USB do monitor de paciente. 

 

 

4.4.2 Visualização de dados no monitor por meio de unidade 

USB 

É possível visualizar os dados do paciente no monitor por meio de unidade USB sem 

transferi-los. 

1. Conecte a unidade USB ao monitor de destino. 

2. Selecione [Menu principal]→[Dados paciente>>]→[Dados de histórico]. 

Você também pode selecionar [Dados de histórico no disco U] para exibir dados do 

histórico se o monitor estiver configurado com um cartão de armazenamento. 

  

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3452



  

4-6 

 

4.4.3 Transferência de Dados da Unidade USB para o Monitor 

1. Conecte a unidade USB ao monitor de destino. 

2. No menu instantâneo, é possível:  

 Selecionar [Transferir] para transferir os dados do paciente para o monitor, ou 

 Selecionar [Cancelar transferência] para cancelar a operação de transferência dos 

dados do paciente. 

 Selecione [Descarregar unidade USB] para não transferir os dados de paciente e 

para descarregar a unidade USB. 

3. Depois de selecionar [Transferir], no menu instantâneo, é possível selecionar mais 

detalhadamente o conteúdo de dados do paciente que deve ser transferido. [Dados 

demográficos paciente] deve estar selecionado. Assim que [Ok] é selecionado, o 

monitor compara as informações do paciente armazenadas na mídia de armazenamento e 

no monitor e trata os dados da maneira a seguir. 

 Pacientes diferentes:  O monitor apaga todos os dados do paciente atual, transfere os 

dados do paciente da mídia de armazenamento e carrega a 

configuração de acordo com a categoria do paciente. 

 Mesmo paciente:  Na caixa de diálogo suspensa, é possível:  

  Selecionar [Sim] para mesclar os dados do paciente no 

monitor e na mídia de armazenamento. 

 Selecionar [Não] para apagar todos os dados do paciente 

atual no monitor e transferir os dados do paciente da 

mídia de armazenamento. 

4. Espere até que a seguinte mensagem apareça: [Transferência do local de 

armazenamento bem-sucedida.]. 

 

 AVISO 

 A unidade USB que você usa pode ter a função de proteção contra gravação. Nesse 

caso, certifique-se de que a unidade USB para transferência de dados esteja no 

modo de gravação/leitura. 

 Não dê alta a um paciente sem antes transferir seus dados com êxito. 

 Não remova a mídia de armazenamento durante o processo de transferência de 

dados. Senão, os arquivos de dados podem ser danificados. 

 Depois da transferência bem sucedida de um paciente, verifique se os seus 

parâmetros no monitor (principalmente, categoria de paciente, status de 

marcapasso e configuração de limites de alarmes, etc.) são adequados para esse 

paciente. 
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OBSERVAÇÃO 

 O sistema automaticamente liga o alarme HR e o alarme de arritmia letal depois de 

transferir os dados do paciente. 

 

4.5 Conectar a um sistema de monitoramento central 

Se o monitor de pacientes estiver conectado a um sistema de monitoramento central (CMS):  

 Todas as informações de pacientes, dados de medidas e configurações no monitor de 

pacientes podem ser transferidos ao CMS. 

 Todas as informações de pacientes, dados de medidas e configurações podem ser 

exibidos simultaneamente no monitor de pacientes e no CMS. Para algumas funções 

como edição das informações, admissão e alta de pacientes, início/interrupção de 

medida, etc., o controle bidirecional pode ser obtido entre o monitor de pacientes e o 

CMS. 

 

Para obter detalhes, consulte as instruções de uso do CMS. 
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OBSERVAÇÕES 

 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3455



  

5-1 

5 Gerenciamento de configurações 

 

 

5.1 Introdução 

Para realizar o monitoramento prolongado de um paciente, muitas vezes é necessário que o 

profissional da área médica ajuste os parâmetros do monitor de acordo com o estado do 

paciente. O conjunto de todos esses parâmetros é chamado de configuração. Para que você 

possa configurar o monitor de forma mais eficiente, o monitor oferece diversos conjuntos de 

configurações, de acordo com as diferentes categorias dos pacientes. Você pode alterar 

algumas configurações de um conjunto de configurações específico e, em seguida, salvar a 

configuração alterada como uma configuração do usuário. 

 

 AVISO 

 A função de administração de configurações é protegida por senha. As tarefas de 

administração de configurações devem ser executadas por profissionais da área 

médica. 

 

Os itens de configuração do sistema podem ser classificados como:  

 Itens de configuração de parâmetros 

 Esses itens estão relacionados aos parâmetros como, por exemplo, ganho de formato de 

onda, interruptor de alarme e limites de alarme.  

 Itens de configuração convencional 

 Esses itens definem como o monitor funciona, como, por exemplo, layout da tela, 

registro, impressão e configurações de alarme. 

 Itens de manutenção do usuário 

 Esses itens estão relacionados às configurações de manutenção do usuário, por exemplo, 

configuração da unidade e formato de data e hora. 

 

Para conhecer os itens de configuração importantes e seus valores padrão e os itens de 

manutenção do usuário, consulte o apêndice Informações padrão de configuração. 
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5.2 Acessando o menu [Gerenciar configuração] 

1. pressione a tecla , na parte frontal do monitor, para entrar no menu principal. 

2. Selecione [Manutenção >>]→[Gerenciar configuração >>]. Digite a senha necessária 

e depois selecione [Ok]. 

 

 

 

5.3 Definição da configuração padrão 

O monitor carregará a configuração padrão predefinida nos casos a seguir. 

 Após ser encerrado, o monitor de pacientes é reiniciado em 120 segundos. 

 Um paciente é internado. 

 Um paciente recebe alta. 

 Os dados do paciente são apagados. 

 A categoria do paciente é alterada. 

 

Para definir a configuração padrão:  

1. Selecione [Selecionar config padrão >>] no menu [Gerenciar configuração]. 

2. No menu [Selecionar config padrão], selecione [Carregar config. mais recente] ou 

[Carregar config. especificada]. 
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Quando você seleciona [Carregar config. especificada], os parâmetros (adulto, pediátrico 

ou neonato) a serem recuperados corresponderão à categoria de paciente atual. Esses 

parâmetros podem corresponder aos de fábrica ou aos salvos pelo usuário. Usando um adulto 

como exemplo, selecione [Config padrão adult] e alterne entre [Padrões] ou as 

configurações do usuário. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Para saber qual configuração é recuperada quando da inicialização do monitor, 

acesse a tela principal para verificar as informações de comando na parte inferior 

da tela (exibidas durante cerca de 10 segundos). 

 

5.4 Salvar configurações atuais 

As configurações atuais podem ser salvas como configuração do usuário. Até 3 configurações 

do usuário podem ser salvas. 

 

Para salvar as configurações atuais:  

1. Selecione [Salvar configurações atuais como >>] no menu [Gerenciar configuração]. 

2. Na caixa de diálogo pop-up, informe o nome da configuração e selecione [Ok]. 

 

5.5 Edição de configuração 

1. Selecione [Editar Config. >>] no menu [Gerenciar configuração]. O seguinte menu 

será apresentado: 
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2. O menu pop-up exibe as configurações existentes no monitor. Selecionar [Config. na 

unidade USB >>] fará com que sejam exibidas as configurações existentes na unidade 

USB. Selecione a configuração desejada e depois o botão [Editar]. O seguinte menu 

será apresentado: 

 

3. Selecione [Config alarme >>], [Configuração de tela >>] ou [Parâmetro >>] para 

acessar o menu correspondente e alterar as configurações. Os itens alterados da 

configuração do alarme serão marcados em vermelho. 

4. Você pode selecionar [Salvar] ou [Salvar como] para salvar a configuração alterada. 

Selecione [Salvar] para substituir a configuração original. Selecione [Salvar como] 

para salvar a configuração alterada com outro nome. 

 

 

5.6 Como excluir uma configuração 

1. Selecione [Excluir config. >>] no menu [Gerenciar configuração]. 

2. O menu pop-up exibe as configurações de usuário existentes no monitor. Selecionar 

[Config. na unidade USB >>] fará com que sejam exibidas as configurações do usuário 

existentes na unidade USB. Selecione as configurações do usuário que deseja apagar e 

selecione [Excluir]. 

3. Selecione [Sim] na janela instantânea. 
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5.7 Transferência de uma configuração 

Ao instalar vários monitores com configurações idênticas do usuário não é necessário 

configurar cada unidade separadamente. Uma unidade USB pode ser usada para transferir a 

configuração de um monitor para outro. 

 

Para exportar a configuração do monitor atual:  

1. Conecte a unidade USB à porta USB do monitor. 

2. Selecione [Exportar config. >>] no menu [Gerenciar configuração]. 

3. No menu [Exportar config.], selecione as configurações e [Config. de manut. do 

usuário] para exportar. Depois selecione o botão [Exportar]. Uma mensagem de status 

indicará a conclusão da transferência. 

 

Para importar a configuração do usuário na unidade USB para o monitor:  

1. Conecte a unidade USB à porta USB do monitor. 

2. Selecione [Importar Config. >>] no menu [Gerenciar configuração]. 

3. No menu [Importar config.], selecione as configurações e as [Configurações de 

manutenção do usuário] a importar. Depois selecione o botão [Importar]. Uma 

mensagem de status indicará a conclusão da transferência. 

 

 

5.8 Como carregar uma configuração 

Você pode fazer alterações em algumas configurações durante a operação. No entanto, essas 

alterações ou a configuração pré-selecionada podem não ser adequadas para o paciente 

recém-admitido. Por isso, o monitor permite que você carregue uma configuração desejada 

para garantir que todas as configurações sejam apropriadas a seu paciente. 

 

Para carregar uma configuração, 

1. Selecione [Carregar configuração >>] no menu principal. 

2. O menu pop-up exibe as configurações existentes no monitor. Selecionar [Config. na 

unidade USB >>] fará com que sejam exibidas as configurações existentes na unidade 

USB. 

3. Selecione uma configuração desejada. 

4. Selecione [Visualizar] para ver os detalhes da configuração. No menu pop-up, você 

pode selecionar [Config alarme >>], [Configuração da tela >>] ou [Parâmetro >>] 

para ver o conteúdo correspondente. Os itens de configuração do alarme que são 

diferentes daqueles usados no momento são marcados em vermelho. 

5. Selecione [Carregar] para carregar essa configuração. 
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5.9 Recuperação Automática dos Últimos Parâmetros 

Durante a operação, você pode fazer alterações em algumas configurações. Entretanto, essas 

alterações podem não ser salvas como configuração do usuário. Para evitar a perda das 

alterações no caso de queda repentina de energia, o monitor de pacientes armazena a 

configuração em tempo real. A configuração armazenada é a configuração mais recente. 

 

O monitor restaurará a configuração mais recente se for reiniciado em até 60 segundos após a 

queda de energia. E restaurará a configuração padrão, em vez da configuração mais recente, 

se for reiniciado 120 segundos após a queda de energia. O monitor pode carregar a 

configuração mais recente ou a configuração padrão, se for reiniciado entre 60 e 120 

segundos após a queda de energia. 

 

 

5.10 Para modificar a senha 

Para modificar a senha de acesso ao menu [Administrar configuração], 

1. Selecione [Modificar senha >>] no menu [Administrar configuração]. 

2. Informe uma nova senha no menu instantâneo. 

3. Selecione [Ok]. 
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6 Telas personalizadas 

 

 

6.1 Customização de telas 

As telas do monitor de pacientes podem ser customizadas configurando:  

 Tamanho da linha da curva 

 A cor na qual cada valor e formato de onda da medida são exibidos 

 O parâmetro a ser monitorado. 

A alteração de algumas configurações pode ser perigosa. Portanto, essas configurações são 

protegidas por senha e podem ser alteradas apenas por pessoas autorizadas. Uma vez feita a 

alteração, os indivíduos que utilizam o monitor de pacientes deverão ser notificados. 

 

 

6.1.1 Alterar o tamanho da linha da curva 

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada. 

2. Selecione[Outros>>]. 

3. Selecione [Linha de onda] e alterne entre [Grossa], [Mediata] e [Fina]. 

 

 

6.1.2 Alterar as cores da medida 

1. Selecione [Menu principal]→[Config tela >>]→[Configuração de cor da 

medida>>]. 

2. Selecione a caixa de cor próxima à medida desejada e, em seguida, selecione uma cor do 

menu instantâneo. 

 

 

6.1.3 Modificação do layout da tela 

Selecione a tecla rápida [Telas] ou [Menu principal]→[Config tela>>]→[Layout da tela>>] 

para acessar o menu [Telas]. 

 Você pode escolher o tipo de tela desejado na janela [Escolher tela]. 

 Você pode selecionar os parâmetros e formas de onda que deseja visualizar na janela 

[Config tela]. Para obter informações detalhadas, consulte a seção 3.6 Configuração da 

tela. 
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 Você pode selecionar os parâmetros que deseja visualizar na tela de números grandes na 

janela [Configuração da tela de números grandes]. 

 Você pode ligar ou desligar os módulos de parâmetros conectados na janela [Chave de 

parâmetros]. Caso um módulo de parâmetros seja desligado, os valores e as formas de 

onda não serão exibidos na tela. 

 

 

6.2 Visualização de minitendências 

6.2.1 Visualização minitendências em tela dividida 

É possível dividir a tela normal para que uma parte dela, do lado esquerdo, mostre 

continuamente o gráfico de minitendências ao lado do formato de onda na figura abaixo. 

 

Para ter uma visualização em tela dividida de minitendências:  

 Selecione a tecla rápida [Minitendências] ou 

 Selecione a tecla rápida [Telas]→[Escol. tela]→[Tela de minitendências]→ , ou 

 Selecione [Menu principal]→[Config tela>>]→[Layout da tela>>]→[Escol. tela]→ 

[Tela de minitendências]→ . 

 

 

 

  

Visualização de minitendências 

 

 

 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3463



  

6-3 

 

A visualização em tela dividida fornece minitendências para vários parâmetros. Em cada 

campo, rótulo e escala são respectivamente mostrados no topo e à esquerda. A hora é exibida 

na parte inferior da vista minitendências. 

 

 

6.2.2 Configuração de minitendências 

Selecione a área de minitendências. No menu suspenso [Config minitendência], é possível:  

 Selecionar os parâmetros a serem exibidos; ou 

 Selecionar [Compr miniten] e selecionar a configuração apropriada. 

 

 

6.3 Visualizar oxyCRG 

Para ter uma visualização em tela dividida do oxyCRG:  

 Selecione a Tecla rápida [OxyCRG] ou 

 Selecione a tecla rápida [Telas]→[Escol. tela]→[Tela de oxyCRG]→ , ou. 

 Selecione [Menu principal]→[Config tela >>]→[Layout da tela >>]→[Escol. 

tela]→[Tela de oxyCRG]→ . 

 

 

 

  

(1) 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(5) 
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A exibição em tela dividida abrange a parte inferior da área do formato de onda e mostra a 

tendência de FC, SpO2 e de RR e uma onda compactada (onda resp ou onda CO2). Na parte 

inferior, estão os controles:  

(1) Caixa de lista de comprimentos de tendências 

 Na caixa de lista de comprimento de tendências, é possível selecionar [1 min], [2 min], 

[4 min] ou [8 min]. 

(2) Config 

 Selecione o botão [Conf.] para acessar o menu [Config.], no qual é possível selecionar 

os parâmetros a serem exibidos, o intervalo de tempo para salvar antes e depois de um 

evento e a escala das tendências e das formas de onda do gráfico. A área de tendências 

pode exibir duas tendências de parâmetro, por exemplo, a tendência de FC e FR, 

simultaneamente. 

(3) Ajustar autom. 

 Selecione o botão [Ajustar autom.] para que o sistema ajuste a escala automaticamente. 

(4) Imprimir 

 Selecione [Imprimir] para imprimir o OxyCRG em tempo real. 

(5) Registrar 

 Por esse botão, é possível imprimir as tendências de oxyCRG exibidas no momento pela 

impressora. 

 

 

6.4 Visualizar outros pacientes 

6.4.1 Grupo de cuidados 

Você pode selecionar até 10 monitores de pacientes conectados à mesma LAN para um 

Grupo de cuidados. Isso permite:  

 Visualizar informações na tela do monitor a partir de outra cama no mesmo Grupo de 

cuidados. 

 Ser avisado sobre condições de alarmes fisiológicos ou técnicos em outras camas do 

mesmo grupo. 

Para ter um Grupo de cuidados:  

1. Abra a janela [Ver outro paciente], da seguinte forma:  

 Selecione a tecla rápida [Outros] ou 

 Selecione a Tecla rápida [Telas]→[Escolher tela]→[Visualizar outras telas]→  

ou 

 Selecione [Menu principal]→[Config tela >>]→[Layout da tela>>]→[Escol. 

tela >>]→ [Visualizar tela Outros]→ . 
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2. Selecione [Conf.] na janela [Ver outro paciente]. 

3. Selecione os monitores de pacientes desejados na [Lista de monitores conectados] e, 

em seguida, selecione o botão . Os monitores de pacientes selecionados formam um 

Grupo de cuidados. 

 

 

6.4.2 Visualização da barra de visão geral do Grupo de 

cuidados 

 
 

A barra de visão geral do Grupo de cuidados fica na parte inferior da janela [Ver outro 

paciente]. Na barra de visão geral, são exibidos os rótulos de leito e departamento de todas as 

camas do Grupo de cuidados. A cor na qual a cama do Grupo de cuidados aparece 

corresponde ao status:  

 Vermelho: indica que a cama está emitindo alarmes fisiológicos de nível alto, como uma 

chamada de enfermeira ou evento. 

 Amarelo: indica que a cama está emitindo alarmes fisiológicos de nível médio ou baixo, 

ou alarmes técnicos de nível médio. 

 Azul: indica que a cama está emitindo alarmes técnicos de nível baixo. 

 Cinza: indica que houve falha na conexão da cama à rede ou que a cama está no modo 

de espera. 

 

Você pode visualizar os alarmes da cama do Grupo de cuidados selecionando-a no grupo de 

cuidados ou selecionando o botão [Visualizar este paciente], para visualizar essa cama na 

janela [Ver outro paciente]. 

Para obter mais detalhes sobre os alarmes do Grupo de cuidados, consulte o capítulo 7 

Alarmes. 
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6.4.3 Entender a janela Ver outro paciente 

Quando a janela [Ver outro paciente] é aberta pela primeira vez, automaticamente, o 

monitor de pacientes seleciona um monitor na rede para ser exibido na janela [Ver outro 

paciente]. 

 

 

 

 

 

A janela [Ver outro paciente] abrange a parte inferior da área do formato de onda e é 

formada por:  

(1) Área de informações: exibe informações do paciente (incluindo departamento, número 

da cama, nome do paciente etc.), símbolo de status da rede. 

(2) Área de visualização: exibe as formas de onda e os parâmetros fisiológicos. É possível 

mudar uma área de forma de onda para uma área de parâmetros selecionando a área de 

formato de onda desejada e, em seguida, selecionando [Alternar para área do 

parâmetro] ou mudar uma área de parâmetro para uma área de formato de onda, 

selecionando a área de parâmetro desejada e, em seguida, selecionando [Alternar para 

área do formato de onda]. 

(3) Barra de visão geral do Grupo de cuidados. 

(4) Área de mensagem: exibe mensagens fisiológicas, técnicas e de aviso do monitor do 

paciente visualizado no momento. Selecionando esta área, é possível acessar [Lista de 

informações de alarme] para visualizar todas as mensagens fisiológicas, técnicas e de 

aviso do monitor de paciente visualizado no momento. 

  

(1) 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

 (5) 
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(5) Botão [Redefinição Alarme] 

 Quando [Redefinir alarmes de outros monitores] está configurado para [Ligado] 

em [Manutenção]→[Manutenção do usuário]→[Config alarme], o botão 

[Redefinição alarme] aparece na janela [Ver outro paciente]. Você pode redefinir 

o sistema de alarme doo monitor selecionado ao pressionar o botão. Consulte 

7.11.3 Redefinição de alarmes do Grupo de cuidados para obter detalhes.  

 Quando [Redefinir alarmes de outros monitores] está configurado para 

[Desligado], nenhum botão aparece na janela [Ver outro paciente]. 

 

Além disso, é possível alterar um formato de onda ou parâmetro para visualização. 

 Para alterar um formato de onda para visualização, selecione o segmento do formato de 

onda onde deseja que um novo formato de onda apareça e, em seguida, selecione o 

formato de onda desejado no menu instantâneo. 

 Para alterar um parâmetro para visualização, selecione a janela do parâmetro onde 

deseja que um novo parâmetro apareça e, em seguida, selecione o parâmetro desejado no 

menu instantâneo. 

 

 AVISO 

 Os dados apresentados na janela [Ver outro paciente] têm um atraso. Não se baseie 

nessa janela para obter dados de tempo real. 
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6.5 Introdução à tela de Números grandes 

Para entrar na tela de números grandes:  

1. Selecione a tecla rápida [Telas] ou [Menu principal]→[Configuração de tela >>]→ 

[Layout da tela >>]→[Escolher tela]. 

2. Selecione [Números grandes]→ . 

 

 

Você pode selecionar os parâmetros desejados para serem exibidos nessa tela: selecione a 

Tecla rápida [Telas]→[Config. tela nºs grandes] e selecione os parâmetros que deseja. Para 

parâmetros com um formato de onda, esse formato de onda também será exibido. 
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7 Alarmes 

 

 

Os alarmes, disparados por um sinal vital que pareça anormal ou por problemas técnicos do 

monitor de pacientes, são indicados para o usuário por meio de indicações visuais e sonoras. 

 

 AVISO 

 Se forem usadas predefinições diferentes de alarmes para o mesmo equipamento 

ou para um equipamento similar em uma única área, por ex., unidade de terapia 

intensiva ou sala de cirurgia do coração, pode existir um risco em potencial. 

 Se o monitor do paciente estiver conectado ao sistema de monitoramento central 

(CMS) ou a outros monitores, os alarmes podem ser exibidos e controlados 

remotamente. A suspensão, inibição ou o redefinição remotos dos alarmes do 

monitor via CMS ou de outros monitores pode causar um risco potencial. Para 

obter detalhes, consulte o manual do operador do CMS e dos outros monitores. 

 

 

7.1 Categorias de alarme 

Os alarmes do monitor do paciente podem ser classificados em três categorias, de acordo 

com sua natureza: alarmes fisiológicos, alarmes técnicos e mensagens de aviso. 

1. Alarmes fisiológicos 

Os alarmes fisiológicos, também chamados de alarmes de status do paciente, são 

disparados por um valor de parâmetro monitorado que viole os limites definidos do 

alarme ou por uma condição anormal do paciente. As mensagens de alarme fisiológico 

aparecem nessa área. 

2. Alarmes técnicos 

Os alarmes técnicos, também chamados de alarmes de status do sistema, são 

disparados por um problema de funcionamento do dispositivo ou por uma distorção de 

dados do paciente devido a problemas de operação indevida ou mecânicos. As 

mensagens de alarme técnico aparecem nessa área. 

 

Com exceção das mensagens de alarmes fisiológicos e técnicos, o monitor de pacientes 

mostrará algumas mensagens informando o status do sistema ou status do paciente. 

Mensagens desse tipo estão incluídas na categoria de mensagens de aviso e são 

normalmente exibidas na área de informações. Algumas mensagens de aviso que indicam 

eventos de arritmia são exibidas na área de alarme fisiológico. Para algumas medidas, suas 

mensagens de aviso relacionadas são exibidas em suas respectivas janelas de parâmetro. 
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7.2 Níveis de alarmes 

Os alarmes do monitor do paciente podem ser classificados em três categorias, de acordo 

com a gravidade: de prioridade alta, média e baixa. 

 Alarmes fisiológicos Alarmes técnicos 

Nível 

alto 

Indica que o paciente está em 

uma situação de ameaça à vida, 

como uma assístole, FibV/TaqV 

e assim por diante, e um 

tratamento de emergência é 

necessário. 

Indica um sério defeito no dispositivo ou uma 

operação indevida, o que pode fazer com que o 

monitor não detecte o status crítico do paciente, 

ameaçando, portanto, a vida dele. 

Nível 

médio 

Indicam que os sinais vitais de 

seu paciente parecem anormais 

e é necessário aplicar 

tratamento imediato. 

Indica um defeito no dispositivo ou uma operação 

indevida que pode não ameaçar a vida do paciente, 

mas pode comprometer o monitoramento dos 

parâmetros fisiológicos vitais. 

Nível 

baixo 

Indicam que os sinais vitais de 

seu paciente parecem anormais 

e pode ser necessário aplicar 

tratamento imediato. 

Indica um defeito no dispositivo ou uma operação 

indevida, o que pode comprometer uma função 

específica de monitoramento, mas não ameaça a 

vida do paciente. 

 

 

7.3 Indicadores de alarmes 

Quando ocorre um alarme, o monitor de pacientes indicará isso ao usuário através de 

indicações visuais e sonoras. 

 Lâmpada do alarme 

 Mensagem de alarme 

 Números piscando 

 Tons de alarme audíveis 

 

 

7.3.1 Lâmpada do alarme 

Se ocorrer um alarme técnico ou fisiológico, a lâmpada do alarme piscará. A cor piscante e a 

frequência correspondem aos níveis de alarme da seguinte forma:  

 Alarmes de nível alto:    a lâmpada pisca rapidamente uma luz vermelha. 

 Alarmes de nível médio:   a lâmpada pisca vagarosamente uma luz amarela. 

 Alarmes fisiológicos de nível baixo:  a lâmpada acende com luz amarela, sem piscar. 

 Alarmes técnicos de nível baixo:   a lâmpada não acende. 
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7.3.2 Mensagem de alarme 

Quando ocorre um alarme, uma mensagem de alarme aparecerá na área de alarmes técnicos 

ou fisiológicos. Para alarmes fisiológicos, o símbolo de asterisco (*) antes da mensagem do 

alarme corresponde ao nível do alarme da seguinte forma:  

 Alarmes de nível alto:   *** 

 Alarmes de nível médio:  ** 

 Alarmes de nível baixo   * 

 

Além disso, a mensagem de alarme usa diferentes cores de fundo para corresponder ao nível 

do alarme:  

 Alarmes de nível alto:     vermelho 

 Alarmes de nível médio:    amarelo 

 Alarmes fisiológicos de nível baixo:  amarelo 

 Alarmes técnicos de nível baixo:   azul 

 

É possível visualizar as mensagens de alarme selecionando a área de alarmes técnicos ou 

fisiológicos. 

 

7.3.3 Números piscando 

Se ocorrer um alarme disparado por uma violação do limite do alarme, os números da 

medida em alarme piscarão a cada segundo, e o limite de alarme correspondente também 

piscará na mesma frequência, indicando que o limite de alarme alto ou baixo foi violado. 

 

7.3.4 Tons de alarme audíveis 

O som de alarme é diferente do tom de batimentos cardíacos, de teclas e de pulso em 

frequência. Este monitor tem três opções de tons e padrões de alarme. ISO, Modo 1 e Modo 

2. Para cada padrão, os tons de alarme identificam os níveis de alarme, conforme se segue:  

 Padrão ISO:  

 Alarmes de nível alto:   Bipe triplo+duplo+triplo+duplo. 

 Alarmes de nível médio:  Bipe triplo. 

 Alarmes de nível baixo   Bipe único. 

 Modo 1:  

 Alarmes de nível alto:   bipe único de tom agudo. 

 Alarmes de nível médio:  Bipe duplo. 

 Alarmes de nível baixo   Bipe simples de baixa frequência. 
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 Modo 2:  

 Alarmes de nível alto:   Bipe triplo agudo. 

 Alarmes de nível médio:  Bipe duplo. 

 Alarmes de nível baixo   Bipe simples de baixa frequência. 

 

 

 

7.3.5 Símbolos de status dos alarmes 

Além dos indicadores mencionados anteriormente, o monitor de pacientes ainda utiliza os 

seguintes símbolos para informar o status do alarme:  

  indica que os alarmes estão em pausa. 

  indica que os alarmes foram redefinidos. 

  indica que todos os alarmes sonoros estão desligados. 

  indica que os alarmes de medidas individuais estão desligados ou que o sistema 

está em estado de alarme desligado. 

 

  

OBSERVAÇÃO 

 Quando vários alarmes de diferentes níveis forem acionados simultaneamente, o 

monitor de pacientes irá selecionar o alarme do mais alto nível, acender a luz de 

alarme e aumentar o volume do som do alarme de acordo com a necessidade, 

enquanto todas as mensagens de alarme são exibidas de forma circular na tela. 

 Alguns alarmes fisiológicos, como assistolia, são exclusivos. Eles têm tons e luzes de 

alarme idênticos aos dos alarmes fisiológicos de nível alto normais, mas suas 

mensagens de alarme são exibidas de maneira exclusiva. Isso quer dizer que, 

quando um alarme fisiológico exclusivo e um alarme fisiológico de nível alto 

normal forem ativados simultaneamente, somente a mensagem de alarme do 

alarme fisiológico exclusivo será exibida. 
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7.4 Configuração do tom do alarme 

7.4.1 Configuração do volume mínimo de alarme 

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada. 

2. Selecione [Config alarme>>] para entrar no menu [Config alarme]. 

3. Selecione [Volume mínimo do alarme] e alterne entre 0 e 10. 

 

O volume mínimo de alarme se refere ao valor mínimo que pode ser definido para o volume 

do alarme, o que não é afetado por configurações padrão de fábrica ou do usuário. Quando o 

monitor de pacientes é desligado e reinicializado, a configuração do volume mínimo do 

alarme permanece inalterada. 

 

7.4.2 Alteração do volume do alarme 

1. Selecione a tecla rápida [Config volume] ou tecla rápida [Config alarme]→[Outros] 

ou [Menu principal]→[Config alarme >>]→[Outros]. 

2. Selecione o volume adequado de [Vol alarme]: X-10, sendo que X indica o volume 

mínimo, que depende do volume de alarme mínimo configurado, e o valor 10 indica o 

volume máximo. 

3. Selecione [Volume alto de alarme] para configurar o volume do alarme de alta 

prioridade como [Volume Alm+0], [Volume Alm+1] ou [Volume Alm+2]. 

4. Selecione [Vol. de lembrete] para configurar o volume do tom de lembrete como 

[Alto], [Med] ou [Baixo]. 

 

Quando o volume do alarme é configurado em 0, o som do alarme é desativado e o símbolo 

 mostrado na tela. 

 

7.4.3 Definir o intervalo entre os sons do alarme 

Se escolher o modo 1 ou 2 como padrão de tom de alarme, você não poderá alterar o 

intervalo entre os tons de alarme. Nesses dois padrões, o intervalo entre os tons de alarme 

identifica o nível de alarme, da seguinte maneira:  

 Modo 1:  

 Intervalo entre os tons de alarme de nível alto:   contínuo. 

 Intervalo entre os tons de alarme de nível médio:  5 s. 

 Intervalo entre tons de alarme de nível baixo:   20 s. 
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 Modo 2:  

 Intervalo entre os tons de alarme de nível alto:   1 s. 

 Intervalo entre os tons de alarme de nível médio:  5 s. 

 Intervalo entre tons de alarme de nível baixo:   20 s. 

 

Se escolher o padrão ISO, você poderá alterar o intervalo entre os tons de alarme. Para 

alterar o intervalo entre os tons de alarme:  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada. 

2. Selecione [Config alarme>>] para entrar no menu [Config alarme] . 

3. Selecione [Intervalo alarme alto], [Intervalo alarme médio] e [Intervalo alarme 

baixo] alternadamente e, em seguida, selecione as configurações adequadas. 

 

 AVISO 

 Quando o som do alarme é desligado, o monitor de pacientes não dará nenhum 

sinal audível, mesmo se um novo alarme ocorrer. Portanto o usuário deve tomar 

muito cuidado a respeito de desligar ou não o som do alarme. 

 Não dependa somente do sistema de alarme sonoro para o monitoramento do 

paciente. O ajuste do volume do alarme para um volume baixo pode resultar em 

riscos para o paciente. Mantenha sempre o paciente sob supervisão. 

 

 

7.4.4 Alteração do padrão de tom de alarme 

Para alterar o padrão de tom de alarme:  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada. 

2. Selecione [Config alarme>>] para entrar no menu [Config alarme] . 

3. Selecione [Som do alarme] e alterne entre [ISO], [Modo 1] e [Modo 2]. 

 

Configurações padrão de fábrica ou do usuário não exercem influência sobre a configuração 

do padrão de tom de alarme. O padrão de tom de alarme permanece inalterado após 

reinicializações do monitor. 
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7.4.5 Configuração dos tons de lembrete 

Quando o volume do alarme é definido como zero, ou o tom do alarme é redefinido ou 

desligado, o monitor de pacientes emite um tom de lembrete periódico. Para configurar os 

tons de lembrete:  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada. 

2. Selecione [Config alarme>>] para entrar no menu [Config alarme]. 

3. Configure os [Tons de lembrete] como [Ligado], [Desligado] ou [Re-alarme]. 

Quando [Re-alarme] for selecionado, os alarmes fisiológicos atuais e os alarmes 

técnicos marcados com "√" serão novamente gerados após o [Intervalo do lembrete], 

se a condição do alarme persistir. 

 

Para definir o intervalo entre os tons de lembrete, selecione [Intervalo de lembrete] e 

alterne entre [1min], [2min] e [3min]. 

 

Além disso, você pode definir o volume dos tons de lembrete do alarme. Para definir o 

volume dos tons de lembrete de alarme, selecione [Menu principal]→[Config alarme >>] 

→[Outros] ou a tecla rápida [Config alarme]→[Outros]. Em seguida, selecione [Vol. 

lembrete] e alterne entre [Alto], [Médio] e [Baixo]. 

 

 

7.5 Entenda o menu Config alarme 

Selecione a tecla rápida [Config alarme] ou [Menu principal]→[Config alarme >>] para 

acessar a [Config alarme], onde é possível:  

 Definir propriedades de alarmes de todos os parâmetros. 

 Alt. conf. alarme ST. 

 Alterar configurações do alarme de arritmia. 

 Configurar o limiar para determinados alarmes de arritmia. 

 Alterar outras configurações. 

 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3476



  

7-8 

 

Consulte 8 Monitoramento de ECG para saber como alterar as configurações do alarme ST 

e as configurações do alarme de arritmia e como definir o limite para alguns alarmes de 

arritmia. 

 

 

7.5.1 Definir propriedades de alarmes de todos os 

parâmetros. 

No menu principal, selecione [Config alarme >>]→[Parâmetros]. Você pode revisar e 

configurar limites, interruptores, nível e gravações de alarme para todos os parâmetros. 

 

Quando ocorre um alarme de medição, as gravações automáticas de todos os números de 

medições e formas de onda relacionadas serão possíveis quando as propriedades 

[Ligar/Desligar] e [Gravar] da medida estiverem ativadas. 

 

 

 AVISO 

 Certifique-se de que as configurações de limites de alarme sejam adequadas para o 

paciente, antes do monitoramento. 

 Configurar os limites de alarme para os valores extremos podem fazer o sistema de 

alarme ficar ineficiente. Por exemplo, níveis altos de oxigênio podem fazer com que 

bebês prematuros tenham predisposição à fibroplasia retrolental. Se essa for uma 

consideração, NÃO configure o limite de alarme para 100%, que é o mesmo que 

desativá-lo. 
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 Ao monitorar os pacientes que não são continuamente atendidos por um operador 

clínico, configure corretamente o sistema de alarme e ajuste as configurações de 

alarme de acordo com a condição do paciente. 

 

 

7.5.2 Ajuste automático dos limites de alarme 

O monitor pode ajustar automaticamente os limites de alarme, de acordo com os sinais 

vitais medidos, usando a função de limites automáticos. Quando os limites automáticos são 

selecionados, o monitor calcula os limites automáticos seguros baseados nos últimos valores 

medidos. 

 

Para obter limites precisos de alarme automáticos, é necessário acumular um conjunto de 

sinais vitais medidos como uma linha de base. Em seguida, no menu principal, selecione 

[Config alarme >>]→[Parâmetros]→[Limites auto] →[Ok]. O monitor criará novos 

limites de alarme baseados nos valores medidos. 

 

Antes de aplicar esses limites de alarme criados automaticamente, certifique-se de que eles 

sejam adequados para o paciente, no menu de configuração total de alarme. Se não for o 

caso, você pode ajustá-los manualmente. Esses limites de alarme não serão modificados até 

que você selecione limites automáticos novamente ou ajuste-os manualmente. 

 

O monitor calcula os limites automáticos de acordo com as regras a seguir. 

Módulo Parâmetro 

Limite de alarme baixo Limite de alarme alto 
Intervalo de 

limites de alarme 

automático 

Adultos/ 

pediátrico 
Neonatal 

Adultos/ 

pediátrico 
Neonatal 

ECG FC/FP 

(FC × 0,8) ou 

40 bpm (o que 

for maior) 

(FC - 30) ou 

90 bpm  

(o que for 

maior) 

(FC × 1,25) 

ou 240 bpm  

(o que for 

menor) 

(FC + 40) ou 

200 bpm  

(o que for 

menor) 

Adulto/pediátrico: 

35 a 240 

Neonatal: 55 a 225 

Resp FR 

(FR × 0,5) ou 

6 rpm (o que 

for maior) 

(FR - 10) ou 

30 rpm  

(o que for 

maior) 

(FR × 1,5) ou 

30 rpm (o que 

for menor) 

(FR + 25) ou 

85 rpm  

(o que for 

menor) 

Adulto/pediátrico:  

6 a 55 

Neonatal: 10 a 90 

SpO2 SpO2 

Idêntico ao 

limite de 

alarme padrão 

Idêntico ao 

limite de 

alarme 

padrão 

Idêntico ao 

limite de 

alarme padrão 

Idêntico ao 

limite de 

alarme padrão 

Idêntico ao 

intervalo de 

medição 

PNI PNI-S 
(Sist. × 0,68 + 

10) mmHg 

(Sist. - 15) ou 

45 mmHg  

(o que for 

maior) 

(Sist. × 0,86 + 

38) mmHg 

(Sist. + 15) ou 

105 mmHg  

(o que for 

menor) 

Adulto: 45 a 270 

Pediátrico: 45 a 185 

Neonatal: 40 a 115 
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Módulo Parâmetro 

Limite de alarme baixo Limite de alarme alto 
Intervalo de 

limites de alarme 

automático 

Adultos/ 

pediátrico 
Neonatal 

Adultos/ 

pediátrico 
Neonatal 

PNI-D 
(Diást. × 0,68 

+ 6) mmHg 

(Diást. - 15) 

ou 20 mmHg 

(o que for 

maior) 

(Diást. × 0,86 

+ 32) mmHg 

(Diást. + 15) 

ou 80 mmHg 

(o que for 

menor) 

Adulto: 25 a 210 

Pediátrico: 25 a 150 

Neonatal: 20 a 90 

PNI-M 
(Média × 0,68 

+ 8) mmHg 

(Média - 15) 

ou 35 mmHg 

(o que for 

maior) 

(Média × 0,86 

+ 35) mmHg 

(Média + 15) 

ou 95 mmHg 

(o que for 

menor) 

Adulto: 30 a 230 

Pediátrico: 30 a 165 

Neonatal: 25 a 105 

Temp 

T1 (T1 – 0,5)°C (T1 – 0,5)°C (T1 + 0,5)°C (T1 + 0,5)°C 1 a 49°C 

T2 (T2 – 0,5)°C (T2 – 0,5)°C (T2 + 0,5)°C (T2 + 0,5)°C 1 a 49°C 

DT 

Idêntico ao 

limite de 

alarme padrão 

Idêntico ao 

limite de 

alarme 

padrão 

Idêntico ao 

limite de 

alarme padrão 

Idêntico ao 

limite de 

alarme padrão 

Idêntico ao 

intervalo de 

medição 

PI:  

ART/ 

Ao 

PAU/ 

PAB 

PAF/ 

VE/ 

P1-P4 

(Pressão 

arterial) 

PI-S 
(Sist. × 0,68＋

10) mmHg 

(Sist. - 15) ou 

45 mmHg  

(o que for 

maior) 

(Sist. × 

0,86+38) 

mmHg 

(Sist. + 15) ou 

105 mmHg  

(o que for 

menor) 

Adulto: 45 a 270 

Pediátrico: 45 a 185 

Neonatal: 35 a 115 

PI-D 
(Diást. × 0,68 

+ 6) mmHg 

(Diást. - 15) 

ou 20 mmHg 

(o que for 

maior) 

(Diást. × 0,86 

+ 32) mmHg 

(Diást. + 15) 

ou 80 mmHg 

(o que for 

menor) 

Adulto: 25 a 225 

Pediátrico: 25 a 150 

Neonatal: 20 a 90 

PI-M 
(Média × 0,68 

+ 8) mmHg 

(Média - 15) 

ou 35 mmHg 

(o que for 

maior) 

(Média × 0,86 

+ 35) mmHg 

(Média + 15) 

ou 95 mmHg 

(o que for 

menor) 

Adulto: 30 a 245 

Pediátrico: 30 a 180 

Neonatal: 25 a 105 

PI: PA 

PI-S Sist. × 0,75 Sist. × 0,75 Sist. × 1,25 Sist. × 1,25 

3 a 120 mmHg PI-D Diast. × 0,75 Diast. × 0,75 Diast. × 1,25 Diast. × 1,25 

PI-M Média × 0,75 Média × 0,75 Média × 1,25 Média × 1,25 
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Módulo Parâmetro 

Limite de alarme baixo Limite de alarme alto 
Intervalo de 

limites de alarme 

automático 

Adultos/ 

pediátrico 
Neonatal 

Adultos/ 

pediátrico 
Neonatal 

PI:  

PCV/ 

PIC/ 

PAE/ 

PAD/ 

PVU/ 

P1-P4 

(Pressão 

venosa) 

PI-M Média × 0,75 Média × 0,75 Média × 1,25 Média × 1,25 3 a 40 mmHg 

CO2 

EtCO2 

de 0 a 32 

mmHg:  

permanece 

idêntica 

de 0 a 32 

mmHg:  

permanece 

idêntica 

de 0 a 32 

mmHg:  

permanece 

idêntica 

de 0 a 32 

mmHg:  

permanece 

idêntica 

Idêntico ao 

intervalo de 

medição 

de 32 a 35 

mmHg:  

29 mmHg 

de 32 a 35 

mmHg:  

29 mmHg 

de 32 a 35 

mmHg:  

41 mmHg 

de 32 a 35 

mmHg:  

41 mmHg 

de 35 a 45 

mmHg:  

(etCO2-6) 

mmHg 

de 35 a 45 

mmHg:  

(etCO2-6) 

mmHg 

de 35 a 45 

mmHg:  

(etCO2+6) 

mmHg 

de 35 a 45 

mmHg:  

(etCO2+6) 

mmHg 

45 a 48 

mmHg: 39 

mHg 

45 a 48 

mmHg: 39 

mmHg 

45 a 48 

mmHg: 51 

mmHg 

45 a 48 

mmHg: 51 

mmHg 

>48 mmHg: 

permanece o 

mesmo 

>48 mmHg: 

permanece o 

mesmo 

>48 mmHg: 

permanece o 

mesmo 

>48 mmHg: 

permanece o 

mesmo 

FiCO2 N/A N/A 

Idêntico ao 

limite de 

alarme padrão 

Idêntico ao 

limite de 

alarme padrão 

Idêntico ao 

intervalo de 

medição 

FRVa 

FRVa × 0,5 ou 

6 rpm (o que 

for maior) 

(FRVa - 10) 

ou 30 rpm  

(o que for 

maior) 

FRVa × 1,5 ou 

30 rpm (o que 

for menor) 

(FRVa + 25) 

ou 85 rpm  

(o que for 

menor) 

Adulto/pediátrico:  

6 a 55 

Neonatal: 10 a 90 

D.C. TS 
Adulto:  

(BT – 1)°C 
N/A 

Adulto:  

(BT – 1)°C 
N/A 

Idêntico ao 

intervalo de 

medição 
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7.5.3 Configuração do tempo de atraso do alarme 

É possível definir o tempo de atraso de alarmes de limites excedidos de parâmetros medidos 

continuamente. Se a condição de acionamento do alarme desaparecer nesse tempo de atraso, 

o monitor de pacientes não emitirá o alarme. O [Tempo de atraso] do alarme pode ser 

definido na janela [Outros] do menu [Config alarme].  

 

Para definir o período de atraso do alarme,  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]. 

Digite a senha necessária e depois selecione [Ok]. 

2. Selecione [Config alarme >>]→ [Atraso do alarme]. 

 

O tempo de atraso do alarme não é aplicado aos seguintes alarmes fisiológicos:  

 Apneia 

 Alarmes ST 

 Alarmes de arritmia 

 Sinal ECG fraco 

 Artefato resp. 

 SEM PULSO 

 Medições de parâmetros não contínuos sobre limites de alarme 

 FC sobre limites de alarme 

 

É possível configurar [Atraso de apneia] e [Atraso de alarme ST] separadamente. 

 

7.5.4 Configuração do Atraso do Alarme Técnico de SpO2 

Você pode definir [Atraso do alarme técn.] na aba [Outros] do menu [Config alarme]. As 

opções são [Des], [5s], [10s] e [15s]. O atraso é eficaz para os seguintes alarmes técnicos: 

SpO2 Sensor Desligado, SpO2 Luz Demais, SpO2 Sinal Baixo e SpO2 Interferência. 
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7.5.5 Definir a duração do registro 

É possível alterar a duração das formas de onda registradas. Na janela [Outros] do menu 

[Config alarme], selecione [Comprimento de reg.] e alterne entre [8 s], [16 s] e [32 s]:  

 [8 s]: 4 segundos antes e depois, respectivamente, do momento de acionamento do 

alarme ou evento manual. 

 [16 s]: 8 segundos antes e depois, respectivamente, do momento de acionamento do 

alarme ou evento manual. 

 [32 s]: 16 segundos antes e depois, respectivamente, do momento de acionamento do 

alarme ou evento manual. 

 

 

7.6 Pausando alarmes 

Se quiser evitar que os alarmes sejam emitidos, é possível fazer uma pausa pressionando a 

tecla  na parte frontal do monitor. Quando os alarmes são pausados:  

 Nenhuma lâmpada de alarme pisca e nenhum alarme soa. 

 Nenhum número ou limite de alarme pisca. 

 Nenhuma mensagem de alarme é exibida. 

 O tempo de pausa remanescente é exibido na área de alarme fisiológico. 

 O símbolo de alarme pausado  é exibido na área de símbolos de alarmes. 

 

O monitor de pacientes entra em estado de alarme pausado assim que é ligado. O tempo de 

pausa do alarme é fixo, de 2 minutos. 

 

Quando o tempo de pausa do alarme expirar, o status do alarme em pausa será 

automaticamente cancelado e o tom de alarme soará. Também é possível cancelar o status 

de pausa do alarme pressionando a tecla . 

 

É possível configurar o tempo de pausa do alarme como [1 min], [2 min], [3 min], [5 min], 

[10 min], [15 min] ou [Permanente]. O tempo de pausa padrão do alarme é de 2 minutos.  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada. 

2. Selecione [Config alarme>>]→[Tempo de pausa do alarme] e, em seguida, escolha 

a configuração adequada na lista suspensa. 
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Você também pode prolongar temporariamente o tempo de pausa do alarme depois que o 

monitor entrar no status de alarme pausado:  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada →[Config alarme >>]. 

2. No menu [Config alarme], defina [Pausa máx alarme 15 min] como [Habilitar]. 

3. Na área de alarme fisiológico, selecione um tempo adequado no menu [Tempo de 

pausa do alarme]. 

 

 

 

7.7 Desligamento de todos os alarmes 

Se [Tempo de pausa do alarme] estiver definido como [Permanente], o monitor de 

pacientes entrará em estado de alarme desligado assim que a tecla  for pressionada. 

Durante o estado de alarme desligado, 

 Em caso de alarmes fisiológicos, nenhuma lâmpada de alarme pisca, nem soam 

alarmes. 

 Em caso de alarmes fisiológicos, nenhum limite numérico e de alarme pisca. 

 Nenhuma mensagem de alarme fisiológico é exibida. 

 [Alarm deslg] é exibido na área de alarmes fisiológicos com fundo vermelho. 

 Em caso dos alarmes técnicos, nenhum alarme soa. 

 O  símbolo de alarme desligado  é exibido na área de símbolos de alarmes. 

 

É possível cancelar o status de alarme desligado pressionando a tecla . 

 

 AVISO 

 A pausa ou desativação de alarmes pode resultar em riscos para o paciente. Tenha 

muito cuidado. 

 

  

OBSERVAÇÃO 

 [Pausa máx alarme 15 min] está configurado para [Desativar] por padrão. Neste 

caso, não prolongue o tempo de pausa. O tempo de pausa prolongado só é eficaz 

para os atuais alarmes pausados. 
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7.8 Redefinição de alarmes 

Ao selecionar a tecla rápida  , você pode redefinir o sistema de alarme para reconhecer 

os alarmes em andamento e permitir que o sistema de alarme responda a uma situação de 

alarme subsequente. 

Para os alarmes fisiológicos, exceto os alarmes relacionados com o PNI, quando o sistema 

de alarme é redefinido:  

 O som do alarme foi redefinido. 

 A √ aparece antes da mensagem de alarme, indicando que o alarme foi reconhecido. 

 O ícone  é exibido na área de ícone de alarme. 

 Os valores numéricos do parâmetro e os limites de alarme ainda piscam. 

 

A indicação da luz de alarme para o alarme fisiológico depende da definição da luz de 

alarme. 

 Quando [Luz do alarme na redefinição do alarme] estiver definido para [Ligado], a 

luz de alarme continua piscando. 

 Quando [Luz do alarme na redefinição do alarme] estiver definido para [Desligado], 

a luz de alarme para de piscar. 

 

Os alarmes técnicos fornecem diferentes indicadores de alarme quando o sistema de alarme 

é redefinido:  

 Para alguns alarmes técnicos, incluindo os alarmes relacionados com o PNI, um √ 

aparece antes da mensagem de alarme e  aparece na área de símbolo do alarme, 

indicando que o alarme foi reconhecido. 

 Alguns alarmes técnicos são alterados de acordo com as mensagens de aviso. 

 Alguns alarmes técnicos são apagados. O monitor não fornece indicações de alarme. 

 

Para obter mais detalhes sobre as indicações de alarmes técnicos, quando o sistema de 

alarme é redefinido, consulte D.2 Mensagens de Alarme Técnicas. 

 

Para configurar [Luz do alarme na redefinição do alarme]:  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada. 

2. Selecione [Config alarme>>] para entrar no menu [Config alarme]. 

3. Selecione [Luz do alarme na redefinição do alarme] e alterne entre [Ligar] e 

[Desligar]. A configuração padrão para [Luz do alarme na redefinição do alarme] é 

[Ligado]. 
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7.9 Travamento de alarmes 

A configuração de travamento de alarmes do monitor de pacientes define como os 

indicadores de alarme fisiológico irão se comportar quando não forem reconhecidos.  

 Se você não "travar" os alarmes fisiológicos, suas indicações de alarme desaparecem 

quando a condição de alarme termina.  

 Se o "travamento" de alarmes fisiológicos for ativado, todas as indicações de alarme, 

visuais e sonoras, durarão até que reconheça os alarmes, exceto o de números de 

medidas e limite de alarme violado, que pararão de piscar assim que a condição de 

alarme inicial desaparecer. 

 

Você pode travar separadamente as indicações visuais ou simultaneamente travar a 

indicação visual e sonora.  

 Quando as indicações visuais são travadas, as indicações visuais, incluindo a luz de 

alarme, mensagem de alarme e o seu fundo permanecem quando a condição de alarme 

termina. 

 Quando as indicações sonoras são travadas, o monitor emite sons de alarme quando a 

condição de alarme termina. 

 

Para travar um alarme fisiológico:  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada. 

2. Selecione [Config alarme >>]→[Travamento de alarmes]. 

3. No menu [Travamento de alarmes], selecione como você deseja travar os alarmes. 

 

As regras para travar os alarmes são:  

 Selecione separadamente [Travando sinal visual]. 

 Ao selecionar simultaneamente [Travando sinal sonoro] o sinal visual trava. 

 Ao selecionar simultaneamente os alarmes de menor prioridade os alarmes de maior 

prioridade travam. 

 

OBSERVAÇÃO 

 A mudança de prioridade de alarmes pode afetar o status de travamento do alarme 

correspondente. Determine a necessidade de reconfigurar o status de travamento 

de um alarme específico quando alterar sua prioridade. 

 Quando o sistema de alarme é redefinido, os alarmes fisiológicos travados são 

apagados. 
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7.10 Testando os alarmes 

Quando o monitor é ligado, é realizado um autoteste. Nesse caso, a lâmpada de alarme se 

acende nas cores vermelha e amarela respectivamente, e o sistema emite um bipe. Isso 

mostra que os indicadores do alarme visível e sonoro estão funcionando corretamente. 

 

Para realizar novos testes de alarmes de medição individual, realize a medição você mesmo 

(por exemplo, SpO2 ou CO2) ou use um simulador. Ajuste os limites do alarme e verifique 

se um comportamento adequado do alarme é observado. 

 

7.11 Uso de alarmes do Grupo de cuidados 

7.11.1 Alarmes automáticos do Grupo de cuidados 

Quando um Grupo de cuidados é definido em seu monitor, um símbolo piscante aparecerá 

ao lado da área de teclas rápidas se o alarme de algum monitor em seu Grupo de cuidados, 

que atualmente não é visto pelo seu monitor, estiver tocando. O símbolo de alarme é exibido 

como na ilustração abaixo. 

 

As cores de fundo dos símbolos de alarme indicam os níveis de alarme e são iguais às das 

mensagens de alarme correspondentes. Se houver vários alarmes ativos no Grupo de 

cuidados, a cor de fundo será igual à cor da mensagem de alarme de nível mais alto. Para 

obter mais informações sobre a mensagem de alarme e a cor de fundo, consulte7.3.2 

Mensagem de alarme.  

 

Quando um monitor de paciente no Grupo de cuidados é desconectado, o símbolo 

iluminado é exibido, conforme abaixo. 

 

Os rótulos de departamento e leito do monitor em alarme aparecem no símbolo. Você pode 

entrar na janela visualizar outro paciente pressionando esse símbolo. 

 

7.11.2 Configuração do tom de alerta do Grupo de cuidados  

Quando um monitor do Grupo de cuidados emite um alarme, seu monitor de pacientes avisa 

gerando tons de alerta. Para definir o tom do alerta:  

1. No menu principal, selecione [Config tela >>]→[Layout da tela >>]→[Escol. tela]. 

2. Na janela [Escolher tela], selecione o [Visualizar tela de outros]: 

3. Na janela Visualizar outro paciente, selecione [Config>>], e defina [Tom de alerta] 

como [Repetir], [Uma vez] ou [Desl]. 
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7.11.3 Redefinição de alarmes do Grupo de cuidados 

É possível redefinir os alarmes apresentados no monitor visualizado pressionando o 

[Redefinição alarme] na janela atual do monitor [Ver outro paciente]. Para ativar essa 

função:  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção>>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada→[Config alarme>>]. 

2. No menu [Config alarme], configure [Red. alar. outros monitores] para [Ligado]. 

 

Os alarmes apresentados no monitor atual também podem ser redefinidos a partir de um 

outro monitor vendo este monitor. Para fazer isso, proceda da seguinte maneira:  

1. No monitor atual, selecione [Menu principal]→[Manutenção>>]→[Manutenção do 

usuário>>]→digite a senha requisitada→[Config alarme>>]. 

2. No menu [Config alarme], configure [Alarm Redef por Outr Leito] para [Ligado]. 

3. No outro monitor, selecione o botão [Redefinição Alarme] na janela [Ver outro 

paciente]. 

 

 AVISO 

 Redefinir alarmes de grupos de cuidados pode causar riscos potenciais. Tenha 

cuidado. 

 

 

7.12 Disparo de alarmes 

Quando ocorre um alarme, observe as seguintes etapas e tome as precauções necessárias:  

1. Examine o estado do paciente. 

2. Confirme o parâmetro do alarme ou sua categoria. 

3. Identifique a origem do alarme. 

4. Tome as atitudes necessárias para eliminar a condição do alarme. 

5. Certifique-se de que a condição doe alarme seja corrigida. 

 

Para solucionar problemas específicos de alarmes, consulte o apêndice D Mensagens de 

alarme. 
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8 Monitoramento de ECG 

 

 

8.1 Introdução 

O eletrocardiograma (ECG) mede a atividade elétrica do coração e a exibe no monitor do 

paciente como uma curva e um número. Para uMEC10/uMEC6, o monitoramento de ECGs 

fornece o monitoramento de ECG de 3 e 5 derivações, a análise do segmento ST e a análise 

de arritmia. Para uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S, o monitoramento de ECGs fornece 

o monitoramento de ECG de 3, 5 e 12 derivações, a análise do segmento ST e a análise de 

arritmia. 

 

 

8.2 Segurança 

 AVISO 

 Use apenas eletrodos e cabos de ECG especificados pelo fabricante. 

 Certifique-se de que as partes condutoras dos eletrodos e conectores associados às 

peças aplicadas, incluindo o eletrodo neutro, não entrem em contato com quaisquer 

outras partes condutoras incluindo a terra. 

 Examine periodicamente o local de aplicação do eletrodo para assegurar a 

qualidade da pele. Se a qualidade da pele for alterada, substitua os eletrodos ou 

mude o local de aplicação. 

 Use cabos de ECG resistentes à desfibrilação durante a desfibrilação. 

 Não toque no paciente, na mesa ou nos instrumentos durante a desfibrilação. 

 Este equipamento não é adequado para aplicação cardíaca direta. 

 Para reduzir o risco de queimaduras durante procedimentos cirúrgicos de alta 

frequência, tome cuidado para que os cabos e transdutores do monitor nunca 

entrem em contato com unidades eletrocirúrgicas. 

 O eletrodo neutro da unidade eletrocirúrgica (ESU) deve entrar em contato com o 

paciente adequadamente. Caso contrário, poderá resultar em queimaduras. 

 

 

 PRECAUÇÃO 

 Interferências de instrumentos não aterrados situados próximos ao paciente e 

interferências de equipamentos eletrocirúrgicos podem provocar imprecisões nas 

formas de onda de ECG. 
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OBSERVAÇÃO 

 Após a desfibrilação, a exibição da tela é retomada em 10 segundos se os eletrodos 

corretos forem usados e aplicados de acordo com as instruções de uso do 

fabricante. 

 

 

8.3 Preparação para a monitoração de ECG 

8.3.1 Preparação do paciente e colocação dos eletrodos 

1. Prepare a pele do paciente. A preparação adequada da pele é necessária para gerar um 

sinal de boa qualidade no eletrodo, visto que a pele é um mal condutor de eletricidade. 

Para preparar a pele adequadamente, escolha áreas planas e siga este procedimento:  

 Depile as regiões escolhidas. 

 Esfregue suavemente a região de pele onde se colocará o eletrodo para remover as 

células mortas. 

 Limpe completamente o local com uma solução de água e sabão. Não 

recomendamos o uso de éter ou álcool puro porque a pele fica seca e a resistência 

aumenta. 

 Seque completamente a pele antes de colocar os eletrodos. 

2. Prenda os clipes ou pinças nos eletrodos antes de colocá-los no paciente. 

3. Coloque os eletrodos no paciente. 

4. Conecte o cabo do eletrodo ao cabo do paciente e, em seguida, conecte o cabo do 

paciente ao conector de ECG. 

 

 

8.3.2 Escolha da colocação da derivação AHA ou IEC 

1. Selecione a janela de parâmetros ou a área de formas de onda de ECG para acessar o 

menu [Configuração ECG]. 

2. Selecione [Outros]→[Conj. derivação] e, em seguida, selecione [3 derivações], [5 

derivações], [12 derivações] (para uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S) ou [Auto], 

de acordo com os eletrodos aplicados. 

3. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada 

4. Selecione [Outros>>]→[Padrão ECG] e, em seguida, selecione [AHA] ou [IEC] de 

acordo com a norma aplicável ao seu hospital. 
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8.3.3 Colocações das derivações de ECG 

As ilustrações de colocação dos eletrodos neste capítulo adotam o padrão AHA. 

 

Colocação de eletrodos com três cabos condutores 

A seguinte configuração deve ser empregada quando forem usados eletrodos com três fios 

condutores:  

 Posicionamento do RA: diretamente abaixo da clavícula e próximo ao ombro direito. 

 Posicionamento do LA: diretamente abaixo da clavícula e próximo ao ombro esquerdo. 

 Posicionamento do LL: à esquerda na região inferior do abdome. 

 

 

Colocação de eletrodos com cinco fios condutores 

A seguinte configuração deve ser empregada quando forem usados eletrodos com cinco fios 

condutores:  

 Posicionamento do RA: diretamente abaixo da clavícula e próximo ao ombro direito. 

 Posicionamento do LA: diretamente abaixo da clavícula e próximo ao ombro esquerdo. 

 Posicionamento do RL: à direita na região inferior do abdome. 

 Posicionamento do LL: à esquerda na região inferior do abdome. 

 Posicionamento do V: no peito. 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3490



   

8-4 

   

 

O eletrodo do peito (V) pode ser colocado em uma das seguintes posições:  

 Posicionamento V1: no quarto espaço intercostal na borda esternal direita. 

 Posicionamento V2: no quarto espaço intercostal na borda esternal esquerda. 

 Posicionamento V3: posição intermediária entre os eletrodos V2 e V4. 

 Posicionamento V4: no quinto espaço intercostal na linha clavicular média esquerda. 

 Posicionamento V5: na linha axilar anterior esquerda, horizontalmente ao eletrodo V4. 

 Posicionamento V6: na linha axilar média esquerda, horizontalmente ao eletrodo V4. 

 Posicionamento V3R-V6R: no lado direito do peito, nas mesmas posições utilizadas no 

lado esquerdo. 

 Posicionamento VE: sobre o processo xifóide. 

 Posicionamento V7: na parte posterior do peito, na linha axilar posterior esquerda, no 

quinto espaço intercostal. 

 Colocação de V7R: na parte posterior do peito, na linha axilar posterior direita no quinto 

espaço intercostal. 

 

Colocação do Eletrodo de 12 Derivações 

(para uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S) 

O ECG de 12 derivações usa 10 eletrodos, que são colocados nos quatro membros e no peito 

do paciente. Os eletrodos dos membros devem ser colocados na região mole e os eletrodos do 

peito devem ser colocados de acordo com as orientações do médico. 
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Colocação de derivações no centro cirúrgico 

O centro cirúrgico deve ser levado em consideração ao colocar os eletrodos em um paciente; 

por exemplo, em cirurgias de peito aberto, os eletrodos podem ser colocados na lateral ou na 

parte posterior do peito. Para reduzir os artefatos e a interferência de unidades 

eletrocirúrgicas, os eletrodos dos membros podem ser colocados próximo aos ombros e à 

parte inferior do abdome, e os eletrodos do peito na lateral esquerda da parte intermediária do 

tórax. Não coloque os eletrodos na parte superior do braço. Caso contrário, a forma de onda 

do ECG será muito pequeno. 

 

 AVISO 

 Quando se utilizam unidades eletrocirúrgicas (ESU), os cabos do paciente devem 

ficar numa posição equidistante entre o bisturi eletrônico e a placa de aterramento, 

para evitar queimaduras no paciente. Nunca enrosque o cabo de ESU com o cabo 

de ECG. 

 Ao usar unidades eletrocirúrgicas (ESU), nunca coloque os eletrodos de ECG perto 

da placa de aterramento da ESU, pois pode causar muita interferência no sinal de 

ECG. 
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8.3.4 Verificação do estado do marca-passo 

É importante definir o estado do marca-passo corretamente ao iniciar o monitoramento do 

ECG. O símbolo do marca-passo  é exibido na área da curva do ECG quando o status do 

[Mpasso] estiver definido como [Sim]. Os marcadores de pulso do marca-passo “|” são 

mostrados na curva do ECG quando o paciente tem um sinal de marca-passo. Se [Mpasso] 

estiver definido como [Não] ou o status de marca-passo do paciente não for selecionado, o 

símbolo  será exibido na área da curva do ECG. 

 

Para alterar o status do marca-passo, selecione:  

 a área de informações do paciente ou 

 [Menu principal]→[Conf. Paciente]→[An. demográfica paciente], ou 

 a janela de parâmetros ou a área de formas de onda de ECG→[Outros >>],  

e, em seguida, selecione [Mpasso] no menu suspenso e alterne entre [Sim] e [Não]. 

 

Caso o estado do marcapasso não seja configurado, o monitor do paciente emite um aviso 

quando o pulso de marcapasso é detectado. Ao mesmo tempo, o símbolo do marca-passo 

pisca e a mensagem [Confirme o marca-passo do paciente] é exibida na área da curva do 

ECG. Em seguida, verifique e configure o status do marca-passo do paciente. 

 

 

 AVISO 

 Para os pacientes com marca-passo, defina [Mpasso] como [Sim]. Caso essa opção 

seja incorretamente definida como [Não], o monitor do paciente pode interpretar 

um pulso de marcapasso equivocadamente como um QRS e não emitir o alarme 

quando o sinal do ECG for muito fraco. No caso de monitoramento de pacientes 

com marca-passo, não confie inteiramente nos alarmes dos aparelhos de medida. 

Mantenha sempre esses pacientes sob supervisão. 

 Para pacientes sem marca-passo, é preciso ajustar [Mpasso] para [Não].  

 A função de reconhecimento do marcapasso automático não é válida para 

pacientes pediátricos e neonatos. 

 Indicadores de baixa frequência cardíaca falsos ou chamadas de assistolia falsas 

podem ocorrem com certos marcapassos, pois o artefato de marcapasso, como 

superação elétrica do marcapasso sobrepondo os verdadeiros complexos QRS. 
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8.4 Introdução à tela ECG 

A aparência da tela pode ser ligeiramente diferente. 

 

 

 

(1) Rótulo da derivação da onda exibida 

(2) Ganho de ECG 

(3) Rótulo do filtro de ECG 

(4) Status do filtro de corte 

 

Quando um sinal de marcapasso é detectado, o símbolo do pulso do marcapasso “|” é exibido 

na curva ECG se o [Mpasso] tiver sido configurado para [Sim]. 

 

(1) Limites atuais do alarme de frequência cardíaca 

(2) Frequência cardíaca atual 

(3) Símbolo de batimento cardíaco 

Para visualizar a tela de exibição do ECG de 12 derivações, consulte 8.11 Monitoramento de 

ECG de 12 derivações (por uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S). 

 

 

8.5 Alteração das configurações do ECG 

8.5.1 Acesso aos menus do ECG 

Selecionando a janela de parâmetro ou a área de formas de onda de ECG, é possível acessar o 

menu [Configuração Setup]. 

  

(1) 

 

 

 

(1) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(2) 
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8.5.2 Escolha da fonte do alarme 

Na maioria dos casos, os números FC e FP são idênticos. Para evitar alarmes simultâneos em 

FC e FP, o monitor usa FC ou FP como a fonte do alarme ativo. Para alterar a fonte do alarme, 

selecione [Fonte alarme] no menu [Configuração ECG] e selecione:  

 [FC]: se desejar que o FC seja a fonte do alarme para FC/FP. 

 [FP]: se desejar que FP seja a fonte do alarme para FC/FP. 

 [Auto]: se a opção [Fonte alarme] estiver definida como [Auto], o monitor do paciente 

utilizará a freqüência cardíaca obtida a partir das medidas do ECG como a fonte do 

alarme , se houver uma freqüência cardíaca válida disponível. Se a frequência cardíaca 

ficar indisponível (por exemplo, o módulo ECG é desligado ou desconectado), o 

monitor do paciente mudará automaticamente para FP como a fonte do alarme. 

 

 

8.5.3 Definição do conjunto de derivações de ECG 

Você pode configurar a [Deriv config.] selecionando [Configuração ECG]→[Outros>>]. 

Você poderá definir [Conj derivações] como [Auto] se a função de detecção de derivações 

estiver disponível. 

 

 

8.5.4 Seleção de uma tela de exibição de ECG 

Em monitoramentos com conjunto de 5 ou 12 derivações, você pode selecionar a tecla rápida 

[Telas]. Na janela [Escol. tela], escolha o tipo de tela como:  

 [Tela normal]: a área da curva de ECG mostra duas curvas de ECG. 

 [Tela cheia de ECG de 7 derivações]: a área de curva inteira mostra apenas 7 curvas de 

ECG. 

 [Meia tela de ECG de 7 derivações]: a parte superior da área de curva inteira exibe 7 

curvas de ECG. 

 

Em monitoramentos com conjunto de 12 derivações, você também pode selecionar o tipo de 

tela [Tela cheia de ECG de 12 derivações]. 

 

Quando o tipo de tela é definido como [Tela normal], curvas de ECG em cascata podem ser 

exibidas. Para mostrar as curvas de ECG em cascata:  

1. Selecione a tecla rápida [Telas]→[Config tela]. 

2. Selecione [Casc ECG1] na segunda linha. Um formato de onda em cascata é exibido 

em duas posições de formato de onda. 
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8.5.5 Alteração das configurações do filtro de ECG 

A configuração do filtro de ECG define a uniformidade das curvas de ECG. Para alterá-la, 

selecione [Filtro] em [Configuração ECG] e escolha a configuração adequada. 

 [Monitor]: use em condições normais de medida. 

 [Diagnóst.]: use quando a qualidade do diagnóstico for necessária. A curva de ECG é 

exibida para que alterações como corte da curva R ou elevação/depressão discreta do 

segmento ST sejam visíveis. 

 [Cirurgia]: Use quando o sinal for distorcido pela interferência de alta ou baixa 

frequência. A interferência de alta frequência normalmente resulta em picos de grande 

amplitude, deixando o sinal de ECG irregular. A interferência de baixa frequência 

normalmente gera uma linha de base irregular ou inacabada. No centro cirúrgico, o filtro 

de cirurgia reduz os artefatos e a interferência das unidades eletrocirúrgicas. Em 

condições normais de medida, selecionar [Cirurgia] pode anular os complexos QRS e 

interferir na análise de ECG. 

 [ST]: Use quando o monitoramento de ST for usado. 

 

 AVISO 

 O filtro [Diagnóst.] é recomendado apenas durante o monitoramento de um 

paciente em um ambiente com pouca interferência. 

 

8.5.6 Configuração do filtro de corte 

O filtro de corte remove a interferência de frequência de linha. Quando [Filtro] estiver 

definido como [Diagnóst.], o [Filtro de corte] pode ser ajustado.  

1. Selecione a janela de parâmetros ou a área de formas de onda de ECG para acessar o 

menu de configuração. Em seguida, selecione [Outros >>]. 

2. Defina [Filtro de corte] como [Lig] ou [Desl]. 

 

Configure a frequência de linha de acordo com a frequência de energia elétrica do seu país. 

Siga este procedimento:  

1. Quando [Filtro de corte] estiver ativado, selecione [Menu principal]→ 

[Manutenção>>]→[Manutenção do usuário>>]→insira a senha necessária. 

2. Selecione [Outros>>]→[Frequência de corte] e selecione [50Hz] ou [60 Hz], de 

acordo com a frequência da linha de tensão. 
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8.5.7 Mudando as Configurações de Rejeição do Marca-passo 

Selecione [Configuração do ECG]→[Outros>>]→[Rejeição de Marcapasso] e alterne 

entre [Lig] e [Desl].  

Quando [Mpasso] é definido como [Sim]:  

 

 Quando [Rej mpasso] está ativado, os pulsos do marca-passo não são contados como 

complexos QRS extras. 

 As marcas “|” de pulso de marca-passo são mostradas na curva ECG quando os pulsos 

do marca-passo são detectados. 

 

Quando [Mpasso] é definido como [Não], os marcadores do marca-passo não são mostrados 

na curva ECG, e as opções de [Rej mpasso] são inválidas. 

 

8.5.8 Alteração das configurações da curva de ECG 

No menu [Configuração ECG]:  

 Você pode selecionar [ECG], [ECG1] ou [ECG2] para escolher a derivação a ser 

visualizada. O formato de onda da derivação selecionada deve ter as seguintes 

características:  

 O QRS deve estar completamente acima ou abaixo da linha de base e não deve ser 

bifásico. 

 O QRS deve ser alto e estreito. 

 As ondas P e T devem ter menos de 0,2 mV. 

 Se a onda for muito pequena ou estiver cortada, é possível alterar seu tamanho 

selecionando uma configuração de [Ganho] adequada. Se selecionar [Auto] em 

[Ganho], o monitor do paciente ajustará automaticamente o tamanho das curvas de 

ECG. Na tela Normal, apenas o tamanho da forma de onda de ECG selecionada é 

ajustado. Em outras telas, todos os tamanhos das curvas de ECG são ajustados 

simultaneamente. 

 Para alterar a velocidade de varredura da onda, selecione [Varr.] e, em seguida, 

selecione a configuração adequada.  
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8.5.9 Ativando o Dsl Term Ativ  

Quando a função de DSL TERM ATIV está ativada e há uma "derivação desativada" na 

derivação que tem uma curva de ECG no modo de filtro e no status de corte, se houver outra 

derivação disponível, essa derivação se transforma automaticamente naquela derivação. O 

sistema vai recalcular o FC e analisar e detectar a arritmia. Quando a condição de "derivação 

desligada" tiver sido corrigida, automaticamente, as derivações serão reativadas. 

 

Para ativar/desativar a função dsl term ativ, selecione [Outros >>] no menu [Configuração 

ECG]; selecione [Dsl Term Ativ] e alterne entre [Lig] e [Desl] no menu suspenso. 

 

8.5.10 Configuração do nível de alarme para alarmes de 

Derivação de ECG Desligada 

Selecione [Config alarme >>] no menu [Manutenção do usuário]. No menu suspenso, você 

pode definir [Nív. ECGLeadOff.]. 

 

8.5.11 Ajuste do volume de QRS 

Sons de QRS são produzidos de acordo com a fonte do alarme. Para ajustar o volume de QRS, 

selecione [Outros >>] no menu [Configuração ECG]; selecione [Volume QRS] no menu 

suspenso e selecione a configuração apropriada. Quando o valor válido da SpO2 medida 

estiver disponível, o sistema ajustará a tonalidade do som de QRS de acordo com o valor da 

SpO2. 

 

8.5.12 Sobre a sincronização do desfibrilador  

Se houver um desfibrilador conectado, será emitido um pulso de sincronização de 

desfibrilador (100 ms, +5V) através do Conector Multifuncional sempre que o monitor de 

pacientes detectar uma curva R. 

 

 AVISO 

 O uso inadequado do desfibrilador pode causar lesões no paciente. O usuário deve 

determinar se a desfibrilação deve ser realizada ou não de acordo com a condição 

do paciente.  

 Antes da desfibrilação, o usuário deve verificar se o desfibrilador e o monitor 

passaram no teste do sistema e podem ser usados juntamente de forma segura. 

 Antes da desfibrilação, certifique-se de que o [Filtro] esteja definido como 

[Diagnóst.]. 

 Feita a desfibrilação, selecione o modo de filtro conforme a necessidade. 
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8.6 Sobre o monitoramento de ST 

 A análise do segmento ST calcula as elevações e depressões do segmento ST para 

derivações individuais e as exibe como números nas áreas ST1 e ST2. 

 Um valor positivo indica elevação do segmento ST; um valor negativo indica depressão 

do segmento ST. 

 Unidade de medida do segmento ST: mV ou mm. É possível definir a unidade no menu 

[Config unid] pelo menu [Manutenção do usuário]. 

 Variação de medida do segmento ST: -2,0 mV a +2,0 mV. 

 

 AVISO 

 O Algoritmo ST foi testado em relação à precisão dos dados do segmento ST. O 

significado as alterações no segmento ST deve ser determinado por um médico. 

 

8.6.1 Ativação e desativação de ST 

Para ativar ou desativar o monitoramento ST:  

1. No menu [Configuração ECG], selecione [Análise ST >>]. 

2. Selecione [Análise ST] para alternar entre [Lig] e [Desl]. 

 

É difícil constatar o monitoramento confiável de ST se:  

 Se você não conseguir captar uma derivação sem ruído. 

 As arritmias como flutter e fibrilação atrial geram linha de base irregular. 

 O paciente estiver continuamente sujeito a estimulação ventricular. 

 O paciente tiver um bloqueio do ramo esquerdo. 

Nesses casos, você pode preferir desativar o monitoramento de ST. 

 

8.6.2 Modificações da configuração do filtro de ST 

A análise de segmento ST pode ser realizada apenas com o modo de filtro definido como 

[Diagnóst.] ou [ST]. Quando a análise de segmento ST é ativada, [Filtro] mudará 

automaticamente para [ST], caso não esteja em [Diagnóst.] ou [ST]. Quando a análise de 

segmento ST é desativada, o modo de filtro automaticamente passa para a configuração 

manual anterior.  

 

Contudo, se você alternar [Filtro] para [Monitor] ou [Cirurgia], a análise de segmento ST 

será automaticamente desativada. Caso você altere [Monitor] ou [Cirurgia] para [Diagnóst.] 

ou [ST] e a análise de segmento ST continue desativada, você poderá ativá-la manualmente. 
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OBSERVAÇÃO 

 Quando o modo filtro é alternado para [Diagnóst.], o filtro de corte será 

automaticamente definido como [Desl]. Nesse caso, você ainda pode definir o filtro 

de corte para [Lig] de forma manual. 

 Quando o modo filtro está em [Monitor], [Cirurgia] ou [ST], o filtro de corte é 

fixado em [Lig] e não pode ser alterado. 

 

 

8.6.3 Compreender a exibição do ST 

8.6.3.1 Valores numéricos de ST 

Esse exemplo mostra os valores numéricos de ST com ECG de 5 derivações. A tela do seu 

monitor pode ser um pouco diferente do mostrado na ilustração. 

 

 

 

8.6.3.2 Segmento ST 

O segmento ST mostra um segmento QRS complexo para cada derivação de ST medida. O 

segmento de ST atual é traçado na mesma cor da curva de ECG, normalmente verde, 

sobreposto sobre o segmento de referência armazenado, traçado em uma cor diferente. As 

informações são atualizadas a cada dez segundos. 

 

Para exibir o segmento ST em uma tela normal:  

1. Acesse o menu [Análise de ST]. Defina [Análise de ST] como [Lig]. 

2. Acesse a janela [Config tela] do menu [Telas]. Marque [Segmento ST] para exibição. 
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Selecione a janela de parâmetros de ST ou a área de segmentos de ST e acesse o menu 

[Análise de ST]. 

 

 

 

 

8.6.4 Salvar o segmento ST atual como referência 

Selecione [Salvar ref.] no menu [Análise de ST] para salvar o segmento atual como 

referência. Podem ser salvos até 20 grupos de segmentos de referência. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Se a memória estiver cheia e você não apagar um grupo antes de salvar um novo, o 

grupo mais antigo salvo será apagado automaticamente. 

 

 

8.6.5 Alterar o segmento de referência 

Selecione as teclas de seta  e  ao lado de [Alterar ref.] para alternar entre os diferentes 

grupos de segmentos de referência. 
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8.6.6 Apagar um segmento de referência 

Para apagar o segmento de referência ST atual, selecione [Excluir ref.] no menu [Análise de 

ST] e, em seguida, selecione [Ok] na janela instantânea.  

 

8.6.7 Registrar o segmento ST 

Para registrar o segmento ST atual e o segmento de referência, selecione [Registrar] no 

menu [Análise de ST]. 

 

8.6.8 Modificação dos limites de alarmes de ST 

Os limites máximo e mínimo de alarme ST podem ser definidos individualmente para cada 

derivação de ECG. Os limites de alarme também podem ser definidos separadamente para o 

monitoramento ST de uma ou várias derivações. Você pode selecionar [Config alarme 

ST >>] no menu [ANÁLISE ST] e, em seguida, alterar as configurações de alarme de ST 

para cada derivação. 

 

8.6.9 Configuração do tempo de atraso do alarme ST 

Para definir o período de atraso do alarme ST,  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]. 

Digite a senha necessária e depois selecione [OK]. 

2. Selecione [Config alarme >>]→[Atraso do Alarme ST]. 

 

8.6.10 Ajuste dos pontos de medição ST 

Como mostrado na figura abaixo, o ST medido para cada extrassístole corresponde à 

diferença vertical entre dois pontos de medidas dentro do pico da onda R, como linha de base 

para a medida. 
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Os pontos ISO e ST precisam ser ajustados quando do início da monitorização e caso a 

frequência cardíaca ou morfologia do ECG do paciente sofra uma alteração significante. Os 

complexos QRS excepcionais não são levados em consideração na análise do segmento ST. 

 

 AVISO 

 Certifique-se sempre de que as posições dos pontos da medida ST são adequados 

para o seu paciente. 

 

Para ajustar os pontos de medida ST:  

1. No menu [Análise ST], selecione [Ajustar ponto ST >>]. Na janela [Ajustar ponto 

ST], as posições dos pontos ISO, J e ST são representadas, respectivamente, por três 

linhas verticais. 

2. Selecione [Ver derivs] e use o botão giratório para selecione a derivação de ECG com o 

ponto J e a onda R correspondentes. 

3. Selecione [ISO], [J] ou [Ponto ST] e use o botão giratório para ajustar a posição de 

cada um dos pontos. 

 A posição do ponto ISO (isoelétrico) é indicada em relação ao pico da curva R. A 

posição do ponto ISO no centro da parte plana da linha de base (entre as ondas P e 

Q). 

 A posição do ponto J é indicada em relação ao pico da onda R e ajuda a localizar o 

ponto ST. Posicione o ponto J no final do complexo QRS e no início do segmento 

ST. 

 O ponto ST é posicionado a uma distância fixa do ponto J. Mova o ponto J até a 

posição no ponto ST, no centro do segmento ST. Posicione o ponto ST relativo ao 

ponto J a [J + 60/80 ms], [J + 40 ms], [J + 60 ms] ou [J + 80 ms]. Se [J + 60/80 

ms] for selecionado, o ponto ST será posicionado 80 ms (frequência cardíaca de 

120 bpm ou menos) ou 60 ms (frequência cardíaca superior a 120 bpm) do ponto J. 
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8.7 Sobre o monitoramento de arritmia 

A análise de arritmia fornece informações sobre a condição do paciente, incluindo a 

frequência cardíaca, a taxa CVP, o ritmo e a ectopia. 

 

 AVISO 

 O programa de análise de arritmia pretende detectar arritmias ventriculares e 

fibrilação atrial. e não serve para detectar todas as arritmias atriais ou 

supraventriculares. podendo identificar a presença ou ausência de uma arritmia 

incorretamente. Portanto, é necessário que um médico analise as informações da 

arritmia com outros achados médicos. 

 A função de detecção de fibrilação atrial (Afib) não se destina a pacientes 

pediátricos e neonatais. 

 A leitura da frequência cardíaca pode ser afetada por arritmias cardíacas. No caso 

de monitoramento de pacientes com arritmia, não confie inteiramente nos alarmes 

de frequência cardíaca. Mantenha sempre esses pacientes sob supervisão. 

 

 

8.7.1 Introdução aos eventos de arritmia 

Mensagem de arritmia Descrição Categoria 

Assistolia 

Complexo QRS não detectado dentro do limiar do 

período estipulado sem fibrilação ventricular ou sinais 

caóticos. 

Arritmia 

letal 

FibV/TV 

Onda de fibrilação durante 6 segundos consecutivos. 

Ritmo dominante de Vs adjacente e uma FC > o limite 

da frequência cardíaca com taquicardia ventricular. 

TaqV 
CVPs consecutivos > limite de CVPs TaqV, e uma FC > 

limite da frequência cardíaca com TaqV. 

Ritmo de Bradi 
CVPs consecutivos ≥ limiar BradV e a frequência 

cardíaca ventricular < limiar da Frequência BradV. 

Taqui extrema 
A frequência cardíaca é igual ou maior do que o limite 

extremo de taquicardia. 

Bradi extrema 
A frequência cardíaca é igual ou maior do que o limite 

extremo de bradicardia. 

CVPs/min CVPs/min excede o limite alto 

Arritmia 

não-letal 
Marca-passo não 

marcação 

Pulso não detectado durante 1,75 x média dos intervalos 

R-R após um complexo QRS (somente para pacientes 

com marca-passo). 
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