
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
 
1) CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI é uma 
sociedade empresária Eireli, com sede e foro na cidade de São José de Ribamar/MA, tendo como objeto social 
Comercio Atacadista de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso Odonto-médico-hospitalar, com início 
de atividades em 26/01/2018. 
 
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. 
  
3) PONTOS RELEVANTES 
 
3.1) Imobilizados 
Houve aumento no Imobilizado no percentual de 69,25% em relação ao exercício de 2019, por se tratar da 
reforma e ampliação da sede, como a troca dos móveis e utensílios. 
 
3.2) Empréstimos e Financiamentos 
A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimo e financiamentos de veículos, para ampliação e 
expansão do seu negócio no valor de R$ 421.138,14, junto às instituições financeiras nacionais. Todos esses 
financiamentos, sendo rigorosamente honrados nas datas de seus respectivos vencimentos. 
 
3.3) Dividendos a pagar 
Houve pagamento de Dividendos no valor de R$ 4.684.594,69, realizados pelo adiantamento ao socio e caixa, 
pois a empresa disponibilizava desse valor, de acordo com o fechamento das demonstrações contábeis 
realizadas mensalmente. 
 
3.4) Receitas 
Conforme Decreto n.º 35.731 de 2020 Art. 4º, Dispõe sobre as regras de funcionamento das atividades 
econômicas no Estado do Maranhão, em razão dos casos de infecção por COVID-19 e dá outras providências 
a MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI se enquadra na 
condição de atividade econômica essencial da área de saúde, que decorrente da pandemia do coronavírus 
(Covid-19), houve maior demanda por produtos e serviços neste setor em 2020, ocasionado um aumento na 
Receita Bruta em relação ao exercício de 2019 em 70,882483%. 
 
3.5) Lucro do Exercício 
Apresenta um lucro de R$ 4.869.273,15 (quatro milhões oitocentos e sessenta e nove mil duzentos e setenta e 
três reais e quinze centavos). O resultado foi apurado em conformidade com regime contábil de competência. 
A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas e despesas quando ganhas ou incorridas, 
respectivamente, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. 
 
3.6) Lucro Acumulados 
Conforme a RESOLUÇÃO CFC N.º 1.157/09 do CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, que 
aprova o Comunicado Técnico CTG 02 – Esclarecimentos sobre as Demonstrações Contábeis de 2008, a 
natureza jurídica Eireli - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada não está obrigada sua distribuição 
de lucro ao fim do exercício, uma vez que esta obrigatoriedade está unicamente às sociedades por ações. 
Portanto, a conta Lucros Acumulados continuará nos planos de contas, e seu uso continuará a ser feito para 
receber o resultado do exercício e as reversões de determinadas reservas, como teve o caso neste exercício. 
 
3.7) Sugestão quanto a posterior destinação dos lucros 
Sugerimos o aumento do capital social da empresa, uma vez que o lucro acumulado foi utilizado para o 
aumento de contas do ATIVO, como: estoque próprio, aplicações e imobilizado. 
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3.8) Impostos Federais 
A empresa é tributada pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa. 
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

01/01/2020 a 31/12/2020 29.544.048/0001-42

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

NIRE 21600068827

CNPJ 29.544.048/0001-42

Número de Ordem 3

Natureza do Livro Livro Diário

Município SAO JOSE DE RIBAMAR

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

26/01/2018

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

38179

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 3

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

38179

Data de inicio 01/01/2020

Data de término 31/12/2020

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
00.12.71.50.9B.15.02.42.E0.73.D7.6B.1B.62.A7.74.78.F0.BD.67-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2258



Consultas  /  Funcionamento de Empresa Nacional  /  Resultado  /  Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Dados do Cadastro

Razão Social

MSI COMERCIO DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSP. EIRELI

CNPJ

29.544.048/0001-42

Endereço Completo

- / 

Telefone

Responsável Técnico

PAOLA IZABELA CRUZ DE PAULA 

Responsável Legal

MARCO ANTONIO ALMEIDA SANTOS 

Cadastro Nº

8.18.980-0 (HYX1L72LH8L7)

Data do Cadastro

10/11/2019

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.581592/2019-17

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos) 

Atividades / Classes

Armazenar

• Correlatos 

Distribuir

• Correlatos 

Expedir

• Correlatos 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa 

Solicitante

Linhas de Certificação 

Vigentes

Data de 

Publicação

Vencimento do 

Certificado

Page 1 of 2Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

20/08/2020https://consultas.anvisa.gov.br/
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Voltar

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa 

Solicitante

Linhas de Certificação 

Vigentes

Data de 

Publicação

Vencimento do 

Certificado

Nenhum registro encontrado

Page 2 of 2Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

20/08/2020https://consultas.anvisa.gov.br/
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Av Costa do Mar N°. 1 Lote Villag 
Araçagy - São José de Ribamar – MA CEP. 65.110-000 
Telefone (98)3246-7002/ 3304-4146 
E-mail- msihospitalar.adm@gmail.com 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021– CSL/SES 
 

 

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

 

A empresa MSI HOSPITALAR EQUIPAMENTOS & SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 

29.544.048/0001-42, com sede na Av. Costa do Mar, nº 1, Lote Villag, Bairro Araçagy, CEP 

65.110-000, São José de Ribamar/MA, representada por seu Diretor Marco Antônio Almeida 

Santos, CI nº 014104172000 -1, CPF nº 005.303.573-99, DECLARA, sob as penas da Lei, a 

superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme dispõe o artigo 32, § 2º, da Lei 

Federal nº 8.666/1993.  

   

 

 

 São José de Ribamar (MA) 24 de Novembro de 2021 

 
  
  

 

 

 

Marco Antônio Almeida Santos 

RG: 014104172000 -1 SSP-MA 

CPF: 005.303.573-99 

Função: Diretor 
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

01/01/2020 a 31/12/2020 29.544.048/0001-42

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 3

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 7.524.941,62R$ 7.378.680,87

 ATIVO CIRCULANTE R$ 4.392.706,21R$ 5.433.547,53

  DISPONÍVEL R$ 699.581,36R$ 1.213.010,88

   CAIXA R$ 3.938,23R$ 398,13

    CAIXA GERAL R$ 3.938,23R$ 398,13

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 292.876,96R$ 1,00

    BANCO DO BRASIL AG: 3649-8 - C/C:
52482-4

R$ 0,00R$ 0,00

    BANCO BRADESCO AG:0408 C/C:16605-
7

R$ 1,00R$ 1,00

    BANCO DO NORDESTE AG.253 C/C
3.298-9

R$ 292.875,96R$ 0,00

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

R$ 402.766,17R$ 1.212.611,75

    BANCO BRADESCO R$ 317.459,24R$ 1.212.611,75

    BANCO DO BRASIL R$ 85.306,93R$ 0,00

  CLIENTES R$ 2.305.197,22R$ 2.680.873,01

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 2.305.197,22R$ 2.680.873,01

    EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE
SERVICOS HOSPITALARES

R$ 1.114.383,64R$ 815.884,35

    BRUCKER SOLUCOES EM FORNOS
LTDA EPP

R$ 38.486,21R$ 38.486,21

    MASTER MEDIKAL IND.COM.LTDA R$ 32.071,22R$ 32.071,22

    INSTITUTO ACQUA - ACAO, CIDADANIA,
QUALIDADE URBANA E AMBIEN

R$ 815.817,00R$ 1.482.934,36

    HOSPIMETAL INDUST. METAL EQUIP.
HOSP.LTDA

R$ 0,00R$ 12,90

    ACL ACADEMIA DE GINASTICA LTDA R$ 12.683,33R$ 12.683,33

    ULTRA SOM S/S R$ 4.891,78R$ 1.015,30

    V G P DA CUNHA E CIA LTDA R$ 0,00R$ 1.500,00

    SANTA CASA DE MISERICORDIA DO
MARANHAO

R$ 23.537,54R$ 41.847,34

    STRATTNER R$ 0,00R$ 9.311,56

    J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA R$ 10.591,84R$ 15.591,84

    SEFEMED-MEDICINA E SEGURANCA DO
TRABALHO

R$ 700,00R$ 700,00

    CASTRO COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA

R$ 0,00R$ 157,50

    ENDOTECNICA COMERCIO E
ASSISTENCIA TECNICA DE EQUI

R$ 0,00R$ 4.000,00

    HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA R$ 81,00R$ 0,00

    REGIVALDO DE MELO GONCALVES R$ 0,00R$ 1.816,02

    L R GUTERRES DISTRIBUIDORA LTDA R$ 41.018,00R$ 800,00

    AMORIM E SILVA LTDA R$ 0,00R$ 450,00

    SAFEMED -MEDICINA E SEGURANÇA
DO TRABALHO

R$ 0,00R$ 9.270,00

    MEDICAL SANTA INES EIRELI R$ 1.736,23R$ 2.185,84

    HOSPITAL SAO LUIS - HSLZ LTDA R$ 1.024,56R$ 5.423,68

    ECO CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 0,00R$ 90,52

    J. DE D. S. LIMA R$ 0,00R$ 15.680,00

    ENGECLINIC SERVICOS LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    CLINICA SAO FRANCISCO DE NEURO
PSIQUIATRIA LTDA

R$ 0,00R$ 4.482,50

    CENTRAL HEMODINAMICA DE
IMPERATRIZ LTDA

R$ 0,00R$ 3.504,06

    ACADEMIA COHAMA LTDA R$ 0,00R$ 2.147,44

    LITORAL MED SERVICOS MEDICOS
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    ANNARR EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA.

R$ 16.545,54R$ 175.972,67

    ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM
SAUDE LTDA

R$ 589,30R$ 651,93

    HOME CARE CUIDADOS EIRELI R$ 0,00R$ 500,11

    CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL
LTDA

R$ 0,00R$ 10,00

    CLINICA LEAO XIII LTDA R$ 0,00R$ 651,93

    PRIME HOSPITALAR LTDA R$ 0,00R$ 1.040,40

    DIEGO ACCIARDO DE MORAES R$ 0,00R$ 0,00

    ACP INSTITUICAO DE LONGA
PERMANENCIA PARA IDOSOS LTDA

R$ 4.636,70R$ 0,00

    HOSPITAL PRONTO SOCORRO DE SAO
LUIS

R$ 0,00R$ 0,00

    ACADEMIA SMART HOLANDESES LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    A. S. L. BRANDAO  CIA. LTDA. R$ 0,00R$ 0,00

    HR HOSPITAL LTDA R$ 62.599,74R$ 0,00

    INSTITUTO UNIR SAUDE - UNIR R$ 5.393,12R$ 0,00

    SAUDE IMAGEM EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    SOCIEDADE DE PROTECAO A
MATERNIDADE E A INFANCIA DE
PARNAIBA

R$ 0,00R$ 0,00

    TROPICAL SAO LUIS LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    RIBEIRO  RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    PATRICIA FERREIRA MARTINS R$ 0,00R$ 0,00

    LAURELIZA MALENA GARCIA COELHO R$ 0,00R$ 0,00

    SOUSA BARROSO ENGENHARIA E
SERVICOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    COMERCIAL RIO ANIL EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

    MUNICIPIO DE URBANO SANTOS R$ 0,00R$ 0,00

    LEONARDO CARNEIRO R$ 0,00R$ 0,00

    INSTITUTO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA

R$ 0,00R$ 0,00

    LUIS HENRIQUE FREITAS R$ 0,00R$ 0,00

    JORGE FONSECA OLIVEIRA NETO R$ 0,00R$ 0,00

    WRS HOSPITALAR COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    H. A. CARDOSO FILHO R$ 0,00R$ 0,00

    ROSEANA MARTINS SERRA R$ 0,00R$ 0,00

    NOLETO GOMES E GARRETO LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO
MARANHAO

R$ 0,00R$ 0,00

    MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO
PRETO

R$ 0,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 0,00R$ 0,00

    ANTONIO FERNANDO FERNANDES
SOARES

R$ 0,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
ALCANTARA - MA

R$ 0,00R$ 0,00

    BARBARA LIMA RIBEIRO R$ 0,00R$ 0,00

    EQUATORIAL MARANHAO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R$ 0,00R$ 0,00

    C C SILVA E SILVA SERVICOS
ESPECIALIZADOS

R$ 0,00R$ 0,00

    LUDMILLA DA GRACA SANTOS COSTA R$ 0,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
URBANO SANTOS

R$ 5.700,00R$ 0,00

    ANA CAROLINA FERREIRA SANGIORG R$ 0,00R$ 0,00

    PSL COMERCIO DE PRODUTOS
CERAMICOS E SERVICOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    EMPRESA MARANHENSE DE
ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP

R$ 0,00R$ 0,00

    MARCO ANTONIO RODRIGUES DE
SOUSA

R$ 0,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
RAPOSA

R$ 0,00R$ 0,00

    INSTITUTO DIRETRIZES R$ 17.572,00R$ 0,00

    LUIS OTAVIO COTRIM GUARA R$ 0,00R$ 0,00

    TATIANY DE MEDEIROS NUNES COSTA R$ 0,00R$ 0,00

    MARCELO FIGUEIREDO SILVA R$ 0,00R$ 0,00

    THAMIRES PEREIRA DE BRITO
MARINHO

R$ 0,00R$ 0,00

    BANCO BRADESCO S.A. R$ 0,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 0,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
JOAO BATISTA

R$ 0,00R$ 0,00

    CATHO GERENCIAMENTO TECNICO DE
OBRAS E SERVICOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

    MESO ENGENHARIA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    LEIDIANE CHAVES FERREIRA R$ 0,00R$ 0,00

    OTHELINO NOVA ALVES NETO R$ 0,00R$ 0,00

    MARCOS MACIEL MARQUES RIBEIRO R$ 0,00R$ 0,00

    ANA MARIA MARQUES RIBEIRO R$ 0,00R$ 0,00

    POLIANA BEZERRA DE ALBUQUERQUE R$ 0,00R$ 0,00

    RENATA CRISTINA ARAUJO DE ABREU R$ 0,00R$ 0,00

    ROSELINY DE MORAIS MARTINS
BATISTA

R$ 0,00R$ 0,00

    HERBET MARCELO COCA DO LAGO R$ 0,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CAJUEIRO DA PRAIA

R$ 0,00R$ 0,00

    PABLO VIKTOR CAMPOS DE SOUSA R$ 0,00R$ 0,00

    CLINICA IDIAGNOSTICA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    MAYARA ARAUJO CRUZ R$ 0,00R$ 0,00

    MURIEL GUARA GARCIA R$ 0,00R$ 0,00

    WILSON CABRAL HOSOE JUNIOR R$ 0,00R$ 0,00

    LABORATORIO JETRO LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    COSTA PEREIRA E ARAUJO LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    VIACAO ESTRELA EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

    BELLAPHARMA MANIPULACAO E
PRODUTOS NATURAIS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    ANACLETO ARAJO MORAES FILHO R$ 0,00R$ 0,00

    ANA CAROLINE DE VASCONCELOS
ARAUJO ARNAUD

R$ 0,00R$ 0,00

    CAMILA SANTOS FARAY R$ 0,00R$ 0,00

    IRIS MARIA DA COSTA RIBEIRO R$ 0,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO
MUNICIPIO DE PENALVA

R$ 0,00R$ 0,00

    RENATO FERNANDES DA ROCHA R$ 0,00R$ 0,00

    ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO MARANHAO

R$ 0,00R$ 0,00

    JOACI PEREIRA DA CONCEICAO R$ 0,00R$ 0,00

    GILBERTO CAMARA FRANCA JUNIOR R$ 0,00R$ 0,00

    RADHAR NEGOCIOS E
REPRESENTACOES EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R$ 0,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
ARARI

R$ 0,00R$ 0,00

    HAYDNA VIEIRA AMORIM R$ 0,00R$ 0,00

    BITTENCOURT  SOUSA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    LEONEL PINTO SOARES R$ 0,00R$ 0,00

    RITA DE CASSIA DO LAGO GOMES R$ 0,00R$ 0,00

    ANNA RAQUEL CERQUEIRA BRITO R$ 0,00R$ 0,00

    AURIMAR DE ANDRADE ARRAIS
SOBRINHO

R$ 0,00R$ 0,00

    SHIRLEI REGINA SOUZA SILVA R$ 0,00R$ 0,00

    ANDRESSA LISBOA CALDAS R$ 0,00R$ 0,00

    A L S BRAZ EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

    RAFAEL MENDONCA OLIVEIRA R$ 0,00R$ 0,00

    RODRIGO DOS SANTOS MARQUES R$ 0,00R$ 0,00

    RAFAEL DOS SANTOS MARQUES R$ 0,00R$ 0,00

    ANDRA DE JESUS FRANA RIBEIRO R$ 0,00R$ 0,00

    CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO MARANHAO

R$ 0,00R$ 0,00

    G R B NUNES EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

    DAYSE DA SILVA ROCHA ARAJO R$ 0,00R$ 0,00

    PATRICIA DE MELO SILVA R$ 0,00R$ 0,00

    J P SERVICOS DE APOIO
PROFISSIONAL EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    ANTONIO FRANCISCO DA COSTA
PORTELA

R$ 0,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
CENTRAL DO MARANHAO

R$ 0,00R$ 0,00

    THIEGUE CAVALCANTE DA CRUZ R$ 0,00R$ 0,00

    SANTOS COELHO COMERCIO LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    MARIA GORETE DE ARAUJO MARTINS R$ 0,00R$ 0,00

    M P DUTRA REIS R$ 0,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 0,00R$ 0,00

    EDNALDO SANTOS CASTRO R$ 0,00R$ 0,00

    ELIZIANA MARQUES MAIA R$ 0,00R$ 0,00

    CASA ALIVIO DO SOFRIMENTO R$ 0,00R$ 0,00

    RECOPREL COMERCIAL LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE R$ 0,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
TUFILANDIA

R$ 0,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
CANDIDO MENDES

R$ 0,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
AFONSO CUNHA

R$ 0,00R$ 0,00

    BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    GEZIEL DE JESUS FERNANDES R$ 0,00R$ 0,00

    TAMIRES SILVA GOMES DE ARAUJO R$ 0,00R$ 0,00

    MUNICIPIO DE SAO LUIS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE

R$ 1.810,80R$ 0,00

    MORIAH COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    I. MEIRELES FERNANDES  CIA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA R$ 0,00R$ 0,00

    HELLEN CAMILLA FERREIRA TORRES R$ 0,00R$ 0,00

    KARLA MILLENA LEAL S FERREIRA R$ 0,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MARACACUME

R$ 0,00R$ 0,00

    P R DE SOUSA MANUTENCAO R$ 0,00R$ 0,00

    MUNICIPIO DE JATOBA R$ 0,00R$ 0,00

    ALEXSANDRO RIBEIRO DA SILVA R$ 0,00R$ 0,00

    MARIA JOSE MARTINS DOS REIS R$ 0,00R$ 0,00

    RICHARD WILKER SERRA MORAIS R$ 0,00R$ 0,00

    WAYANE BEZERRO DE MENEZES
PINHO

R$ 0,00R$ 0,00

    ANA ZILDA DA COSTA SANTOS R$ 0,00R$ 0,00

    TERMINAL CORREDOR NORTE S.A. R$ 34.200,00R$ 0,00

    GLENCORE SERVICOS S.A. R$ 0,00R$ 0,00

    CORREDOR LOGISTICA E
INFRAESTRUTURA S.A.

R$ 0,00R$ 0,00

    AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH
TERMINAIS PORTUARIOS S.A.

R$ 0,00R$ 0,00

    DANIEL WILLIAN RODRIGUES COSTA R$ 0,00R$ 0,00

    RENATO COSTA TRAVINCAS R$ 0,00R$ 0,00

    MAKSUEL MOREIRA MARTINS MELO R$ 0,00R$ 0,00

    HENRIQUE ALBERTO CARDOSO FILHO R$ 0,00R$ 0,00

    NIKOLAS CARVALHO SOUZA AMORIM R$ 0,00R$ 0,00

    TATIANA MENDES BACELLAR R$ 0,00R$ 0,00

    ANCHIETA COMERCIO
REPRESENTACOES EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    ULTRAPLAS INDUSTRIA DE
EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO
PINDARE

R$ 0,00R$ 0,00

    M M BORGES R$ 0,00R$ 0,00

    LIVETTEK COMERCIO E SERVICOS
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    CENTRO DE MEDICINA E DIAGNOSTICO
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
BELAGUA

R$ 0,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BARRA
DO CORDA

R$ 3.990,00R$ 0,00

    DISTRIBUIDORA EXATA DE
MEDICAMENTOS EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    ELISABETH SANTOS TAVEIRA EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

    ALUSIANNE ALVES OLIVEIRA BARROSO R$ 0,00R$ 0,00

    GODOFREDO ABREU LINDOSO R$ 0,00R$ 0,00

    UNIAO NORTE BRASILEIRA DE
EDUCACAO E CULTURA

R$ 0,00R$ 0,00

    DOUGLAS SANTOS DE ALMEIDA
03719032388

R$ 0,00R$ 0,00

    FEDERACAO DAS INDUSTRIA DO
ESTADO DO MARANHAO

R$ 1.000,00R$ 0,00

    MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA -
CAMARA MUNICIPAL

R$ 0,00R$ 0,00

    MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR R$ 24.770,21R$ 0,00

    FUNDO MUNIC.L DE ASSIST. SOC. DO
MUNIC. DE CANDIDO MENDES

R$ 0,00R$ 0,00

    CENTRO DIAGNOSTICO E
TRATAMENTO CARDIOLOGICO LTDA

R$ 8.848,10R$ 0,00

    CRYSTAL EMPREENDIMENTOS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    ASSOC. DE EDUC.VICENT. SANT. LUISA
DE MARILLAC

R$ 0,00R$ 0,00

    CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA
DO BRASIL

R$ 0,00R$ 0,00

    ANALAMACIA PEREIRA BRITO R$ 14.000,00R$ 0,00

    CENTRO AMBULATORIAL DIAGNOSTICO
HOLANDESES LTDA

R$ 259,00R$ 0,00

    MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA R$ 0,00R$ 0,00

    SANTOS  ALMEIDA LTDA R$ 3.097,55R$ 0,00

    INSTITUTO BRASILEIRO DE
INTEGRACAO SOCIAL - IBIS

R$ 0,00R$ 0,00

    CLINICA DE ATENDIMENTO DE
PREVENCAO A SAUDE LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    I M C P LAGO R$ 0,00R$ 0,00

    EXATA CARGO LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    SALAO DO AUTOMOVEL LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    IRAMERY COLAU PEREIRA R$ 0,00R$ 0,00

    PRONTO IMPLANTE LTDA R$ 1.053,31R$ 0,00

    WMS DE MELO INSTITUICAO DE
ENSINO EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    ANNANDA CAROLINE DE ARAUJO
MARTINS

R$ 0,00R$ 0,00

    A L S BRAZ EIRELLI R$ 0,00R$ 0,00

    BASE CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
PRESIDENTE VARGAS-FMSPV

R$ 0,00R$ 0,00

    HOSPITAL SANTA MONICA LTDA R$ 114,00R$ 0,00

    MARLELIA GALVAO LIMA SANTOS R$ 0,00R$ 0,00

    MAURILIO ARAUJO DE ALENCA R$ 0,00R$ 0,00

    MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR R$ 0,00R$ 0,00

    RITA DE CASSIA AGUIAR DOS ANJOS R$ 0,00R$ 0,00

    UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA
DE TRABALHO MEDICO

R$ 1.995,50R$ 0,00

  OUTROS CRÉDITOS R$ 17.484,58R$ 1.880,00

   CARTAO DE CREDITO R$ 16.724,83R$ 0,00

    CARTAO DE CREDITO R$ 16.724,83R$ 0,00

   ADIANTAMENTO A SOCIO R$ 0,00R$ 0,00

    ADIANTAMENTO A SOCIOS R$ 0,00R$ 0,00

   ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 0,00R$ 1.880,00

    ADIANTAMENTO A FORNECEDOR R$ 0,00R$ 1.880,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 759,75R$ 0,00

    ICMS A RECUPERAR R$ 0,00R$ 0,00

    IRRF A RECUPERAR R$ 759,75R$ 0,00

    INSS A COMPENSAR R$ 0,00R$ 0,00

  ESTOQUE R$ 1.370.443,05R$ 1.537.783,64

   MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS R$ 1.370.443,05R$ 1.537.783,64

    MERCADORIAS PARA REVENDA R$ 1.370.443,05R$ 1.537.783,64

    BENS RECEBIDOS EM COMODATO R$ 0,00R$ 0,00

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 3.132.235,41R$ 1.945.133,34

  OUTROS CRÉDITOS R$ 0,00R$ 94.557,15

   EMPRÉSTIMOS R$ 0,00R$ 94.557,15

    EMPRESTIMOS A TERCEIROS R$ 0,00R$ 94.557,15

  IMOBILIZADO R$ 3.132.235,41R$ 1.850.576,19

   IMÓVEIS R$ 288.330,80R$ 93.537,78

    REFORMA E AMPLIAÇAO R$ 288.330,80R$ 93.537,78

   MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 471.359,06R$ 121.519,60

    MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 471.359,06R$ 121.519,60

   MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS

R$ 2.455.537,69R$ 1.743.585,06

    MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 2.383.583,31R$ 1.715.586,15

    EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 71.954,38R$ 27.998,91

   VEÍCULOS R$ 185.795,27R$ 0,00

    VEÍCULOS R$ 185.795,27R$ 0,00

   (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E
EXAUS. ACUMUL

R$ (268.787,41)R$ (108.066,25)

    (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E
UTENSÍLIOS

R$ (11.368,64)R$ (1.647,44)

    (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
EQUIP. FER

R$ (240.655,32)R$ (103.414,56)

    (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS R$ (9.279,60)R$ 0,00

    (-) (-) DEPRECIAÇOES EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA

R$ (7.483,85)R$ (3.004,25)

PASSIVO R$ 7.524.941,62R$ 7.378.680,87

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.168.354,99R$ 4.168.810,16

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 86.138,14R$ 19.480,18

   EMPRÉSTIMOS R$ 86.138,14R$ 19.480,18

    EMPRESTIMO BRADESCO R$ 74.138,14R$ 19.480,18

    EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE R$ 12.000,00R$ 0,00

  FORNECEDORES R$ 614.564,56R$ 1.258.803,86

   FORNECEDORES R$ 612.964,56R$ 1.256.809,02

    MED HOSPITALAR LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD R$ 0,00R$ 15.456,69

    BRUCKER SOLUCOES EM FORNOS
LTDA EPP

R$ 0,00R$ 29.825,63

    ROMULO JOSE CRUZ SIMOES ME R$ 0,00R$ 10.694,53

    DFN VERONEZE - ME R$ 0,00R$ 0,00

    PLASTIK PRODUTOS DE LIMPEZA E
DESCARTAVEIS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    ELETRICA RECIFE R$ 0,00R$ 0,00

    B2W COMPANHIA DIGITAL R$ 0,00R$ 8.890,64

    DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP R$ 0,00R$ 0,00

    LUDOMED REPRESENTACAO
COMERCIO E SERVICOS LTDA.

R$ 2.005,00R$ 0,00

    KBF COM DE EQUIP DE INFOR LTDA F2 R$ 0,00R$ 0,00

    MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME R$ 0,00R$ 0,00

    DIAGNOSTICA COM. E SERV. EM EQUIP.
MED. HOSP. LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    ACEPIL COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA

R$ 0,00R$ 686,00

    SUPORTE HOSPITALAR LTDA - EPP R$ 0,00R$ 0,00

    GOMES COMERCIO DE
ELETROELETRONICOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    MEDMAX - COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES
EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    POSTO MAGNOLIA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    MATEUS SUPERMERCADOS SA R$ 0,00R$ 0,00

    L S COMERCIO E SERVICOS LTDA
VINHAIS

R$ 0,00R$ 0,00

    MASTER MEDIKAL IND.COM.LTDA R$ 44.817,08R$ 26.160,17

    POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    DISTRIBUIDORA BLUMENAU LTDA R$ 0,00R$ 619,93

    CLAUDIO SOUZA DE OLIVEIRA
975895944334

R$ 0,00R$ 0,00

    MARCO AURELIO DA SILVA VIEIRA R$ 0,00R$ 2.278,28

    A CARVALHO COMPONENTES
ELETRONICOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    N J DA SILVA EIRELI - EPP R$ 0,00R$ 2.212,00

    MEDICAL CIRURGICA LTDA R$ 0,00R$ 5.589,54

    HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    M REBONATTO SILVA COMERCIO R$ 1.032,27R$ 0,00

    NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    MTB TECNOLOGIA LTDA R$ 0,00R$ 59.982,50

    WHINDSON REIS SOUSA - ME R$ 0,00R$ 0,00

    OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD R$ 131.788,03R$ 134.741,98

    REI DOS PARAFUSOS LTDA  FILIAL R$ 0,00R$ 0,00

    AGILE MED IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    LOJAS AMERICANAS SA R$ 0,00R$ 0,00

    MHE REPRESENTACOES LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    B V INDUSTRIA & COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

R$ 6.557,11R$ 2.600,06

    R&D MEDIQ IND COM EQUIP
ELETRONICOS LTD

R$ 0,00R$ 0,00

    POSTO DE GASOLINA SECULO XXI
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    POSTO ATLANTICO SUL LTDA R$ (140,41)R$ 0,00

    L C VAZ DISTIBUIDORA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    NEW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
EPP

R$ 0,00R$ 0,00

    HOSPIMETAL IND. MET. EQUIPS. HOSP.
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    EMBRAMEDICA PRODUTOS DE
LABORATORIOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    SOBERANA EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP

R$ 0,00R$ 0,00

    AKARI LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE
BALANCAS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
HOSPITALARES MACROSUL LTDA.

R$ 0,00R$ 3.534,31

    CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

    DOMAX IND COM IMP E EXP DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI

R$ 754,00R$ 0,00

    J.C.S. ALCANTARA -ME R$ 0,00R$ 0,00

    LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA R$ 0,00R$ 253.407,72

    PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP
EQUIP MED HOSP LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    MARTEC MED I C EQ MED HOSP LTDA
EPP

R$ 0,00R$ 0,00

    BRASIL TECIDOS LTDA - 07 R$ 0,00R$ 0,00

    COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA
- CANTINHO DOCE COHAMA

R$ 0,00R$ 0,00

    RC ARANTES VOTORANTIM ME R$ 0,00R$ 0,00

    A ARRUDA C ARAUJO R$ 0,00R$ 0,00

    D´MARI - LOCACAO, TRANSPORTES E
LOGISTICA LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    SERAFIM TRANSPORTE DE CARGAS
LTDA

R$ 1.293,90R$ 0,00

    BRASPRESS TRANSPORTES
URGENTES LTDA

R$ 0,00R$ 725,74

    SUPER GAMES COMERCIAL LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    J N FONTES & CIA LTDA - EPP R$ 0,00R$ 0,00

    STRAN LAB INDUSTRIA DE
INSTRUMENTO DE MEDIDA LTDA

R$ 0,00R$ 5.000,00

    MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD
HOSP LTDA

R$ 75.103,90R$ 10.141,60

    SAFE SUPORTE A VIDA E COM. INT.
LTDA

R$ 15.388,32R$ 327.093,13

    PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS
EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    MEDICALWAY EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA

R$ 0,00R$ 51.000,00

    M. ALTRAN - EPP R$ 0,00R$ 5.533,30

    BOMPRECO SUP. DO NORDESTE LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA

R$ 0,01R$ 0,00

    DESCARPACK DESCARTAVEIS  DO
BRASIL LTDA

R$ 12.276,44R$ 21.732,96

    POSTO JOTA EME LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    VIA MEDICA HOSPITALAR E
INDUSTRIAL LTDA

R$ 0,00R$ 2.605,00

    CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

R$ 2.734,40R$ 2.733,92

    ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA. R$ 0,00R$ 0,00

    MENDEL IND E COMERCIO DE EQUIP
MEDICOS HOSPITAL LTDA EPP

R$ 0,00R$ 0,00

    BENTES SOUSA  CIA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    CASTRO COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA

R$ 0,00R$ 842,71

    CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA

R$ 2.538,24R$ 3.518,79

    KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA
GRAFICA LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    ANTONIO FELIPE DE LIMA E SILVA
NETO COMERCIO ME

R$ 0,00R$ 0,00

    MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A
FILIAL

R$ 9.980,00R$ 56.000,00

    CADS INFORMATICA EIRELI - ME R$ 0,00R$ 0,00

    SMS CRUZ LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    VERGE COMERCIO LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

    STREMA IND. COM. DE EQUIP.
ELETRÔNICOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    MOTOR BOMBAS LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    AMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA R$ 0,00R$ 0,00

    LEITE  CATOSSI LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    REVEST  COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E
HOSP. LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    A M AIRES PETROLEO EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

    STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

    DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS
EIRELI - EPP

R$ 0,00R$ 4.161,37

    RECOPREL COMERCIAL LTDA R$ 2.025,00R$ 0,00

    PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

    PSL COMERCIO DE PRODUTOS
CERAMICOS  E SERVIÇOS LTDA - ME

R$ 7.940,00R$ 7.500,00

    INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO
HOSPITALAR LTDA

R$ 28.468,93R$ 0,00

    BIOCIENTIFICA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    H STRATTNER & CIA LTDA R$ 0,00R$ 35.000,00

    EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    EVOLUTIVA LIVRARIA E PAPELARIA
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    O.A.SALOMAO JUNIOR EIRELI-ME R$ 0,00R$ 0,00

    NIPPOMED COMERCIO DE SERVICOS
DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    3R SERVICOS R$ 3.468,58R$ 6.218,58

    ENDOTECNICA COMERCIO E
ASSISTENCIA TECNICA DE EQUI

R$ 1.608,00R$ 0,00

    BRUNOPECAS COMERCIAL DE PECAS
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    LUMIAR HEALTH BUILDERS
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL
LTDA

R$ 0,00R$ 4.775,38

    KOLPLAST CI SA R$ 0,00R$ 0,00

    E. C. DE ALMEIDA NASCIMENTO R$ 0,00R$ 0,00

    HOSP CENTER COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTO-MEDICO-
HOSPITALAR LT

R$ 0,00R$ 0,00

    L C CARVALHO R$ 10.000,16R$ 0,00

    TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS
LTDA - ME

R$ 0,00R$ 5.732,20

    INGENICO DO BRASIL LTDA INGENICO R$ 0,00R$ 478,80

    FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
PAPEIS L

R$ 0,00R$ 450,00

    AMCP ELETRONICA IND E COM EIRELI
EPP

R$ 4.795,80R$ 4.200,00

    LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP
LTDA

R$ 17.439,27R$ 22.936,78

    SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A R$ 15.927,60R$ 0,00

    J J R VIANA  EIRELI R$ 23.183,33R$ 306,00

    SCOPEX COMERCIO E MANUTENCAO
DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

R$ 0,00R$ 9.000,00

    PROMEDICAL EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA

R$ 14.276,26R$ 0,00

    ARRUDA COMERCIO DE ELETRONICOS
LTDA

R$ 75,85R$ 0,00

    HASSAN HUSSEIN ALI BATERIAS EPP R$ 0,00R$ 0,00

    WRS HOSPITALAR COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA

R$ 30.160,00R$ 0,00

    SO FILTROS LTDA_ R$ 0,00R$ 0,00

    ACL ACADEMIA DE GINASTICA LTDA R$ 0,00R$ 7.950,00

    TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    NACIONAL DE AUTOMACAO E
CONTROLE LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    DISTRIB BRASIL COML PROD MED
HOSP LTDA

R$ 10.442,50R$ 4.742,83

    POLIFILME IND.E COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA - EPP

R$ 0,00R$ 0,00

    L.B BORGES ARAUJO R$ 0,00R$ 0,00

    RF MEDICAL LTDA - EPP          I.E
001536307.00.14

R$ 30.770,00R$ 23.925,00

    INSTITUTO ACQUA ACAO  CIDADANIA
QUAL. URB. E AMBIENTAL

R$ 0,00R$ 20.261,25

    MAGAZINE LUIZA S/A R$ 0,00R$ 0,00

    G. H. C. SILVA COMERCIO - ME R$ 0,00R$ 0,00

    RHOSSE INSTRUMENTOS E
EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI -
EPP

R$ 24.496,86R$ 0,00

    MC SURGICAL PROD MEDICO
HOSPITALARES LTDA EPP

R$ 0,00R$ 2.835,50

    CASA DAS CORREIAS AJA LTDA-EPP R$ 0,00R$ 0,00

    HOUSE OF VISION COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA

R$ 0,00R$ 290,85

    METALURGICA BK LTDA. ME R$ 0,00R$ 3.990,00

    CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    TONS E TOQUES PRESENTES LTDA R$ 0,00R$ 1.099,00

    SANTOS & ALMEIDA LTDA R$ 2.610,00R$ 0,00

    EDER LAURIANO COMERCIO DE
PRODUTOS EM GERAL

R$ 0,00R$ 44.791,00

    BEM ESTAR LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS E MATERIAIS
PARA S

R$ 0,00R$ 0,00

    MIX COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 2.084,62R$ 250,00

    NOVA HIDRAULICA LTDA R$ 0,00R$ 300,00

    R C C REPRESENTACOES COMERCIO
DE FERRAGENS

R$ 0,00R$ 0,00

    RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES
LTDA

R$ 1.129,00R$ 2.007,35

    ALEXSANDRO AUGUSTO PINTO
ALMEIDA 03650579324

R$ 0,00R$ 0,00

    SMART MEDICAL PROD MEDICO HOSP
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    MEMBRANAS BRASIL COMERCIAL LTDA
EPP

R$ 0,00R$ 0,00

    DISTRIBUIDORA VIDA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    T A MORAES R$ 0,00R$ 0,00

    M.V.P. SILVA - ME R$ 0,00R$ 0,00

    CONSTROL CIMENTOS EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

    HOME CENTER JACARE MATERIAL DE
CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    ANTONIO PRUDENCIO DE CARVALHO
02907372300

R$ 0,00R$ 0,00

    OXIGENIO NORDESTE INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    DELL COMPUTADORES DO BRASIL
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    RICHTER LTDA EPP R$ 0,00R$ 0,00

    CENTRAL HEMODINAMICA DE
IMPERATRIZ LTDA

R$ 11.752,03R$ 0,00

    FERRONORTE COM DE FERRAGENS
LTDA F5

R$ 1.024,97R$ 0,00

    MARCELO C REVIL ME R$ 0,00R$ 0,00

    LUIMED COMDE PRODHOSP LTDA R$ 2.753,27R$ 0,00

    RD NEVES TECLADOS DE MEMBRANAS R$ 0,00R$ 0,00

    M.G. DA SILVA MAIA E CIA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    SIMONI VANTINI SANTANA EPP R$ 0,00R$ 0,00

    EMPORIO DO ACO COMERCIO LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB
LTDA ME

R$ 0,00R$ 0,00

    WINDS MED COM DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    E G DELMONDES R$ 0,00R$ 0,00

    PINA PREMOLDADOS LTDA ME R$ 0,00R$ 0,00

    INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO
LONDRINENSE LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    DAY BRASIL S/A R$ 0,00R$ 0,00

    PRIME HOSPITALAR LTDA EPP R$ 0,00R$ 0,00

    MEDICAL WORLD COM PRODS
HOSPITALARES LT

R$ 0,00R$ 0,00

    INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS
EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    JHONATAS MONTEIRO SANTOS
03992699323

R$ 0,00R$ 0,00

    ENFERMEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI
ME

R$ 0,00R$ 0,00

    LUCK PECAS PARA VEICULOS LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    LUIS FELIPE PERBONI ME R$ 0,00R$ 0,00

    ANNE GLOBAL BEAUTY & TREND. IND.
COM. IMP. E EXP. LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    SERGIO MACEDO SILVA - ME R$ 0,00R$ 0,00

    BE FACTORY LABORATORIES IND COM
E EXP LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    ALC SERVICOS E COMERCIO EIRLI R$ 0,00R$ 0,00

    ACO MARANHAO LTDA FILIAL R$ 0,00R$ 0,00

    DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA. CACH R$ 0,00R$ 0,00

    CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    REAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    CPAP FIT R$ 0,00R$ 0,00

    SAIPH COMERCIO DE INFORMATICA
EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS
AD.LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    M. T. DA C. F. DUAILIBE R$ 0,00R$ 0,00

    LAR PLASTICOS INDUSTRIA E
COMERCIO DE PR

R$ 0,00R$ 0,00

    ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT

R$ 0,00R$ 0,00

    LAM MEDICAL COMERCIO DE
MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    MICMMED LTDA. - EPP R$ 0,00R$ 0,00

    HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS
LTDA EPP

R$ 0,00R$ 0,00

    E MARQUES FRANCA COMÉRCIO - ME R$ 0,00R$ 0,00

    ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. R$ 0,00R$ 0,00

    COMERCIAL ASSUNCAO LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    L. A. GONCALVES AUTO PECAS LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    HOME CENTER MATERIAL DE
CONSTRUCAO EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    F DE A S CAMPOS EIRELI. R$ 0,00R$ 0,00

    POSTO SARAH LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    SAO PATRICIO EMPREENDIMENTOS
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA. R$ 0,00R$ 0,00

    PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA
EPP

R$ 0,00R$ 0,00

    SHOPPING SAUDE LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    CIRURTECH COMERCIO E
MANUTENCAO DE MATERIAIS
CIRURGICOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    GMC COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA.

R$ 0,00R$ 0,00

    GELATOTEC IND. E COM. DE
ARTEFATOS EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA ME

R$ 0,00R$ 0,00

    HARTMANN IND COM PROD MED HOSP
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    ULTRAPLAS - FILIAL R$ 0,00R$ 0,00

    SAO LUIS BRASIL COMERCIO DE EPIS
EIRELI - EPP

R$ 0,00R$ 0,00

    S. R. F. SANTOS -ME R$ 0,00R$ 0,00

    FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME

R$ 0,00R$ 0,00

    MILESKI COM DE PROD HOSP - EIRELI -
EPP

R$ 0,00R$ 0,00

    MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    ROYALMED HOSPITALAR LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    VERSAM COMERCIO E SERVICOS
PERSONALIZADOS EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    MAXICOM EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA - EPP

R$ 0,00R$ 0,00

    ADEQUA MOVEIS LTDA-ME R$ 0,00R$ 0,00

    ELINALDO C ARAUJO COMERCIO R$ 0,00R$ 0,00

    TREND MEDICAL IND.E COM. DE PROD.
MEDICOS LTDA - ME

R$ 0,00R$ 0,00

    EDSON SOUSA DA SILVA COMERCIO R$ 0,00R$ 0,00

    VIVIANE PEREIRA BASTOS ME R$ 0,00R$ 0,00

    CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP
EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    L CARVALHO DE LIMA R$ 0,00R$ 0,00

    ANDREA OLIVEIRA (CRISPIN
HOSPITALAR)

R$ 0,00R$ 0,00

    V.M. BARROS COM. E
REPRESENTACAO

R$ 0,00R$ 0,00

    FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA.

R$ 0,00R$ 0,00

    ACREVEA PRODUTOS DE BORRACHAS
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    L CARVALHO E B LIMA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    J. H.H NICOLAU R$ 0,00R$ 0,00

    LIMA COMERCIAL - POSTO
INTERNACIONAL

R$ 0,00R$ 0,00

    MACIEL COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    K DE J C RIOS COSTA EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

    GAZOZA DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    NIVALDO ALVES DA SILVA - ME R$ 0,00R$ 0,00

    EN MARINHO DISTRIBUIDORA DE
LIVROS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    PETRO SAO JOSE LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    CIRURGICA FONTELLES COMERCIO E
REPRES. LTDA.

R$ 0,00R$ 0,00

    FIBRA CIRURGICA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    RAIMUNDO NONATO DE SOUSA FILHO R$ 0,00R$ 0,00

    A DE OLIVEIRA FORTUNA R$ 0,00R$ 0,00

    O J B NICESIO R$ 0,00R$ 0,00

    BHP PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA - EPP

R$ 0,00R$ 0,00

    BEST PRICE IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE COSMETICOS EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    ANDRE WILSON FONSECA DE MELO
37038401882

R$ 0,00R$ 0,00

    BRASIL BALANÇAS E PAPEIS
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

    METROLAB SOLUCOES EM
ENGENHARIA CLINICA LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
MACROPACK LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    CENTRO CATARINENSE DE APOIO A
AUDICAO - EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    M B DUARTE COSTA EPP R$ 0,00R$ 0,00

    TECNOMEDIC COMERCIO DE INSUMOS
MEDICOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    F&K COMERCIO DE EMBALAGENS
EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E
HOSP. LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    ALBERTO CYPRIANO DE MOURA
RIBEIRO MARQUES - ME

R$ 0,00R$ 0,00

    EKIPEI ACESSORIOS EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

    F.A INDUSTRIA DE RESISTENCIAS
ELETRICAS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    COMERCIAL ROFE LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    POSTO ECONOMICO AREINHA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    LOJAS RIACHUELO S. A. R$ 0,00R$ 0,00

    I DE F M FARIAS R$ 0,00R$ 0,00

    LOJAS LE BISCUIT S/A R$ 0,00R$ 0,00

    S SILVA SOMBRA R$ 0,00R$ 0,00

    C&A MODAS LTDA. ( SLI-407 ) R$ 0,00R$ 0,00

    EXATA CARGO SLZ R$ 0,00R$ 0,00

    PRESSGAGE IND E COM DE INSTRUM
DE MEDICAO LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    A SEABRA DE ARAUJO R$ 0,00R$ 0,00

    IDEAL RV COM. DE PROD. IND. LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    T O DOS SANTOS FABRICACAO DE
MOVEIS PLANEJADOS

R$ 0,00R$ 0,00

    ODONTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA -
EPP

R$ 0,00R$ 0,00

    F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E
SERV AUTOMOTIVO LTD

R$ 0,00R$ 0,00

    FRESENIUS KABI BRASIL LTDA R$ 33.333,00R$ 0,00

    WOLF LEV PLASTICO EIRELI ME R$ 0,00R$ 0,00

    C S B SILVA ME R$ 0,00R$ 0,00

    KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE
EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    CONFEITARIA CHARLOTTE LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    C R POSTO DE GASOLINA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    MLL DE SANTANA ME R$ 0,00R$ 0,00

    GENIAL HOME CENTER LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE
RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    REFRICENTER REFRIGERACAO LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    BIOSIGMA - INDUSTRIA E COMERCIO
DE PRODUTOS HOSP. E LABORATO

R$ 0,00R$ 0,00

    CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    GLOBAL TEC IND. E COM. DE PROD.
MEDICOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    LINEA - FORNECEDORA DE
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI

R$ 6.993,83R$ 0,00

    META INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    S. D. MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME R$ 0,00R$ 0,00

    R7 COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA - ME

R$ 0,00R$ 0,00

    OLIVEIRA MOTA E CIA LTDA. - ME R$ 0,00R$ 0,00

    UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS
HOSPITALARES LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    B M ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    POSTO BALSEIRO COMBUSTIVEIS
EIRELI - EPP

R$ 0,00R$ 0,00

    A M OLIVEIRA COSTA EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

    SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193 R$ 0,00R$ 0,00

    ATACADAO S.A. R$ 0,00R$ 0,00

    T A DE A PORTO R$ 0,00R$ 0,00

    O P MENEZES - ME R$ 0,00R$ 0,00

    L & D PRODUTOS ODONTOLOGICOS
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    SHOP GRUPO S.A. R$ 0,00R$ 0,00

    GERSON A. DE OLIVEIRA
EQUIPAMENTOS - EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    SONICLEAR IND. COM. IMP. E EXP.
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS
LTDA - EPP

R$ 0,00R$ 0,00

    FORNELL COMERCIO DE
COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    CCL - COMERCIO DE COSMETICOS
LTDA - ME

R$ 0,00R$ 0,00

    SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E
FARM. LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    PATROCINIO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    NORTEMEDICA COM. E REP. LTDA -
EPP

R$ 0,00R$ 0,00

    UYARA CASTRO DE OLIVEIRA
02853327329

R$ 780,00R$ 0,00

    BETA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    ACCUMED PRODUTOS
MED.HOSPITALARES LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ME

R$ 0,00R$ 0,00

    REHAMOV MOVEIS HOSPITALARES
REABILITADORES LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

R$ 0,00R$ 0,00

    PHARMATEX COMERCIAL DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    P H BARROS SANTANA COMERCIO R$ 0,00R$ 0,00

    TECMASTER MANUTENÇÃO LTDA R$ 3.149,10R$ 0,00

    JRM COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME

R$ 0,00R$ 0,00

    TOYOLEX AUTOS SA R$ 0,00R$ 0,00

    WILSON PEREIRA MARTINS &AMP; CIA
LTDA (MATRIZ)

R$ 0,00R$ 0,00

    FEMIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BOMBAS LTDA ME

R$ 0,00R$ 0,00

    M A ROSENO DA SILVA - ME R$ 0,00R$ 0,00

    GURGELMIX MAQUINAS E
FERRAMENTAS S.A.

R$ 0,00R$ 0,00

    CASA DO DENTISTA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    F L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA   ME

R$ 0,00R$ 0,00

    AUTO POSTO CONFIANCA II LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    SAO DOMINGOS PETROLEO LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    REV DE PETROLEO SAO MARCOS
LTDA-ME

R$ 0,00R$ 0,00

    POSTO JR R$ 0,00R$ 0,00

    AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    AMANDA DOS SANTOS GIANINI
MANUTENÇÃO ME

R$ 3.810,00R$ 0,00

    MICHEL E. KLYMUS R$ 3.240,01R$ 0,00

    ML SERVICOS EMPRESARIAIS E
COMERCIO EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    M C ARAUJO SILVA - ARMARINHO - ME R$ 0,00R$ 0,00

    ALM CORREIA METALÚRGICA R$ 0,00R$ 0,00

    PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA
S.A

R$ 0,00R$ 0,00

    MESQUITA E LIMA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    PROC9  INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

    VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    NEVE PREMIUM INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS
LTD

R$ 3.600,00R$ 0,00

    M DE FATIMA F FRAGA  (LIMPLAST) R$ 0,00R$ 0,00

    IPSYLON TECNOLOGIA LTDA - ME R$ 0,00R$ 0,00

    TINSOLDER COMERCIO E SOLUCOES
EM ELETRONICA LTDA.

R$ 0,00R$ 0,00

    MAXTEC SOLUCOES PARA ANALISE DE
OXIGENIO LTDA

R$ 4.561,50R$ 0,00

    VECOFLOW LTDA. R$ 0,00R$ 0,00

    DENTAL CREMER PRODUTOS
ODONTOLOGICOS S.A.

R$ 0,00R$ 0,00

    AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    MISSNER & MISSNER LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    EDNA MARINHO DO NASCIMENTO
LEITE 01177039311

R$ 0,00R$ 0,00

    CIRURGICA MONTEBELLO LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    IMPERIO REAL LOGISTICA E
TRANSPORTES EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    STERILEX CIENTIFICA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    ORTOFIBRAS CONFECCOES LTDA - ME R$ 0,00R$ 0,00

    PROTONS BRASIL EQUIPAMENTOS E
SERVICOS P TRATAMENTO DE AG

R$ 0,00R$ 0,00

    DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS
MED. HOSPITALARES LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    COCO BAMBU SL COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    EBAZAR.COM.BR. LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    REVENDEDORA DE PETROLEO SILVA
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    FEDEX BRASIL LOGISTICA E
TRANSPORTE LTDA 28-CWB ROTA 004

R$ 936,80R$ 0,00

    ATRASORB INDUSTRIA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA -

R$ 0,00R$ 0,00

   FORNECEDORES DE SERVIÇOS R$ 1.600,00R$ 1.994,84

    MULTIPLIQUE SOLUCOES
EMPRESARIAIS

R$ 1.600,00R$ 1.000,00

    SILVIO OLIVEIRA DE JESUS JUNIOR R$ 0,00R$ 0,00

    O G ROCHA NETO R$ 0,00R$ 760,00

    CMO-CENTRO DE MEDICINA
OCUPACIONAL LTDA.

R$ 0,00R$ 0,00

    EQUATORIAL MARANHÃO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R$ 0,00R$ 0,00

    A C SANTANA- MANUTENÇAO
HOSPITALAR

R$ 0,00R$ 0,00

    CAEMA R$ 0,00R$ 0,00

    NET SERVICOS R$ 0,00R$ 0,00

    OI MOVEL S.A. R$ 0,00R$ 234,84

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 362.818,01R$ 187.288,36

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 362.818,01R$ 187.288,36

    ICMS A RECOLHER R$ 124.329,45R$ 43.994,59

    ISS A RECOLHER R$ 10.512,78R$ 18.544,25

    IRPJ A RECOLHER R$ 114.600,41R$ 73.610,64

    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER R$ 48.350,55R$ 29.025,50

    IRRF A RECOLHER R$ 819,38R$ 232,32

    PIS A RECOLHER R$ 11.433,84R$ 3.896,63

    COFINS A RECOLHER R$ 52.771,60R$ 17.984,43

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E
PREVIDENCIÁRIA

R$ 58.241,40R$ 46.789,84

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 37.513,88R$ 32.276,76

    SALÁRIOS A PAGAR R$ 32.707,85R$ 31.654,53

    PRÓ-LABORE A PAGAR R$ 4.806,03R$ 0,00

    RESCISAO R$ 0,00R$ 622,23

    FERIAS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

    13º SALARIO A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

   OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 20.727,52R$ 14.513,08

    INSS A RECOLHER R$ 17.298,87R$ 10.486,35

    FGTS A RECOLHER R$ 3.428,65R$ 4.026,73

   PROVISÕES R$ 0,00R$ 0,00

    PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 0,00R$ 0,00

    PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO R$ 0,00R$ 0,00

    INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 0,00R$ 0,00

    INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º
SALÁRIO

R$ 0,00R$ 0,00

  OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 46.592,88R$ 29.410,46

   CONTAS A PAGAR R$ 46.592,88R$ 29.410,46

    CARTAO DE CREDITO R$ 46.592,88R$ 29.410,46

  DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O
CAPITAL

R$ 0,00R$ 2.627.037,46

   DIVIDENDOS R$ 0,00R$ 2.627.037,46

    DIVIDENDOS A PAGAR R$ 0,00R$ 2.627.037,46

 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 335.000,00R$ 0,00

  PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 335.000,00R$ 0,00

   EMPRÉSTIMOS R$ 335.000,00R$ 0,00

    EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE R$ 335.000,00R$ 0,00

   FORNECEDORES R$ 0,00R$ 0,00

    BENS RECEBIDOS EM COMODATO R$ 0,00R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 6.021.586,63R$ 3.209.870,71

  CAPITAL SOCIAL R$ 800.000,00R$ 800.000,00

   CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 800.000,00R$ 800.000,00

    MARCO ANTONIO ALMEIDA SANTOS R$ 800.000,00R$ 800.000,00

  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 5.221.586,63R$ 2.409.870,71

   LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 5.221.586,63R$ 2.409.870,71

    LUCROS ACUMULADOS R$ 5.221.586,63R$ 2.409.870,71
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

01/01/2020 a 31/12/2020 29.544.048/0001-42

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 3

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

            RECEITA BRUTA R$ 20.173.478,92R$ 11.805.469,17

                      VENDA DE MERCADORIAS R$ 10.557.611,31R$ 3.196.741,03

                      RECEITA C/ BONIFICACAO R$ 0,00R$ 1.365,33

                    RECEITA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS R$ 5.076.779,88R$ 5.497.599,53

                      SERVIÇOS PRESTADOS R$ 5.076.779,88R$ 5.497.599,53

                      RECEITA LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 4.539.087,73R$ 3.109.763,28

            (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (2.314.309,56)R$ (1.701.447,38)

                      (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE
PRODUTOS R$ 0,00R$ (175,90)

                      (-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE
MERCADORIAS R$ (66.848,28)R$ (2.772,51)

                      (-) (-) ICMS R$ (1.632.435,45)R$ (314.270,19)

                      (-) (-) ISS R$ (118.155,12)R$ (297.056,65)

                      (-) (-) COFINS R$ (408.386,89)R$ (82.395,00)

                      (-) (-) PIS R$ (88.483,82)R$ (17.852,25)

                      (-) SIMPLES NACIONAL R$ 0,00R$ (986.924,88)

            (-) CUSTOS R$ (4.624,00)R$ (59.750,39)

                      (-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES R$ (4.624,00)R$ (784,00)

                      (-) COMBUSTÍVEL R$ (0,00)R$ (58.966,39)

            (-) CUSTO DE MERCADORIA R$ (8.272.413,07)R$ (2.442.092,37)

                      (-) MERCADORIAS PARA
REVENDA R$ (8.067.193,75)R$ (2.442.092,37)

                      (-) FRETES E CARRETO R$ (205.219,32)R$ (0,00)

            (-) MÃO DE OBRA R$ (846.843,97)R$ (668.488,06)

                      (-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (435.890,05)R$ (453.560,63)

                      (-) 13º SALÁRIO R$ (36.390,40)R$ (30.576,65)

                      (-) FÉRIAS R$ (33.745,51)R$ (5.500,38)

                      (-) INSS R$ (147.607,08)R$ (46.205,38)

                      (-) FGTS R$ (45.859,34)R$ (38.313,47)

                      (-) INDENIZAÇÕES E AVISO
PRÉVIO R$ (32.836,99)R$ (21.518,70)

                      (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E
SOCIAL R$ (15.808,18)R$ (2.830,48)

                      (-) VALE TRANSPORTE R$ (9.942,32)R$ (2.815,68)

                      (-) DESPESAS COM
ALIMENTAÇÃO R$ (88.056,60)R$ (60.479,69)

                      (-) UNIFORMES E EPIS R$ (707,50)R$ (6.687,00)

            (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ (1.928.237,91)R$ (1.246.385,71)

                      (-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS R$ (18.000,00)R$ (45.700,00)

                      (-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS R$ (114.354,01)R$ (178.092,67)

                      (-) SERVICOS DE INFORMATICA E
MANUTENCAO R$ (26.390,96)R$ (11.100,15)

                      (-) PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ (1.768.610,14)R$ (1.011.492,89)

                      (-) USO NA PREST. DE SERVIÇO R$ (882,80)R$ (0,00)

            (-) DEPRECIAÇÃO R$ (160.721,16)R$ (0,00)

                      (-) DEPRECIAÇÃO R$ (160.721,16)R$ (0,00)

            (-) OUTROS CUSTOS R$ (28.064,25)R$ (18.764,62)

                      (-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (18.708,44)R$ (9.384,88)

                      (-) ÁGUA E ESGOTO R$ (1.589,40)R$ (1.920,00)

                      (-) TELEFONE E INTERNET R$ (4.588,82)R$ (4.536,90)

                      (-) CORREIOS E MALOTES R$ (3.177,59)R$ (2.922,84)

        RECEITA LÍQUIDA R$ 6.618.265,00R$ 5.668.540,64

      LUCRO BRUTO R$ 6.618.265,00R$ 5.668.540,64

          (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (486.136,58)R$ (555.914,79)

            (-) DESPESAS COMERCIAIS R$ (146.542,52)R$ (344.204,08)

                      (-) MANUTENCAO E REPARO R$ (77.069,86)R$ (239.984,38)

                      (-) FRETES E CARRETOS R$ (0,00)R$ (68.437,97)

                      (-) GASTO COM  VEÍCULO R$ (50.214,84)R$ (0,00)

                      (-) DESPESA COM VIAGENS E
ESTADIAS R$ (19.257,82)R$ (35.781,73)

            (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (339.594,06)R$ (211.710,71)

                      (-) CURSOS E TREINAMENTOS R$ (0,00)R$ (2.350,00)

                      (-) MANUTENÇÃO DE
INFORMATICA R$ (90,00)R$ (4.044,99)

                      (-) GASTO COM  VEICULO R$ (0,00)R$ (8.206,21)

                      (-) DEPRECIAÇÕES E
AMORTIZAÇÕES R$ (0,00)R$ (92.378,96)

                      (-) REPRODUÇÕES R$ (0,00)R$ (10,00)

                      (-) ALUGUEL DE VEICULOS R$ (0,00)R$ (297,30)

                      (-) PRÓ-LABORE R$ (54.909,00)R$ (0,00)

                      (-) SEGUROS R$ (2.004,98)R$ (11.255,25)

                      (-) BRINDES P/
CONFRATERNIZAÇÃO R$ (11.534,72)R$ (0,00)

                      (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (23.296,88)R$ (16.265,61)

                      (-) MATERIAL DE COPA E
COZINHA R$ (7.308,26)R$ (7.131,75)

                      (-) CONSULTORIA R$ (20.935,99)R$ (15.450,00)

                      (-) BRINDES R$ (780,00)R$ (0,00)

                      (-) DESPESAS CARTORARIAS R$ (994,84)R$ (440,80)

                      (-) LANCHES E REFEIÇOES R$ (9.252,45)R$ (1.669,99)

                      (-) DOAÇAO R$ (158.351,05)R$ (42.217,80)

                      (-) MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO R$ (8.526,90)R$ (2.087,31)

                      (-) MATERIAL DE HIGIENE E
LIMPEZA R$ (5.195,24)R$ (0,00)

                      (-) DESLOCAMENTO URBANO R$ (1.012,65)R$ (928,89)

                      (-) MULTAS R$ (0,00)R$ (741,10)

                      (-) CONTRIB. P/ENTIDADE DE
CLASSE R$ (35.401,10)R$ (6.234,75)

            (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (6.353,63)R$ (5.290,18)

                      (-) TAXAS DE SERVIÇOS
PUBLICOS R$ (6.353,63)R$ (5.290,18)

            (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (44.120,44)R$ (48.861,28)

                      (-) JUROS E MULTAS R$ (20.430,37)R$ (35.834,67)

                      (-) IR S/APLICAÇÃO R$ (0,00)R$ (76,05)

                      (-) MULTA R$ (0,00)R$ (7.261,46)

                      (-) JUROS E COMISSÕES
BANCÁRIAS R$ (23.690,07)R$ (5.689,10)

            RECEITAS FINANCEIRAS R$ 2.818,37R$ 28.280,16

                      JUROS DE APLICAÇÕES R$ 40,63R$ 28.211,84

                      DESCONTOS FINANCEIROS
OBTIDOS R$ 2.777,74R$ 68,32

            (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (25.198,18)R$ (319,56)

                      (-) DESPESA COM CARTAO DE
CREDITO R$ (25.198,18)R$ (319,56)

    RESULTADO OPERACIONAL R$ 6.059.274,54R$ 5.086.434,99

  RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 6.059.274,54R$ 5.086.434,99

            (-) PROVISÕES PARA IR E CSL R$ (1.190.001,39)R$ (255.349,93)

                      (-) CSLL-CONTRIBUICAO SOCIAL R$ (340.064,76)R$ (74.199,81)

                      (-) IRPJ -IMPOSTO DE RENDA
PESSOA JURIDICA R$ (849.936,63)R$ (181.150,12)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 4.869.273,15R$ 4.831.085,06

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
00.12.71.50.9B.15.02.42.E0.73.D7.6B.1B.62.A7.74.78.F0.BD.67-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

01/01/2020 a 31/12/2020 29.544.048/0001-42

Número de Ordem do Livro: 3

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

Tipo do Certificado Pessoa Jurídica

CPF / CNPJ 005.303.573-99

N° de Série do Certificado 8295103856225278942

Nome do Signatário MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL:29544048000142

Autoridade Certificadora Emissora AC SOLUTI Multipla v5

Validade 05/02/2021 a 05/02/2022

Qualificação do Assinante contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 019.352.973-41

N° de Série do Certificado 4991704747079000083

Nome do Signatário RAIMUNDO NONATO DA MOTA NETO:01935297341

Autoridade Certificadora Emissora AC SOLUTI Multipla

Validade 31/05/2019 a 31/05/2022

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 1Página 1 de
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Empresa:

Inscrição:

Período:

29.544.048/0001-42

01/01/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0003

Página: 0001MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente Valor ResultadoFórmula

Índice de Liquidez Geral 4.392.706,21 + 3.132.235,41Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 5,37

1.065.120,71 + 335.000,00Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

Índice de Liquidez Corrente 4.392.706,21Ativo Circulante 4,12

1.065.120,71Passivo Circulante

Índice de Liquidez Seca 4.392.706,21 - 1.370.443,05Ativo Circulante - Estoque 2,84

1.065.120,71Passivo Circulante

Índice de Liquidez 1.532.123,19Disponível 1,44

Imediata 1.065.120,71Passivo Circulante

______________________________________________________________________________

RAIMUNDO NONATO DA MOTA NETOMARCO ANTONIO ALMEIDA SANTOS

Reg. no CRC - MA sob o No. 012471/O-8ADMINISTRADOR

CPF: 019.352.973-41CPF: 005.303.573-99

RAIMUNDO NONATO DA 
MOTA 
NETO:01935297341

Assinado de forma digital por 
RAIMUNDO NONATO DA MOTA 
NETO:01935297341 
Dados: 2021.06.05 12:52:43 -03'00'

MARCO ANTONIO ALMEIDA 
SANTOS:00530357399

Assinado de forma digital por 
MARCO ANTONIO ALMEIDA 
SANTOS:00530357399 
Dados: 2021.06.07 08:53:09 -03'00'
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:

Período da Escrituração: CNP

Período Selecionado:

MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

01/01/2020 a 31/12/2020 29.544.048/0001-42

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 3

Histórico
Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Total  (R$)
MARCO ANTONIO ALMEIDA SANTOS (R$) LUCROS ACUMULADOS (R$)

Saldo Inicial em 01.01.2020 800.000,00 2.409.870,71 3.209.870,71
Ajustes de Exercícios Anteriores 2.811.715,92 2.811.715,92
Saldo Final em 31.12.2020 800.000,00 5.221.586,63 6.021.586,63
Notas

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
00.12.71.50.9B.15.02.42.E0.73.D7.6B.1B.62.A7.74.78.F0.BD.67-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
 
1) CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI é uma 
sociedade empresária Eireli, com sede e foro na cidade de São José de Ribamar/MA, tendo como objeto social 
Comercio Atacadista de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso Odonto-médico-hospitalar, com início 
de atividades em 26/01/2018. 
 
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. 
  
3) PONTOS RELEVANTES 
 
3.1) Imobilizados 
Houve aumento no Imobilizado no percentual de 69,25% em relação ao exercício de 2019, por se tratar da 
reforma e ampliação da sede, como a troca dos móveis e utensílios. 
 
3.2) Empréstimos e Financiamentos 
A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimo e financiamentos de veículos, para ampliação e 
expansão do seu negócio no valor de R$ 421.138,14, junto às instituições financeiras nacionais. Todos esses 
financiamentos, sendo rigorosamente honrados nas datas de seus respectivos vencimentos. 
 
3.3) Dividendos a pagar 
Houve pagamento de Dividendos no valor de R$ 4.684.594,69, realizados pelo adiantamento ao socio e caixa, 
pois a empresa disponibilizava desse valor, de acordo com o fechamento das demonstrações contábeis 
realizadas mensalmente. 
 
3.4) Receitas 
Conforme Decreto n.º 35.731 de 2020 Art. 4º, Dispõe sobre as regras de funcionamento das atividades 
econômicas no Estado do Maranhão, em razão dos casos de infecção por COVID-19 e dá outras providências 
a MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI se enquadra na 
condição de atividade econômica essencial da área de saúde, que decorrente da pandemia do coronavírus 
(Covid-19), houve maior demanda por produtos e serviços neste setor em 2020, ocasionado um aumento na 
Receita Bruta em relação ao exercício de 2019 em 70,882483%. 
 
3.5) Lucro do Exercício 
Apresenta um lucro de R$ 4.869.273,15 (quatro milhões oitocentos e sessenta e nove mil duzentos e setenta e 
três reais e quinze centavos). O resultado foi apurado em conformidade com regime contábil de competência. 
A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas e despesas quando ganhas ou incorridas, 
respectivamente, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. 
 
3.6) Lucro Acumulados 
Conforme a RESOLUÇÃO CFC N.º 1.157/09 do CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, que 
aprova o Comunicado Técnico CTG 02 – Esclarecimentos sobre as Demonstrações Contábeis de 2008, a 
natureza jurídica Eireli - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada não está obrigada sua distribuição 
de lucro ao fim do exercício, uma vez que esta obrigatoriedade está unicamente às sociedades por ações. 
Portanto, a conta Lucros Acumulados continuará nos planos de contas, e seu uso continuará a ser feito para 
receber o resultado do exercício e as reversões de determinadas reservas, como teve o caso neste exercício. 
 
3.7) Sugestão quanto a posterior destinação dos lucros 
Sugerimos o aumento do capital social da empresa, uma vez que o lucro acumulado foi utilizado para o 
aumento de contas do ATIVO, como: estoque próprio, aplicações e imobilizado. 
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3.8) Impostos Federais 
A empresa é tributada pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa. 
 

RAIMUNDO 
NONATO DA MOTA 
NETO:01935297341

Assinado de forma 
digital por RAIMUNDO 
NONATO DA MOTA 
NETO:01935297341 
Dados: 2021.06.05 
12:54:14 -03'00'
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

01/01/2020 a 31/12/2020 29.544.048/0001-42

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

NIRE 21600068827

CNPJ 29.544.048/0001-42

Número de Ordem 3

Natureza do Livro Livro Diário

Município SAO JOSE DE RIBAMAR

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

26/01/2018

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

38179

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 3

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

38179

Data de inicio 01/01/2020

Data de término 31/12/2020

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
00.12.71.50.9B.15.02.42.E0.73.D7.6B.1B.62.A7.74.78.F0.BD.67-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE
USUÁRIO: 00530357399

DATA:

HORA:

06/07/2021
16:53

ORDEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

46648001 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;

95215002 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

46141003 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E

46184014 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE

46184025 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-

46443016 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

46451017 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE

46451028 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

46451039 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

464600110 COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

464600211 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

464780112 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

464940113 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

464940414 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

464940815 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

466560016 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS

468939917 COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS

475120118 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

475390019 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

475710020 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA

477170121 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

477330022 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

478909923 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

493020124 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

493020225 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,

773900226 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

INSC. ESTADUAL:

RAZÃO SOCIAL:

12.552.586-9
MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

SITUAÇÃO FISCAL:

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL:

MOTIVO CADASTRAL:

REGULAR

ATIVO
--

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 21/05/2021

SERASA: Não

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

65110-000CEP

ENDEREÇO AVE COSTA DO MAR
COMPLEMENTO: LOTE  VILLAG

PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO COLEGIO MARISTELA
CIDADE: SAO JOSE DE RIBAMAR ESTADO: MA

TELEFONE: FAX: --(98)3246-7002
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 1

BAIRRO: ARACAGY

ENDEREÇO FISCAL

--CEP

ENDEREÇO AVE COSTA DO MAR
COMPLEMENTO: LOTE  VILLAG

PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: SAO JOSE DE RIBAMAR ESTADO: MA

TELEFONE: FAX: --(98)3246-7002
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 01

BAIRRO: ARACAGY

DADOS GERAIS

29.544.048/0001-42CPF/CNPJ:

RAZÃO SOCIAL: MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600068827

CAPITAL SOCIAL: 800.000,00INÍCIO DE ATIVIDADES: 27/01/2018
AGÊNCIA REGIONAL:  01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS UFRE:  46 - UFRE/SÃO LUÍS
TIPO DE SOCIEDADE: CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICOEIRELI

REGIME DE PAG.: NORMAL
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 DATA OBRIG. EFD: 01/07/2019

CORREIO ELETRÔNICO: MSIHOSPITALAR@GMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: 15691

INSC. CENTRALIZADORA: --

JURÍDICATIPO PESSOA:

Página 1 de 2
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FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE
USUÁRIO: 00530357399

DATA:

HORA:

06/07/2021
16:53

ORDEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

951180027 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

331210328 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE

331980029 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNN/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL TIPO DE RELAÇÃO

REPRESENTANTES LEGAIS

FERNANDO HENRIQUE FARIAS RODRIGUES1978105355      3 - CONTADOR

MARCO ANTONIO ALMEIDA SANTOS530357399    205 - ADMINISTRADOR

TIPO DATA INÍCIO DATA FIM

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

SITUAÇÃO

01/07/2019ICMS -- Ativo

01/12/2008NF-e -- Ativo

01/01/2019EFD -- Ativo

01/07/2019EFD -- Ativo

19/04/2018NFC-e -- Ativo

TIPO DATA INÍCIO DATA FIM

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

TIPO

AÇÕES JUDICIAIS

DATA INCLUSÃO DATA REVOGAÇÃO DOC. CONCESSÃO EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.
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Arquivamentos Posteriores
Ato Número Data Descrição
002 20200593234 31/07/2020 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
002 20191311430 23/12/2019 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002 20191311430 23/12/2019 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
223 20180740890 28/11/2018 BALANCO
002 20180740229 06/11/2018 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
091 21600068827 26/01/2018 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091 21600068827 26/01/2018 ATO CONSTITUTIVO

NIRE (Sede)
21600068827

CNPJ
29.544.048/0001-42

Data de Arquivamento do Ato Constitutivo
26/01/2018

Início de Atividade
24/01/2018

Endereço Completo
AVENIDA COSTA DO MAR, Nº01, LOTE VILLAG;, ARAÇAGY - São José de Ribamar/MA - CEP65110000

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/10/2021, às 08:45:05 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código QSGBJA1G.

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 
Secretário(a) Geral

MAC2101543850

CERTIDÃO ESPECÍFICA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que a empresa MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Portadora do CNPJ 29.544.048/0001-42
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2101543850

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 1
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: Data da216769/21 28/09/2021 09:11:14

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei

nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/01/2022.

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ:125525869 29544048000142

Razão Social: MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Telefone: (98)32467002 Município: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA

Endereço: AVE COSTA DO MAR, 1 LOTE  VILLAG CEP: 65110000 - ARACAGY

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/09/2021 09:11:14
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/01/2022.

Nº Certidão: Data da069270/21 28/09/2021 07:55:01

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ:125525869 29544048000142

Razão Social: MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Telefone: (98)32467002 Município: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA

Endereço: AVE COSTA DO MAR, 1 LOTE  VILLAG CEP: 65110000 - ARACAGY

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/09/2021 07:55:01
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 29.544.048/0001-42 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:06:44 do dia 28/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/03/2022.
Código de controle da certidão: 8A6C.0C46.1456.AD12
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Capital
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
Capital Integralizado
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)

Titular
Nome
MARCO ANTONIO ALMEIDA SANTOS

CPF
005.303.573-99

Administrador
S

Início do Mandato
24/01/2018

Término do Mandato
Indeterminado

Dados do Administrador
Nome
MARCO ANTONIO ALMEIDA SANTOS

CPF
005.303.573-99

Início do Mandato
24/01/2018

Término do Mandato
Indeterminado

Último Arquivamento
Data
31/07/2020

Número
20200593234

Ato/eventos
002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO
NOME EMPRESARIAL)

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
21600068827

CNPJ
29.544.048/0001-42

Arquivamento do Ato
Constitutivo
26/01/2018

Início de Atividade
24/01/2018

Endereço Completo
Avenida COSTA DO MAR, Nº 01, LOTE VILLAG; ARAÇAGY - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000

Objeto
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS MANUTENCAO E
REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MANUTENCAO E REPARACAO DE NAO-ELETRONICOS E
UTENSILIOS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO E A MANUTENCAO E REPARACAO DE MOBILIARIO ESPECIFICO PARA
USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO) COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO,
CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE
EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL
PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE
PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS
INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REVENDA DE AGULHAS HOSPITALARES, SERINGAS, CATETOS, GELCOS, ETC.) COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E
VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO
INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS COMERCIO VAREJISTA DE
OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E
LABORATORIAL, TAIS ESTETOSCOPIOS, MEDIDORES DE PRESSAO, BISTURIS, BOTICOES, PINCAS, TUBOS DE ENSAIO E ANALISE QUIMICA E SIMILARES,
ETC) MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO REPRESENTANTES
COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES
DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE
INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE
CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

Porte
Demais

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/10/2021, às 08:30:51 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código O3E2DMZ.

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 
Secretário Geral

MAC2101543788

Nome Empresarial: MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: MAC2101543788

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.544.048/0001-42
Certidão nº: 23903320/2021
Expedição: 05/08/2021, às 08:10:48
Validade: 31/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
29.544.048/0001-42, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em
conformidade com a Medida Provisória nº
2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por
meio da comparação deste arquivo digital com o
arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
29.544.048/0001-42
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
26/01/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
AV COSTA DO MAR 

NÚMERO 
01 

COMPLEMENTO 
LOTE VILLAG 

 
CEP 
65.110-000 

BAIRRO/DISTRITO 
ARACAGY 

MUNICÍPIO 
SAO JOSE DE RIBAMAR 

UF 
MA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
MSIHOSPITALAR@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(98) 3246-7002/ (98) 9182-2004 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
26/01/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/07/2021 às 17:27:44 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
29.544.048/0001-42
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
26/01/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
AV COSTA DO MAR 

NÚMERO 
01 

COMPLEMENTO 
LOTE VILLAG 

 
CEP 
65.110-000 

BAIRRO/DISTRITO 
ARACAGY 

MUNICÍPIO 
SAO JOSE DE RIBAMAR 

UF 
MA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
MSIHOSPITALAR@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(98) 3246-7002/ (98) 9182-2004 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
26/01/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/07/2021 às 17:27:44 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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Nome: 

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

Msi Comercio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli

29.544.048/0001-42

Data da consulta: 14/09/2021 13:03:50 
Data da última atualização: 13/09/2021 18:00:04

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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https://www.portaltransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8


 
 
 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 07/07/2021 13:03:12 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES EIRELI 
CNPJ: 29.544.048/0001-42 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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2021

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

ENDEREÇO

NOME FANTASIA

CNPJ

MSI HOSPITALAR

MSI COMERCIO DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSP. EIRELI

AVENIDA COSTA DO MAR 01 LOTE VILLAG 29.544.048/0001-42

NATUREZA DE ATIVIDADE

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA

LOCALIDADE

ARACAGY SAO JOSE DE RIBAMAR-MA
CIDADE - UF

TIPO DE ESTABELECIMENTO

DISTRIBUIDORA - OUTRAS

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfma.org.br

Consulte via leitor de QRCode

CADASTRO NO CRF SOB O Nº

10016651
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

BE713F6791C4E2988564CDDBFF1140C4
VALIDADE

31/03/2022

64
60

0

SábadoDomingo SextaQuarta QuintaSegunda Terça
**************08:00 às 12:00 08:00 às 12:00 08:00 às 12:00************** 08:00 às 12:00 08:00 às 12:00
**************14:00 às 18:00 14:00 às 18:00 14:00 às 18:00************** 14:00 às 18:00 14:00 às 18:00

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NOME FUNÇÃOTIPO

F 5046 PAOLA IZABELA CRUZ DE PAULA DIRETOR TÉCNICO CONTRATADO
SábadoDomingo SextaQuarta QuintaSegunda Terça

**************08:00 às 12:00 08:00 às 12:00 08:00 às 12:00************** 08:00 às 12:00 08:00 às 12:00
**************14:00 às 18:00 14:00 às 18:00 14:00 às 18:00************** 14:00 às 18:00 14:00 às 18:00

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

OBS.: COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPÉDICOS

Dra. Gizelli Santos Lourenço Coutinho
Diretora-Presidente do CRF/MA

CRF-MA 2246

São Luis, 5 de Março de 2021

de1Pág. 1

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Famácia, atendendo o que dispõe
os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada
em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea
"c" da Lei nº 5.991/73 e arqtigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e
encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou
mesmo através de leitor de QR-Code.

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

01/01/2020 a 31/12/2020 29.544.048/0001-42

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 3

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

            RECEITA BRUTA R$ 20.173.478,92R$ 11.805.469,17

                      VENDA DE MERCADORIAS R$ 10.557.611,31R$ 3.196.741,03

                      RECEITA C/ BONIFICACAO R$ 0,00R$ 1.365,33

                    RECEITA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS R$ 5.076.779,88R$ 5.497.599,53

                      SERVIÇOS PRESTADOS R$ 5.076.779,88R$ 5.497.599,53

                      RECEITA LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 4.539.087,73R$ 3.109.763,28

            (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (2.314.309,56)R$ (1.701.447,38)

                      (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE
PRODUTOS R$ 0,00R$ (175,90)

                      (-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE
MERCADORIAS R$ (66.848,28)R$ (2.772,51)

                      (-) (-) ICMS R$ (1.632.435,45)R$ (314.270,19)

                      (-) (-) ISS R$ (118.155,12)R$ (297.056,65)

                      (-) (-) COFINS R$ (408.386,89)R$ (82.395,00)

                      (-) (-) PIS R$ (88.483,82)R$ (17.852,25)

                      (-) SIMPLES NACIONAL R$ 0,00R$ (986.924,88)

            (-) CUSTOS R$ (4.624,00)R$ (59.750,39)

                      (-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES R$ (4.624,00)R$ (784,00)

                      (-) COMBUSTÍVEL R$ (0,00)R$ (58.966,39)

            (-) CUSTO DE MERCADORIA R$ (8.272.413,07)R$ (2.442.092,37)

                      (-) MERCADORIAS PARA
REVENDA R$ (8.067.193,75)R$ (2.442.092,37)

                      (-) FRETES E CARRETO R$ (205.219,32)R$ (0,00)

            (-) MÃO DE OBRA R$ (846.843,97)R$ (668.488,06)

                      (-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (435.890,05)R$ (453.560,63)

                      (-) 13º SALÁRIO R$ (36.390,40)R$ (30.576,65)

                      (-) FÉRIAS R$ (33.745,51)R$ (5.500,38)

                      (-) INSS R$ (147.607,08)R$ (46.205,38)

                      (-) FGTS R$ (45.859,34)R$ (38.313,47)

                      (-) INDENIZAÇÕES E AVISO
PRÉVIO R$ (32.836,99)R$ (21.518,70)

                      (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E
SOCIAL R$ (15.808,18)R$ (2.830,48)

                      (-) VALE TRANSPORTE R$ (9.942,32)R$ (2.815,68)

                      (-) DESPESAS COM
ALIMENTAÇÃO R$ (88.056,60)R$ (60.479,69)

                      (-) UNIFORMES E EPIS R$ (707,50)R$ (6.687,00)

            (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ (1.928.237,91)R$ (1.246.385,71)

                      (-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS R$ (18.000,00)R$ (45.700,00)

                      (-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E R$ (114.354,01)R$ (178.092,67)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 3Página 1 de
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

01/01/2020 a 31/12/2020 29.544.048/0001-42

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 3

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

EQUIPAMENTOS

                      (-) SERVICOS DE INFORMATICA E
MANUTENCAO R$ (26.390,96)R$ (11.100,15)

                      (-) PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ (1.768.610,14)R$ (1.011.492,89)

                      (-) USO NA PREST. DE SERVIÇO R$ (882,80)R$ (0,00)

            (-) DEPRECIAÇÃO R$ (160.721,16)R$ (0,00)

                      (-) DEPRECIAÇÃO R$ (160.721,16)R$ (0,00)

            (-) OUTROS CUSTOS R$ (28.064,25)R$ (18.764,62)

                      (-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (18.708,44)R$ (9.384,88)

                      (-) ÁGUA E ESGOTO R$ (1.589,40)R$ (1.920,00)

                      (-) TELEFONE E INTERNET R$ (4.588,82)R$ (4.536,90)

                      (-) CORREIOS E MALOTES R$ (3.177,59)R$ (2.922,84)

        RECEITA LÍQUIDA R$ 6.618.265,00R$ 5.668.540,64

      LUCRO BRUTO R$ 6.618.265,00R$ 5.668.540,64

          (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (486.136,58)R$ (555.914,79)

            (-) DESPESAS COMERCIAIS R$ (146.542,52)R$ (344.204,08)

                      (-) MANUTENCAO E REPARO R$ (77.069,86)R$ (239.984,38)

                      (-) FRETES E CARRETOS R$ (0,00)R$ (68.437,97)

                      (-) GASTO COM  VEÍCULO R$ (50.214,84)R$ (0,00)

                      (-) DESPESA COM VIAGENS E
ESTADIAS R$ (19.257,82)R$ (35.781,73)

            (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (339.594,06)R$ (211.710,71)

                      (-) CURSOS E TREINAMENTOS R$ (0,00)R$ (2.350,00)

                      (-) MANUTENÇÃO DE
INFORMATICA R$ (90,00)R$ (4.044,99)

                      (-) GASTO COM  VEICULO R$ (0,00)R$ (8.206,21)

                      (-) DEPRECIAÇÕES E
AMORTIZAÇÕES R$ (0,00)R$ (92.378,96)

                      (-) REPRODUÇÕES R$ (0,00)R$ (10,00)

                      (-) ALUGUEL DE VEICULOS R$ (0,00)R$ (297,30)

                      (-) PRÓ-LABORE R$ (54.909,00)R$ (0,00)

                      (-) SEGUROS R$ (2.004,98)R$ (11.255,25)

                      (-) BRINDES P/
CONFRATERNIZAÇÃO R$ (11.534,72)R$ (0,00)

                      (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (23.296,88)R$ (16.265,61)

                      (-) MATERIAL DE COPA E
COZINHA R$ (7.308,26)R$ (7.131,75)

                      (-) CONSULTORIA R$ (20.935,99)R$ (15.450,00)

                      (-) BRINDES R$ (780,00)R$ (0,00)

                      (-) DESPESAS CARTORARIAS R$ (994,84)R$ (440,80)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 3Página 2 de
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

01/01/2020 a 31/12/2020 29.544.048/0001-42

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 3

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

                      (-) LANCHES E REFEIÇOES R$ (9.252,45)R$ (1.669,99)

                      (-) DOAÇAO R$ (158.351,05)R$ (42.217,80)

                      (-) MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO R$ (8.526,90)R$ (2.087,31)

                      (-) MATERIAL DE HIGIENE E
LIMPEZA R$ (5.195,24)R$ (0,00)

                      (-) DESLOCAMENTO URBANO R$ (1.012,65)R$ (928,89)

                      (-) MULTAS R$ (0,00)R$ (741,10)

                      (-) CONTRIB. P/ENTIDADE DE
CLASSE R$ (35.401,10)R$ (6.234,75)

            (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (6.353,63)R$ (5.290,18)

                      (-) TAXAS DE SERVIÇOS
PUBLICOS R$ (6.353,63)R$ (5.290,18)

            (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (44.120,44)R$ (48.861,28)

                      (-) JUROS E MULTAS R$ (20.430,37)R$ (35.834,67)

                      (-) IR S/APLICAÇÃO R$ (0,00)R$ (76,05)

                      (-) MULTA R$ (0,00)R$ (7.261,46)

                      (-) JUROS E COMISSÕES
BANCÁRIAS R$ (23.690,07)R$ (5.689,10)

            RECEITAS FINANCEIRAS R$ 2.818,37R$ 28.280,16

                      JUROS DE APLICAÇÕES R$ 40,63R$ 28.211,84

                      DESCONTOS FINANCEIROS
OBTIDOS R$ 2.777,74R$ 68,32

            (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (25.198,18)R$ (319,56)

                      (-) DESPESA COM CARTAO DE
CREDITO R$ (25.198,18)R$ (319,56)

    RESULTADO OPERACIONAL R$ 6.059.274,54R$ 5.086.434,99

  RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 6.059.274,54R$ 5.086.434,99

            (-) PROVISÕES PARA IR E CSL R$ (1.190.001,39)R$ (255.349,93)

                      (-) CSLL-CONTRIBUICAO SOCIAL R$ (340.064,76)R$ (74.199,81)

                      (-) IRPJ -IMPOSTO DE RENDA
PESSOA JURIDICA R$ (849.936,63)R$ (181.150,12)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 4.869.273,15R$ 4.831.085,06

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 3Página 3 de
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO 
DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA-  ILHA DE SÃO LUÍS, 
CAPITAL DO ESTADO DO MARANHO 

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a 

requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos 

Feitos referentes às Varas Cíveis e Comércio, a partir do dia primeiro (10) do mês 

de janeiro (01) do ano de dois mil e onze (2011) até o oito (08) do mês de outubro 

(10) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE 

EXECUÇÃO contra MSI COMERCIO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ n°. 

29.544.04810001 -42. CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição 

é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O referido é 

verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de 

Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade 

de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Gisele Meireles Mendes, 

Secretára Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, consultei, digitei, 

subscrevo e assino. São Luís/MA, 8 de outubro de 2021. 

GISE6 E DES (ra!! 
10 Maranhao 

Secretária Judicial Substituta da Distribuiçã to Judicial 
Oneroso 1 

090 	97 

OBSERVAÇÃO: 
O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os 
feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os 
litigantes. 

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PiE) e abrange SOMENTE AS VARAS COMUNS DO 

TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS. 
Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e 
mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ). 
Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta n2 14/2020 TJMA e estendida às 
portarias n2 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COV!D-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a 
referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos). 

Fórum Desembargador "Sarney Costa" 
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luis/MA - CEP 65076-820-- Fone (98) 3194-5409 / 5408 

IMPRESSO EM 08/10/2021 11:43 
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 29.544.048/0001-42
Razão Social:MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E
Endereço: AV COSTA DO MAR 01 LOTE VILLAG / ARACAGY / SAO JOSE DE RIBAMAR

/ MA / 65110-000

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/10/2021 a 25/11/2021 
 
Certificação Número: 2021102704260265443110

Informação obtida em 03/11/2021 14:03:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Ficha Técnica do Produto  Documento Nº: FTP-004 

SERINGA DE USO ÚNICO PARA 

USO MANUAL 

Revisão Nº: 03 

Data: 03 Fev. 2020 

Pág.: 1 de 3 

 

 
   CÓPIA “NÃO” CONTROLADA  Confidencial: Não deve ser reproduzido/ usado sem a permissão da SALDANHA RODRIGUES 

LTDA.                                                         

 

MODELO MARCA: VALIDADE: MS - ANVISA 

Seringa sem agulha e sem protetor de segurança 
Modelos: 1 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL, 20 mL e 60 mL 
Tipo de bico: Luer slip e/ ou Luer lock 

SR – Saldanha Rodrigues 5 Anos 80026180002 

Seringa com agulha e sem protetor de segurança 
Modelos: 1 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL, 20 mL e 60 mL 
Tipo de bico: Luer slip e/ou Luer lock 

SR – Saldanha Rodrigues 5 Anos 80026180014 

 
 

1 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

1.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

As seringas hipodérmicas de uso único para 
uso manual podem possuir bico do tipo Luer Lock ou Luer 

Slip, são esterilizadas a óxido de etileno, atóxicas, 
apirogênicas e possuem graduação nítida permanente. 
 
1.2 COMPOSIÇÃO DO PRODUTO 
 

Seringa hipodérmica de uso único para uso 
manual, constitui dos seguintes componentes com as 

respectivas matérias-primas básicas: 
 

a) Cilindro: Componente injetado termoplasticamente em 
polipropileno (PP), transparente, atóxico e inerte. 

 

b) Haste: Componente injetado termoplasticamente em 
polipropileno (PP) ou polietileno alta densidade (PEAD) 
natural, atóxico e inerte. 

 

c) Pistão: Componente injetado em borracha termoplástica 
ou borracha vulcanizada, ambas isentas de látex. 

d) Agulha: Composta por canhão translúcido fabricado em 
polipropileno atóxico, que permite perfeito acoplamento à 
seringa, codificado por cor padrão universal para 
identificação do calibre. 

 
1.3 Imagem do Produto 
 

BICO LUER LOCK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BICO LUER SLIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 INDICAÇÃO E INSTRUÇÃO DE USO 

2.1 INDICAÇÃO DE USO 
 

Aplicar, injetar, irrigar, aspirar e extrair fluidos. 
 

2.2 INSTRUÇÃO PARA USO DO PRODUTO 
 

a) Verificar a integridade do produto antes do uso; 
b) Destacar a unidade do produto da cartela; 
c) Abrir a embalagem através da técnica asséptica, pela pétala de abertura, para evitar o risco de contaminação; 
d) Retirar a seringa da embalagem pegando pela base do êmbolo; 
e) Observar que existe um espaço entre o êmbolo e a escala zero da seringa, pressionar o êmbolo levemente simulando uma 
aplicação, para ocorrer o destravamento da seringa. 
f) Conectar a agulha na seringa do Bico SLIP e realizar o movimento de rotação 180° (½ volta), e no Bico LOCK rosquear até que 
a agulha esteja fixa; 
g) Movimentar suavemente o êmbolo ao longo do corpo  do cilindro para lubrificação de toda área interna do cilindro, isso facilitará 
o procedimento de aspiração; 
h) Retirar o protetor da agulha; 
i) Realizar o procedimento conforme técnica adequada; 
j) Após a aspiração retirar a agulha do bico da seringa Bico Slip realizando rotação de 180° (½ volta) sentido contrário, e no 

 Bico Lock desenroscar a agulha (É recomendável retirar a agulha sempre com um dispositivo, como o epiflex, para 

evitar acidentes). 

k) Após o uso descartar em local adequado para perfuro cortantes. 
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3 ARMAZENAGEM E TRANSPORTE 

Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra 
fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra. 

O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de 
recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e 
evitar a contaminação. Não transportar junto com produtos tóxicos e químicos. 

 

4  ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 
 

4.1 ADVERTÊNCIAS 
 

a) Antes da utilização do produto, o usuário deve verificar se o prazo de validade está vigente e se a embalagem primária do 
produto está íntegra. Caso o prazo de validade esteja expirado e ou a embalagem danificada, molhada, furada ou com outros 
problemas, o produto deverá ser descartado e comunicado a empresa para substituição e averiguações que se fizerem 
necessárias. 
b) Não reencapar agulhas.  

c) Descartar os componentes do produto em coletor de resíduos de saúde apropriados.  

d) Se houver resistência excessiva, não forçar a agulha pois poderá ser danificada.  

e) Deve ser utilizado por profissionais de saúde qualificados e devidamente treinados.  

f) Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar. 

 
4.2 PRECAUÇÕES 
 
a) Ler estas instruções antes de utilizar o produto. 
b) Todos os procedimentos devem ser realizados sob condições estéreis e tomando precaução contra contato com sangue e 

fluidos corporais do paciente. 

c) Inspecionar o produto cuidadosamente antes do uso e não utilizar o produto se qualquer anormalidade for detectada. 

 

4. CONTRAINDICAÇÕES 
 

Produto para saúde sem contraindicação, desde que utilizado conforme recomendado pelo fabricante da seringa. 

 

6. APRESENTAÇÃO COMERCIAL 

Seringa hipodérmica de uso único para uso manual, apresenta selo de certificação de produto,  emitido pelo organismo 

certificador BRTUV / OCP0016.  
 
6.1 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
 

a) Embalagem Individual “Blister” – é constituída de filme termoplástico e papel grau cirúrgico permitindo a abertura com técnica 
asséptica. 
 

b) Embalagem de Transporte “Caixa” – é constituída de papelão ondulado na cor parda, própria para embarque, as quais resistem 
aos manuseios necessários, à umidade e ao transporte, considerando que estes itens sejam executados de forma correta. A caixa 
padrão de embalagem é lacrada com fita adesiva transparente contendo: 1 mL, 3 mL e 5 mL caixas com 500  unidades, 10 mL e 
20 mL caixa com 250 unidades e 60 mL caixa com 50 unidades. 
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INSTRUÇÃO DE USO 

  

 

SAC: 0800-771647  |   E-mail: produtos@cfernandes.com.br 

NOME DO PRODUTO: AGULHA HIPODÉRMICA - WILTEX 

Registro MS: 10150470496 

 

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA 

Nome técnico: Agulhas 

Matéria Prima: Aço Inox 

Método de Esterilização: Óxido de Etileno    

Produto Estéril: ( x )Sim    (   ) Não   

Validade: 05 Anos 

USO ÚNICO. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

A Agulha Hipodérmica Estéril de uso único – WILTEX.  Apresentação em 

diversos calibres e tamanhos, com o canhão colorido conforme o 

padrão internacional de cores.  

 

INDICAÇÃO DE USO 

Este dispositivo destina-se à injeção ou aspiração de fluidos utilizando 

uma seringa Luer-lock ou Luer-slip.  

 

INSTRUÇÃO DE USO  

1- Abrir a embalagem unitária de forma asséptica 

2- Com um movimento suave de rotação, adapte a seringa ao 

conector Luer da Agulha Hipodérmica WILTEX. 

3- Retire  a tampa de proteção  de modo a evitar danos a ponta da 

agulha. 

4- Aspire o fármaco para a seringa utilizando a técnica asséptica. 

5- Execute a injeção seguindo os protocolos vigentes a uma técnica 

asséptica. 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2302



INSTRUÇÃO DE USO 

  

 

SAC: 0800-771647  |   E-mail: produtos@cfernandes.com.br 

6- Após a utilização, descarte o conjunto seringa + agulha  em um 

recipiente adequado para estes objetos. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Cânula metálica em aço inóx AISI 304 

Hub e tampa em Polipropileno 

 

 

 FOTO 

 
 

 

 

 

APRESENTAÇÃO COMERCIAL 

CÓDIGO DESCRIÇÃO CALIBR

E 

MEDIDA 

ANTERIOR 

MEDIDA 

ATUAL 

COR 
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SAC: 0800-771647  |   E-mail: produtos@cfernandes.com.br 

MDL1640 Agulha Hipodérmica 

Estéril sem Dispositivo 

de Segurança Wiltex 

16G X 1 

½” 

40X1.60mm 1,60X40mm BRANCA 

MDL1840 Agulha Hipodérmica 

Estéril sem Dispositivo 

de Segurança Wiltex 

18G X 1 

1/2” 

40X1.20mm 1.20X40mm ROSA 

MDL1925 

 

Agulha Hipodérmica 

Estéril sem Dispositivo 

de Segurança Wiltex 

19G x 1 25 x 1.00mm 1.00 x 

25mm 

CREME 

MDL1930 Agulha Hipodérmica 

Estéril sem Dispositivo 

de Segurança Wiltex 

19G x 1 

¼” 

30 x 1.00mm 1.00 x 

30mm 

CREME 

MDL2125 Agulha Hipodérmica 

Estéril sem Dispositivo 

de Segurança Wiltex 

21GX1” 25X0.80mm 0.80x25mm VERDE 

MDL2130 Agulha Hipodérmica 

Estéril sem Dispositivo 

de Segurança Wiltex 

21GX1 

¼” 

30X0.80mm 0.80x30mm VERDE 

MDL2140 Agulha Hipodérmica 

Estéril sem Dispositivo 

de Segurança Wiltex 

21GX1 

½” 

40X0.80mm 0.80x40mm VERDE 

MDL2225 Agulha Hipodérmica 

Estéril sem Dispositivo 

de Segurança Wiltex 

22GX1 25X0.70mm 0.70x25mm PRETO 

MDL2230 Agulha Hipodérmica 

Estéril sem Dispositivo 

de Segurança Wiltex 

22GX1 

¼” 

30X0.70mm 0.70x30mm PRETO 

MDL2240 Agulha Hipodérmica 

Estéril sem Dispositivo 

de Segurança Wiltex 

22GX1/

2 

40X0.70mm 0.70x40mm PRETO 

 

MDL2325 Agulha Hipodérmica 

Estéril sem Dispositivo 

de Segurança Wiltex 

23GX1” 25X0.60mm 0.60x25mm AZUL 

MDL2420 Agulha Hipodérmica 

Estéril sem Dispositivo 

de Segurança Wiltex 

24GX 

3/4” 

20X0.55mm 0.55x20mm ROXO 

MDL2525 Agulha Hipodérmica 

Estéril sem Dispositivo 

de Segurança Wiltex 

25GX1” 25X0.50mm 0.50x25mm LARANJA 

MDL2613 Agulha Hipodérmica 

Estéril sem Dispositivo 

de Segurança Wiltex 

26GX1/

2” 

13X0.45mm 0.45x13mm MARROM 

MDL3013 Agulha Hipodérmica 

Estéril sem Dispositivo 

30GX1/

2” 

13X0.30mm 0.30x13mm AMARELO 
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SAC: 0800-771647  |   E-mail: produtos@cfernandes.com.br 

de Segurança Wiltex 

 

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 

A agulha hipodérmica estéril é embalada unitariamente em pounch de 

papel grau cirúrgico e filme. Posteriormente em caixas intermediarias 

com 100 unidades. 

 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 

Este produto deverá ser armazenado e transportado em temperatura 

entre - 5 e 50 graus centígrados e com umidade inferior a 90%. 

 

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES 

- Uso único, descartar após o uso; 

- Proibido Reprocessar; 

 

Importado e Distribuído por: 

Cirúrgica Fernandes Ltda 

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP 

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647 

Site: www.cirurgicafernandes.com.br 

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2305

http://www.cirurgicafernandes.com.br/


BERÇO AQUECIDO 
Modelo: MATRIX R 
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Nenhuma parte deste manual poderá ser copiada ou transmitida por qualquer meio e para qualquer finalidade 
sem autorização por escrito da Olidef.  
Este equipamento teve seu projeto desenvolvido e fabricado exclusivamente pela Olidef cz Indústria e 
Comércio de Aparelhos Hospitalares Ltda. 
A Olidef conta com uma política de melhoria continua de seus produtos e se reserva ao direito de modificar as 
especificações técnicas sem aviso prévio. 
As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas. 
 
Fabricante: 
Olidef cz Indústria e Comércio de Aparelhos Hospitalares Ltda. 
Avenida Patriarca, 2223 - Ribeirão Preto/SP – Brasil 
CEP 14031-580. 
CNPJ MF 55.983.274/0001-30 
Inscrição Estadual 582.013.221.111 

 
Contatos: 
Tel: (16) 3919-9350 
Fax: (16) 3919-9351 
SAC: (16) 3919-9358 
E-mail: sac@olidef.com.br 
Site: www.olidef.com.br 
 
Indústria Brasileira 
Registro na ANVISA: 10227180037 
 
Responsável Técnico: Lúcio Kimura 

          CREA: 5060494446/SP 
 

 

 

Representative in the European community: MDSS GmbH 
 Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany 

   
 
 

    
 

                             
 
 
A Olidef cz Indústria e Comércio de Aparelhos Hospitalares Ltda. declara que este produto está em 
conformidade com as normas brasileiras, órgãos regulatórios nacionais e diretivas do Conselho Europeu 
93/42/EEC, relativas a aparelhos médicos, quando utilizado de acordo com as instruções fornecidas pelos 
manuais do usuário e técnico. 
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1 – IDENTIFICAÇÃO 

1.1 - NOME E MODELO 

Nome técnico: Berço Aquecido 
Nome comercial: Berço Aquecido Matrix 
Modelo comercial: MATRIX R 
 

 
Figura 1 – Berço Aquecido MATRIX R 

 

1.2 - DESCRIÇÕES DO PRODUTO 

O Berço Aquecido modelo MATRIX R, bem como seus acessórios, é um produto de avançados padrões de 
tecnologia e segurança, no qual os fatores qualidade, eficiência e facilidade de manuseio se conjugam para 
proporcionar plena satisfação ao usuário. Tendo sido submetido a rigorosos testes de desempenho, o berço 
aquecido MATRIX R é indicado para utilização em berçários neonatais, salas de parto e unidades de terapia 
intensiva.  
O berço aquecido MATRIX R foi desenvolvido para proporcionar o aquecimento adequado aos recém-
nascidos em suas primeiras semanas de vida. O sistema de calor irradiante propicia o calor homogêneo em 
toda área do colchão, evitando os possíveis inconvenientes de aquecimento através do contato direto. 
O equipamento possui três modos de funcionamento: automático, manual e pré-aquecimento. 
No modo automático o berço MATRIX R proporciona um controle estável da temperatura do RN mediante o 
ajuste automático da potência da resistência, compensando as variações das condições ambientais e 
fisiológicas. Esse processo automático é feito com a utilização de um microprocessador que mede e atualiza 
a leitura da temperatura de pele do RN em tempo real, possibilitando a adequação imediata da quantidade de 
calor emitida para o paciente, mantendo sua temperatura com uma variação mínima em relação ao valor 
programado. 
No modo manual, o berço MATRIX R fornece uma quantidade de calor pré-determinada, possibilitando ao 
operador ajustar a potência necessária para a manutenção da temperatura adequada do paciente. 
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No modo pré-aquecimento, o nível de potência de aquecimento do berço MATRIX R varia entre 10% e 30% 
dependendo da temperatura ambiente. Nesse modo, o usuário não poderá ajustar o nível de potência de 
aquecimento. 
 O equipamento ainda é dotado de iluminação auxiliar para melhorar a visualização do paciente em 
ambientes escuros. 
O berço foi construído para operar em rede de alimentação 127/220V~. 
Para leitura dos valores da temperatura do RN, o berço possui sensores eletrônicos de alto grau de precisão. 
Essas temperaturas são visualizadas no display do painel, permitindo verificação contínua. 
Visando a segurança do paciente e do operador, o berço conta com um completo sistema de alarmes 
audiovisuais eletrônicos para situações de irregularidade no equipamento com funcionamento automático. 
Nos três modos de operação, existe no equipamento alarmes de hipotermia, hipertermia, sobreaquecimento, 
falta de energia e falha no sensor. 
O berço conta ainda com eletrônica micro-controlada, com painel de LCD alfanumérico, sensor de 
temperatura ambiente, alarmes de sistema, proteção contra sobreaquecimento, apgar, relógio e opcionais 
como sensor de temperatura auxiliar entre outros. 
 

1.3 - PRINCÍPIOS FÍSICOS 

O berço aquecido modelo MATRIX R fornece suporte térmico pelo direcionamento de luz infravermelha 
invisível ao corpo do recém-nascido. A fonte dessa luz infravermelha é uma resistência elétrica (aquecedor) 
suspensa, revestida em material isolante (quartzo). A quantidade de energia emitida é determinada pelo 
operador do berço ou automaticamente, quando o sensor de pele está conectado ao painel de controle do 
berço. A distribuição do calor é homogênea em toda área do colchão. 
 

1.3.1 – PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE 
TEMPERARATURA PELO RN (CONTROLE FISIOLÓGICO EM MALHA FECHADA) 
 

 
 

Nota: 
- O equipamento possui a capacidade de reconhecer a presença do Sensor de RN, e automaticamente 
assume o Modo Automático, conforme item 6.2.1 – Utilização Modo Automático.  
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1.4 - PARTES E ACESSÓRIOS ACOMPANHANTES 

 
 

 

Figura 2 – Vistas Isométricas do Berço Aquecido MATRIX R 
 

1 Sistema de Calor Irradiante 

2 Painel de Controle 

3 Leito 

4 Trava de Acionamento do Leito 

5 Base 

6 Rodízios 4" com travas (4x) 

7 Régua para Fixação de Acessórios 

8 Passa Tubos 

9 Gaveta para Raio-x 

10 Lâmpada Auxiliar 

11 Sensor Temperatura Ambiente 

12 Chave Geral 

13 Mini Disjuntores de Proteção 

14 Tomada para Entrada de Energia 

15 Alças para Transporte 
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1.4.1 - PAINEL DE CONTROLE 

Responsável por todo o controle, alarme e indicações do berço aquecido MATRIX R. Circuito dotado de 
selecionador do ponto de controle, mantém o recém-nascido à temperatura desejada com variação de ± 0,2 
°C, isso é possível através do sensor de pele aplicado no recém-nascido. 
 

 
Figura 3 – Painel de Controle do Berço Aquecido MATRIX R 

 

1 Display Alfanumérico  14 Conector sensor temperatura T1 

2 Led indicador de aquecimento  15 Led indicador seleção tempo 

3 Tecla de ajuste (elevação)  16 Tecla seleção apgar/tempo 

4 Tecla de ajuste (redução)  17 Led indicador seleção apgar 

5 Led indicador de teclado bloqueado   18 Led indicador modo automático 

6 Led indicador de equipamento energizado  19 Led indicador modo manual 

7 Tecla Liga/Desliga  20 Led indicador modo preaquecimento  

8 Tecla bloqueia teclado  21 Tecla seleção modo operação 

9 Tecla lâmpada auxiliar  22 Tecla silencia alarme 

10 Tecla menu  23 Led indicador alarme silenciado 

11 Tecla stop apgar  24 Led indicador de alarme 

12 Tecla start apgar  25 Led indicador falta de rede ac 

13 Conector sensor auxiliar temperatura T2    
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1.4.2 - SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE 

Construído em um chassis com estrutura metálica de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura 
epóxi, revestido de material plástico, possui um sensor de posição com a função de alertar em caso de falha 
no posicionamento do sistema de aquecimento. 
A resistência de quartzo permite o aquecimento ideal sobre o compartimento do recém-nascido através da luz 
infravermelha irradiada, construído com fio de níquel-cromo em tubo de quartzo e refletor com aletas 
direcionais que distribui de forma homogênea o calor sobre a região do colchão. 
Para facilitar a obtenção de radiografias e o acesso ao paciente, o irradiador pode ser deslocado para a 
direita ou para a esquerda. Nessa condição, o aquecimento será automaticamente desligado e o alarme 
irradiador fora de posição será acionado. 
Obs.: Opcionalmente a estrutura metálica pode ser fornecida em aço inox ou alumínio. 
 

 
Figura 4 – Sistema de Calor Irradiante do Berço Aquecido MATRIX R 

 

1.4.3 - BASE 

Estrutura metálica de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, com para-choques de 
proteção e quatro rodízios de 4" com trava, que oferecem perfeita estabilidade durante o uso, opcionalmente 
pode ser substituído por rodízios de 5".  
Vários acessórios podem ser incorporados à base do berço, conforme indicado nesse manual. 
Os quatro rodízios com trava localizados na base, permite ao usuário a locomoção do aparelho em qualquer 
tipo de piso, facilitando o transporte e estabilidade mesmo em rampas com inclinação até 10°. 
Obs.: Opcionalmente a estrutura metálica pode ser fornecida em aço inox ou alumínio. 

 
 

 

1- Base  
2- Para-choques 
3- Rodízios 

                          Figura 5 – Base do Berço Aquecido MATRIX R 
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1.4.4 - COLUNA 

Estrutura metálica de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, onde se alojam o painel 
traseiro, painel de controle, bandeja para instrumentos, suporte do soro, réguas para fixação de acessórios, 
bandejas para monitores, régua tripla, sistema de calor irradiante e pegador para transporte. 
A combinação das alças para transporte com os quatro rodízios com trava localizados na base, permite ao 
usuário a locomoção do aparelho em qualquer tipo de piso, facilitando o transporte e estabilidade mesmo em 
rampas com inclinação até 10°. 
Obs.: Opcionalmente a estrutura metálica pode ser fornecida em aço inox ou alumínio. 
 

  

1- Painel de Controle 
2- Alças para Transporte 
3- Régua para Fixação de Acessórios 
4- Painel Traseiro 

                                              Figura 6 – Coluna do Berço Aquecido MATRIX R 
 

1.4.5 - CONTADOR APGAR 

O berço MATRIX R possui um dispositivo que possibilita ao usuário a contagem de tempo durante os 
procedimentos clínicos realizados. 
O contador é ajustável e aciona um beep curto a cada minuto e um beep mais longo ao final do tempo 
programado, conforme figura 7 e figura 8. 
 

  
Figura 7 – Modo Automático Figura 8 – Modo Manual e Preaquecimento 

 

 

1.4.6 - CONTADOR TEMPO (RELÓGIO) 

O berço MATRIX R possui um dispositivo que possibilita ao usuário a contagem de tempo em horas e 
minutos para alarme em geral. 
O contador é ajustável e decrementa a cada minuto. Ao término da contagem é emitido um sinal sonoro 
intermitente e o tempo ficará piscando no display por 45 segundos ou até a que a tecla "SILENCIA ALARME" 
seja pressionada, então o tempo começará a contagem novamente, conforme figura 9 e figura 10. 
 

  
Figura 9 – Modo Automático Figura 10 – Modo Manual e Preaquecimento 
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1.4.7 - LEITO DO RECÉM-NASCIDO 

O leito do RN é a plataforma de apoio do colchão que propicia ao paciente uma superfície confortável e 
termicamente adequada.  O leito do RN possui ajustes para posições Trendelemburg / Reverso com sistema 
hidráulico e bandeja para chassis de raios-x. Para facilitar o acesso ao RN, o leito possui abas laterais 
rebatíveis. 
 

 
Figura 11 – Leito do RN do Berço Aquecido MATRIX R 

 

1- Colchão: Confeccionado em espuma revestida com capa plástica atóxica e antialérgica, conforme as 
diretrizes e princípios da ISO 10993-1.  
2- Bandeja do Colchão: Confeccionada em material plástico atóxico biocompatível (ISO 10993-1), 
transparente aos raios x, com formato anatômico sem cantos vivos. 
3- Lateral frontal do leito: Estrutura de proteção do recém-nascido onde se encontra os passa tubos, possui 
cantos arredondados e é confeccionado em acrílico transparente biocompatível (ISO 10993-1). 
4- Passa Tubos: Existem duas passagens de tubos posicionadas em local de fácil acesso, na lateral frontal 
do leito, são utilizados para passagem de tubos e cabos.  
5- Leito: Estrutura confeccionada em material plástico biocompatível (ISO 10993-1) com cantos arredondados 
para acomodação da bandeja do colchão e do colchão, assim como da gaveta de raio-x. 
6- Gaveta de Raio X: Dispositivo localizado no leito que permite a colocação de chassis radiográficos sob o 
paciente, sem necessidade de remove-lo. 
7- Lateral maior do leito: Estrutura rebatível de proteção do recém-nascido, possui cantos arredondados e é 
confeccionado em acrílico transparente biocompatível (ISO 10993-1). 
8- Lateral menor do leito: Estrutura rebatível de proteção do recém-nascido, possui cantos arredondados e é 
confeccionado em acrílico transparente biocompatível (ISO 10993-1). 
9- Trava de acionamento do leito: Usado para destravar o leito do RN para ajuste de posições Trendelemburg 
/ Reverso.  
 

 

ATENÇÃO 
- Carga máxima sobre o leito: 10 Kg. 
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1.4.8 - SISTEMA CONVENCIONAL DE INCLINAÇÃO DO LEITO 
(opcional de uso exclusivo para o berço MATRIX R) 

O leito do RN possui ajustes para posições Trendelemburg / Reverso com sistema hidráulico que permite a 
movimentação suave do leito sem causar ruído ou traumas ao paciente. É seguro pois possui travas de 
segurança com posições pré-definidas. Os ajustes podem ser de até 12° na posição Trendelemburg e até 12° 
na posição Reverso, conforme figura 12. 
 

 
Figura 12 – Posições Trendelemburg e Reverso do Leito 

 

1.4.9 - GAVETA PARA CHASSIS RADIOGRÁFICO 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Permite a obtenção de radiografias, sem que o paciente seja removido do leito do berço.  
 

 
Figura 13 - Gaveta para chassis radiográfico 

 

1.4.10 - LÂMPADA AUXILIAR 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

A iluminação é feita por uma lâmpada de LED branco de alta potencia que permite a visualização do paciente 
em ambientes com pouca ou sem iluminação, além de ampliar as condições de observação do paciente pelo 
operador. O acionamento é feito por um tecla no painel de controle. 
 

 
Figura 14 - Lâmpada auxiliar 
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1.4.11 - SENSOR DO RN (CÓD.520041143010) 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

O sensor de RN mede a temperatura da pele do paciente, proporcionando leitura precisa e confiável. O 
contato térmico adequado do sensor com a pele do recém-nascido é essencial para a leitura correta da 
temperatura do paciente. Caso este contato não seja perfeito, pode ocorrer uma falsa leitura da temperatura. 
A indicação da temperatura da pele do paciente é feita pelo módulo de controle. 
O sensor de temperatura para a pele apresenta uma arquitetura avançada e faz com que o sistema de 
fixação ao paciente seja mais simples, mas ao mesmo tempo mais estável e eficiente. 
Seu sistema de isolação entre a pele e o ambiente permite uma medição confiável e segura, ideal para 
trabalhar em diferentes âmbitos e áreas obtendo melhores resultados.  
 

 

1- Sensor de pele( encapsulado com titânio 
biocompatível, conforme norma ISO 10993-1) 
2- Cabo 
3- Conector 4 vias na cor preta 

Figura 15 – Sensor do RN do Berço Aquecido MATRIX R 

1.4.12 - BATERIA RECARREGÁVEL (CÓD. 2650010504) 

O Berço Aquecido MATRIX R possui uma bateria recarregável Níquel Cadium (NiCd – 8,4V), como fonte de 
energia para acionar o alarme de falta de energia em uma possível interrupção do fornecimento de energia 
elétrica da rede AC. A bateria mantém os parâmetros programados por um período de no máximo 15 minutos 
sem fornecimento de energia. Essa bateria é automaticamente recarregada quando o equipamento é 
conectado na tomada, e sua vida útil é de 12 meses. Após este prazo a bateria deverá ser substituída por 
uma nova original. 
 

 

ATENÇÃO 
- Não utilizar bateria comum ou alcalina. A substituição deverá ser realizada por pessoal treinado. 

 
1.5 - OPCIONAIS, ACESSÓRIOS E MATERIAL DE CONSUMO 

Nota: 
- Os opcionais, acessórios e materiais de consumo de uso não exclusivo descritos nesse manual, possuem 
registros próprios na ANVISA, não sendo, portanto, parte integrante do registro do Berço Aquecido modelo: 
MATRIX R.  
- Antes de utilizar os acessórios, leia atentamente todas as instruções descritas nesse capítulo. 
 

1.5.1 - BALANÇA LC5 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

O berço aquecido MATRIX R pode ser utilizada em conjunto com esse acessório, que permite ao usuário 
pesar o paciente no interior do equipamento, evitando que o bebê seja retirado do ambiente controlado pelo 
berço. A balança é composta por duas partes principais: o display da balança e o prato (construído em 
material plástico biocompatível - ISO 10993-1). A balança para berço Olidef possui capacidade de carga até 
10kg e precisão de ± 5g. O peso do paciente é indicado no display da balança. 
Obs.: O uso da balança não impossibilita a utilização da gaveta p/ chassis de raio-x, uma vez q/ os sensores de pesagem do prato da 
balança estão localizados nas suas extremidades, deixando toda parte central do colchão livre p/ passagem dos raios-x. 
 

 

1- Display 
2- Prato da balança 
3- Sensor da balança 
4- Chave geral 
5- Fusível 
6- Entrada de energia 

                                  Figura 16 – Balança LC 5 
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Figura 17 – Painel da balança LC 5 

 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.2 - SISTEMA CONTÍNUO DE INCLINAÇÃO DO LEITO 
(opcional de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

O leito do RN possui ajustes para posições Trendelemburg / Reverso com sistema contínuo hidráulico que 
permite a movimentação suave do leito sem causar ruído ou traumas ao paciente. É seguro pois possui 
travas de segurança. Os ajustes podem ser em qualquer ângulo de inclinação limitados à 12° na posição 
Trendelemburg e à 12° na posição Reverso, conforme figura 18. 

 
Figura 18 – Posições Trendelemburg e Reverso Contínuo do Berço Aquecido MATRIX R 

 

Nota: 
- Item opcional. 
 

1.5.3 - LEITO CUNA COM SISTEMA CONVENCIONAL DE INCLINAÇÃO 
(opcional de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

O berço MATRIX R pode ser equipado com leito cuna confeccionado em acrílico transparente biocompatível 
com cantos arredondados. O leito do RN é a plataforma de apoio do colchão que propicia ao paciente uma 
superfície confortável e termicamente adequada. O leito do RN possui ajustes para posições Trendelemburg / 
Reverso, conforme figura 20. 

 
Figura 19 – Leito do RN do Berço Aquecido MATRIX R 
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1- Cuna Acrílica: Estrutura para acomodação do colchão, possui cantos arredondados e é confeccionada em 
acrílico transparente biocompatível (ISO 10993-1). 
2- Colchão: Confeccionado em espuma revestida com capa plástica atóxica e antialérgica, conforme as 
diretrizes e princípios da ISO 10993-1. 
3- Cesto da Cuna: Estrutura metálica tubular de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, 
para acomodação da cuna, confeccionada com cantos arredondados. 
Obs.: Opcionalmente a estrutura metálica pode ser fornecida em aço inox ou alumínio. 

4- Suporte do Leito: Estrutura fixa para acomodação do leito e onde está situado a trava de acionamento do 
leito para ajuste de posição. Suporte confeccionado em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura 
epóxi. 
5- Trava de Acionamento do Leito: Usado para destravar o leito do RN para ajuste de posições 
Trendelemburg / Reverso.  
 

 

ATENÇÃO 
- Carga máxima sobre o leito: 10 Kg. 

 

 
Figura 20 – Posições Trendelemburg e Reverso do Leito Cuna do Berço 

Aquecido MATRIX R 
 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.4 - LEITO PLANO COM ABAS LATERAIS REBATÍVEIS 
(opcional de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

O berço MATRIX R pode ser equipado com leito plano confeccionado em material plástico radiotransparente 
com abas laterais rebatíveis confeccionadas em acrílico transparente com cantos arredondados e bandeja 
para chassis de raio-x. 

 
Figura 21 – Leito Plano com Laterais Rebatíveis 

 
1- Colchão: Confeccionado em espuma revestida com capa plástica atóxica e antialérgica, conforme as 
diretrizes e princípios da ISO 10993-1.  
2- Lateral maior do leito: Estrutura rebatível para proteção do recém-nascido, possui cantos arredondados e é 
confeccionado em acrílico transparente biocompatível (ISO 10993-1). 
3- Leito: Estrutura confeccionada em material radiotransparente para acomodação do colchão, assim como 
da gaveta de raio-x. 
4- Gaveta de Raio X: Dispositivo localizado no leito que permite a colocação de chassis radiográficos sob o 
paciente, sem necessidade de remove-lo. 
5- Lateral menor fixa do leito: Estrutura para proteção do recém-nascido, possui cantos arredondados e é 
confeccionado em acrílico transparente biocompatível (ISO 10993-1). 
6- Lateral menor rebatível do leito: Estrutura rebatível para proteção do recém-nascido, possui cantos 
arredondados e é confeccionado em acrílico transparente biocompatível (ISO 10993-1). 
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7- Passa Tubos: Existem duas passagens de tubos posicionadas em local de fácil acesso, na lateral frontal 
do leito, são utilizados para passagem de tubos e cabos.  
8- Trava de Acionamento do Leito: Usado para destravar o leito do RN para ajuste de posições 
Trendelemburg / Reverso. 
 

 

ATENÇÃO 

- Carga máxima sobre o leito:10 Kg. 
 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.5 - PASSA TUBOS FRONTAL 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Esse acessório (A) serve para passagem e acomodação de tubos e cabos flexíveis. Utilizando este opcional o 
leito passa a contar com 4 passagens de tubo. 
 

 
Figura 22 – Passa Tubos 

 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.6 - PORTA PAPELETA 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Esse acessório serve para colocar identificação e informações sobre o paciente. 
Confeccionado em plástico. 
 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.7 - SUPORTE PARA MONITORES 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Esse dispositivo permite a colocação de monitores, oxímetros, bombas de infusão e outros aparelhos para 
utilização em conjunto com o berço. A superfície do suporte é giratória, permitindo o posicionamento mais 
adequado para facilitar a monitoração desses equipamentos pelos usuários e podem ser montados até quatro 
suportes de monitores por berço. Este acessório oferece opcionalmente dois cintos de segurança ajustáveis 
para fixação dos equipamentos na bandeja. 
Pode ser confeccionado em aço carbono pintado, aço inox pintado ou polido. 

 
Figura 23 – Suporte para Monitores  

 

 

ATENÇÃO 

- Carga máxima: 10Kg 

 

Nota: 
- Item opcional. 
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1.5.8 - SUPORTE DE SORO FIXO 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Esse suporte serve para colocação de bolsas ou ampolas de soro. Possui dois ganchos para fixação . 
Pode ser confeccionado em aço carbono cromado ou aço inox polido. 
 

 
Figura 24 – Suporte de Soro Fixo  

 

 

ATENÇÃO 

- Peso máximo: 1 kg por gancho  
 

Nota:  
- Item opcional. 
 
 

1.5.9 - SUPORTE DE SORO MÓVEL 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Esse suporte serve para colocação de bolsas ou ampolas de soro. Possui dois ganchos para fixação e é 
fixado na régua para fixação de acessórios do berço. 
Pode ser confeccionado em aço carbono cromado ou aço inox polido. 

 
Figura 25 – Suporte de Soro Móvel  

 

 

ATENÇÃO 

- Peso máximo: 1 kg por gancho  
 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.10 - SUPORTE DE SORO DUPLO FIXO 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Esse suporte serve para colocação de bolsas ou ampolas de soro. Possui quatro ganchos para fixação . 
Pode ser confeccionado em aço carbono cromado ou aço inox polido. 

 
Figura 26 – Suporte de Soro Duplo Fixo  

 

 

ATENÇÃO 

- Peso máximo: 1 kg por gancho  
 

Nota:  
- Item opcional. 
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1.5.11 - SUPORTE DE SORO DUPLO MÓVEL 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Esse suporte serve para colocação de bolsas ou ampolas de soro. Possui quatro ganchos para fixação e é 
fixado na régua para fixação de acessórios do berço. 
Pode ser confeccionado em aço carbono cromado ou aço inox polido. 
 

 
Figura 27 – Suporte de Soro Duplo Móvel  

 

 

ATENÇÃO 

- Peso máximo: 1 kg por gancho  
 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.12 - SUPORTE BOMBA DE INFUSÃO 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Esse suporte serve para colocação de bombas de infusão. Possui quatro ganchos para fixação de bolsas ou 
ampolas de soro com altura ajustável e é fixado na lateral da coluna do berço. 
Pode ser confeccionado em aço carbono cromado ou aço inox polido. 
 

 
Figura 28– Suporte Bomba de Infusão 

 

 

ATENÇÃO 

- Peso máximo: 1 kg por gancho  

 
Nota:  
- Item opcional. 
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1.5.13 - GANCHOS 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Esses ganchos servem para sustentação de bolsa coletora e direcionamento de cabos. Localizados junto ao 
leito do paciente e lateral da coluna. 
 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.14 - ENROLADOR SUPORTE DE FIO 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Esse acessório serve para acomodação, fixação e recolhimento de cabos evitando excesso de fios em uso. 
Localizado na lateral da coluna. 
 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.15 - BANDEJA DE INSTRUMENTOS 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

A bandeja de instrumentos pode ser utilizada para a colocação de instrumental cirúrgico e outros artigos 
pequenos, tais como seringas, gases, algodão e medicamentos. A superfície do suporte é giratória, 
permitindo o posicionamento mais adequado para facilitar a monitoração desses equipamentos pelos 
usuários. 
Acessório confeccionado em aço inox. 
 

 

1- Bandeja 
2- Suporte da Bandeja 
3- Mancal 

Figura 29 – Bandeja de Instrumentos 
 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.16 - BANDEJA INTERMEDIÁRIA 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Bandeja em material plástico biocompatível (ISO 10993-1), localizada abaixo do leito do RN, pode ser 
utilizada para colocação de materiais diversos.   
 

 
Figura 30 – Bandeja Intermediária 

 

 

ATENÇÃO 

- Carga máxima: 10Kg 

 

Nota:  
- Item opcional. 
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1.5.17 - BANDEJA INTERMEDIÁRIA DE AÇO 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Bandeja confeccionada em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, localizada abaixo do 
leito do RN, pode ser utilizada para colocação de materiais diversos. 
Obs.: Opcionalmente a estrutura metálica pode ser fornecida em aço inox ou alumínio. 
 

 

ATENÇÃO 

- Carga máxima: 10Kg 

 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.18 - RÉGUA PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Esse dispositivo permite que os diversos acessórios sejam instalados no equipamento. Até duas réguas (A) 
podem ser instaladas na coluna do berço MATRIX R. 

 
Figura 31 – Régua para fixação de acessórios 

 
Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.19 - BASE EM FORMATO "U" 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

O berço MATRIX R pode ser equipado com essa base, que facilita o acesso ao aparelho, possui rodízios de 4 
polegadas com travas e opcionalmente rodízios de 5 polegadas. Estrutura metálica de aço-carbono com 
tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. 
Obs.: Opcionalmente a estrutura metálica pode ser fornecida em aço inox ou alumínio. 
 

 

1- Base  
2- Rodízios 

Figura 32 - Base formato "U" 
 

Nota:  
- Item opcional. 
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1.5.20 - PARA-CHOQUES 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

O berço MATRIX R pode ser equipado com para-choques, instalados na base do equipamento, que têm a 
função de proteção mecânica. Construído em aço-carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi. 
Obs.: Opcionalmente a estrutura metálica pode ser fornecida em aço inox ou alumínio. 
 

 

1 - Para-Choque Traseiro 
2 - Para-Choque Frontal 

Figura 33 - Para-Choques 
 

Nota:  
- Item opcional. 
 
 

1.5.21 - TOMADAS AUXILIARES 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Essas tomadas localizadas na parte traseira do berço, permitem que outros equipamentos sejam ligados no 
equipamento, evitando a utilização de extensões. Este acessório é fornecido com quatro ou seis tomadas, 
possui chave geral e protetor eletrônico contra sobrecarga. Sua principal função é servir de extensão aos 
equipamentos eletromédicos que estão apoiados nos suportes para monitores e/ou nas bandejas para 
monitores. Todas as tomadas atendem ao padrão NBR 14136. Sua alimentação é independente do berço. 
 

Descrição Código Olidef 

Kit tomadas auxiliares - 4 pontos 548101121035 

Kit tomadas auxiliares – 6 pontos 548101121036 
 

 
Figura 34 - Tomadas Auxiliares 

 

 

ATENÇÃO 

- A conexão de equipamentos elétricos a tomada múltipla leva a criação de um sistema EM e o 
resultado pode ser nível reduzido de segurança. 

 

Nota:  
- Item opcional. 
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1.5.22 - GAVETEIRO DUPLO 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Pode ser acoplado na parte inferior do berço e possui duas gavetas para armazenamento de materiais 
diversos. Até dois gaveteiros duplos podem ser instalados por berço. 
 

 
Figura 35 - Gaveteiro Duplo 

 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.23 - ARMÁRIO 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Pode ser acoplado na parte inferior do berço e possui porta e prateleira, permitindo o armazenamento de 
materiais diversos. Até dois armários podem ser instalados por berço. 
 

 
Figura 36 - Armário 

 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.24 - RODÍZIO DE 5”  
(opcional de uso exclusivo para o Berço Aquecido MATRIX R) 

Os rodízios fornecidos com os equipamento podem ser substituídos por outros com o diâmetro de 5 
polegadas. Este rodízio aumenta a altura do berço em 22 mm, com vantagem de proporcionar menor esforço 
para movimentação do berço. 
 

Obs.: Todos os rodízios fornecidos para o berço aquecido MATRIX R possuem travas.  
 

Nota: 
- Item opcional. 
 

1.5.25 - SENSOR DE TEMPERATURA AUXILIAR (CÓD. 520021141042) 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Permite a leitura de temperatura periférica do paciente ou da temperatura do ar. Sensor fornecido com 
conector 4 vias na cor prata (cromado). Sensor encapsulado em titânio biocompativel, conforme norma ISO 
10993-1.  
 

 
Figura 37 – Sensor de Temperatura Auxiliar 

 

 

Nota:  
- Item opcional. 
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1.5.26 - SENSOR DE RN DESCARTÁVEL (CÓD. 2600040035) 
(opcional de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Possui a mesma função do sensor RN convencional, porém apresentando a característica de uso único. 
Conector para engate rápido e sensor encapsulado em titânio biocompatível, conforme norma ISO 10993-1. 
 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.27 - ADAPTADOR PARA TUBOS DE VENTILAÇÃO (CÓD. 520031121023)  
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 
 

Esse acessório permite que os tubos para ventilação sejam instalados de maneira segura e cômoda. 
Para facilitar seu posicionamento, o adaptador para tubos é composto por uma haste flexível, instalada na 
coluna do Berço Matrix. 
 

 

Figura 38 - Adaptador para tubos para ventilação 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.28 - CONJUNTO RÉGUA TRIPLA 

(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Esse acessório pode ser acoplado diretamente na rede de oxigênio e/ou ar comprimido do hospital e/ou 
ambulância, possui 3 saídas com válvula que podem ser acoplados à fluxômetro, nebulizador e aspirador 
Venturi. O fluxo pode ser ajustado pelo registro. 
Com o conjunto régua tripla são fornecidos dois fluxômetros, um nebulizador e um frasco para aspiração. 
Obs.: Opcionalmente pode ser fornecido com dois nebulizadores e frasco para aspiração com vacuômetro 

 

A – Bico de entrada 
B – Registro 
C – Saída da régua 
 

Obs: As conexões A e C possuem 
conexão para rosca 9/16” - 18UNF 
quando utilizado para O2 e 3/4” – 16 
UNF para ar comprimido. 

Figura 39 – Régua Tripla 
 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.29 - RESSUSCITADOR INFANTIL  
(acessório de uso não exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R. Possui registro próprio junto à ANVISA: 
80047300239) 

O Ressuscitador Infantil facilita a entrega de Pressão de Pico Inspiratório(PIP) controlada e segura. Fornece 
ainda Pressão Positiva Expiratória Final(PEEP) consistente para ajudar a estabelecer e manter a Capacidade 
Residual Funcional(FRC) e melhorar o volume pulmonar. 
Com o ressuscitador são fornecidos um pulmão de ensaio reutilizável, uma mangueira de fornecimento de 
gás reutilizável, uma máscara infantil, kit de peça-T+mangueira para ressuscitação descartável. 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2328



- 24 - 

 

 

Figura 40 - Ressuscitador Infantil 
 

Nota:  
- Item opcional. 
 
 
 

1.5.30 - REANIMADOR MANUAL 
(acessório de uso não exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R. Possui registro próprio junto à ANVISA: 
10432300009) 

Esse acessório é composto por um balão auto-inflável em vinil autoclavável, máscara facial com bojo em 
policarbonato e coxim de vinil inflável, conexão de entrada para alimentação com oxigênio, válvula 
unidirecional de policarbonato com válvula de segurança. Pode ser fornecido em dois tamanhos (1 e 2). 
 

Descrição Código Olidef 

Kit reanimador manual tamanho 1 2650010061 

Kit reanimador manual tamanho 2 2650010611 
 

 
Figura 41 - Reanimador manual 

 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.31 - TENDA/CAPUZ PARA OXIGENIOTERAPIA 
(acessório de uso não exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R. Possui registro próprio junto à ANVISA: 
10227180030) 

A Tenda/Capuz para Oxigenioterapia é formado por um corpo e uma tampa removível, construído em acrílico 
transparente. O uso desse acessório destina-se a oferecer conforto e adequada concentração de oxigênio ao 
paciente. 
A entrada de oxigênio é feita através de um bico de entrada de policarbonato, localizado no corpo da 
tenda/capuz.  
Um orifício localizado na tampa e outras duas passagens laterais localizadas no corpo da tenda/capuz evitam 
a formação de CO2 em caso da falta de oxigênio. 
A tenda/capuz pode ser fornecido em tamanhos diferentes, destinados a pacientes de diferentes pesos: 
Obs.: Modo de uso verifique instruções no manual que acompanha opcional. 
 

Descrição Tamanho Peso do RN Código Olidef 

Tenda para Oxigenioterapia T1 1000g a 3600g 52052 

Tenda para Oxigenioterapia T2 1000g a 3600g 52053 

Kit Capuz para Oxigenioterapia Pequeno < 1000g 52060 

Kit Capuz para Oxigenioterapia Médio 1000g a 3600g 52061 

Kit Capuz para Oxigenioterapia Grande > 3600g 52062 
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1- Tampa 
2- Corpo 
3- Bico de entrada de oxigênio para 
mangueira de 1/4 “ 
4- Acoplador do nebulizador  
5- Nebulizador 
 

                                                      Figura 42 - Tenda/Capuz para oxigenioterapia 
 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.32 - FOTOTERAPIA LED-PHOTO 
(acessório de uso não exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R. Possui registro próprio junto à ANVISA: 
10227180036) 

A fototerapia LED-PHOTO atua no tratamento da hiperbilirrubinemia, emitindo luz no espectro de radiação  na 
faixa entre 400nm à 550nm, com intervalo predominante entre 450-460nm. Nesse processo, a luz emitida 
pela fototerapia decompõe a bilirrubina em compostos solúveis em água, absorvíveis pelo paciente. 
A utilização desse acessório permite que o berço funcione em conjunto com a fototerapia LED-PHOTO, 
acoplada pela régua da coluna do berço. 
Obs.: Modo de uso verifique instruções no manual que acompanha opcional. 

 
Figura 43 - Fototerapia LED-PHOTO  

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.33 - BLENDER (MISTURADOR DE AR/O2) 
(acessório de uso não exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R. Possui registro próprio junto à ANVISA: 
10330520041) 

Esse acessório serve para misturar Ar/Oxigênio quando existe a necessidade de um perfeito controle da 
concentração da mistura Ar/Oxigênio, permite administrar concentrações precisas de 21 a 100% de oxigênio.  

 
Figura 44 - Blender 

Nota:  
- Item opcional. 
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1.5.34 - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO E/OU AR COMPRIMIDO 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

O berço pode utilizar até 2 cilindros para gases medicinais, fixados em suportes instalados na coluna inferior 
do equipamento.   

 
Figura 45 – Suporte 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.35 - CILINDRO PARA GÁS 
 (opcional de uso não exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

O berço pode utilizar até 2 cilindros para gases medicinais ,junto com os cilindros é fornecida uma chave fixa 
para instalação da válvula redutora. 
Obs.: Inclui chave fixa, válvula reguladora, fluxômetro, tomada dupla e mangueira pra oxigênio. 
 

 
Figura 46 – Cilindro 

 
 
 

Os cilindros de Oxigênio e Ar Comprimido podem ser: 
 

GÁS ESPECIFICAÇÃO CILINDRO 
VOLUME DO 

CILINDRO 
PESO S/CARGA 

PESO 
C/CARGA 

OXIGÊNIO DOT 3AA (AÇO OU ALUMÍNIO) TIPO D 2,8 Kg 3,5 Kg 

OXIGÊNIO DOT 3AA (AÇO OU ALUMÍNIO) TIPO E 3,9 Kg 4,8 Kg 

OXIGÊNIO DOT 3AL TIPO D 3,9 Kg 4,9 Kg 

OXIGÊNIO DOT 3AL TIPO E 5,5 Kg 6,7 Kg 

AR COMPRIMIDO DOT 3AA (AÇO OU ALUMÍNIO) TIPO D 2,8 Kg 3,5 Kg 

AR COMPRIMIDO DOT 3AA (AÇO OU ALUMÍNIO) TIPO E 3,9 Kg 4,8 Kg 

AR COMPRIMIDO DOT 3AL TIPO D 3,9 Kg 4,9 Kg 

AR COMPRIMIDO DOT 3AL TIPO E 5,5 Kg 6,7 Kg 
 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.4.36- CHAVE FIXA (CÓD. 36027000010) 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Essa chave serve para substituição da válvula reguladora nos cilindros de O2 ou ar comprimido. Fabricado em 
aço cromo-vanádio polido. 
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Figura 47 – Chave Fixa 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.37- VÁLVULA REGULADORA (CÓD. 2650010053) 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Componente que tem a finalidade de limitar a máxima pressão de entrada ativa de O2 e ar comprimido, em 
3.5Kgf/cm² . Possui um manômetro acoplado. Outras pressões poderão ser reguladas através de solicitação 
junto a fábrica.  

 
Figura 48 – Válvula reguladora 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.38- FLUXÔMETRO (CÓD. 2650010056) 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

Componente responsável pelo controle manual de concentração de O2 e ar comprimido, com variação de 0 a 
15L/min. 
 

 
Figura 49 – Fluxômetro 

 

Nota:  
- Item opcional. 
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1.5.39 – TOMADA DUPLA (CÓD. 2650010386) 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 
 

Esse acessório pode ser acoplado diretamente na rede ou no cilindro de oxigênio/ar comprimido, e possui 2 
bicos de saída com conexão rosca 9/16” – 18UNF, onde são conectadas as mangueiras de oxigênio ou ar 
comprimido. 
 

 
Figura 50 – Tomada dupla 

 

Nota:  
- Item opcional. 

 

1.5.40 - MANGUEIRA PARA OXIGÊNIO (CÓD. 2650010470) 
(acessório de uso exclusivo para o Berço Aquecido MATRIX R) 
 

Mangueira de pressão de nylon trançado 150PSI atóxica, com conexões para rosca 9/16 – 18UNF e 
comprimento 3,0m. 
 

 
Figura 51 – Mangueira de nylon trançada 150 PSI 

 

Nota: 
- Item opcional. 
 
1.5.41 - MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO  (CÓD. 2650010902) 
(acessório de uso exclusivo para o Berço Aquecido MATRIX R) 

Mangueira de pressão de nylon trançado 150PSI atóxica, com conexões para rosca 3/8 – 18UNF e 
comprimento 3,0m. 
 

Nota: 
- Item opcional. 
 
 

1.5.42 - FRASCO COLETOR COM TAMPA 
(acessório de uso exclusivo para Berço Aquecido MATRIX R) 

São construídos em vidro ou policarbonato, sendo utilizados para coleta de líquidos e secreções.  
Para reduzir a possibilidade de contaminação, possuem boca larga para facilitar a limpeza e podem ser 
autoclavados até 121°C. Todos os frascos possuem tampa para vedação com válvula anti-transbordamento. 
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1- Mangueira de conexão 
2- Cânula de entrada de  
secreções 
3- Tampa para vedação 
Frasco coletor  

Figura 52 - Frasco Coletor com Tampa 
 

- Capacidade dos frascos coletores disponíveis: 
 

2 litros 2,5 litros 3 litros 5 litros 
 

Nota:  
- Item opcional. 
 

MATERIAL DE CONSUMO 

1.5.43 - ADESIVOS PARA SENSOR DE RN 
(material de consumo de uso exclusivo para berço aquecido MATRIX R) 

Esses adesivos devem ser utilizados para fixação do sensor de temperatura sobre a pele do paciente e são 
fornecidos em kits com 10 unidades.   
 

Descrição Código Olidef 

Kit de adesivos refletivo para sensor de RN 548051121080 

Kit de adesivos convencional para sensor de RN 520181121029 

 
Nota: 
- Item opcional. 
 

1.5.44 - PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA 
(material de consumo de uso não exclusivo para o Berço Aquecido MATRIX R. Possui registro próprio junto 
à ANVISA: 80358749005) 

Esse dispositivo descartável é utilizado para proteger os olhos do recém nascido durante a utilização da 
fototerapia. Para facilitar sua utilização em pacientes de diferentes pesos, o protetor possui tamanho ajustável 
através de sistema de velcro e opção de três tamanhos diferentes. Confeccionado em material antialérgico. 
O protetor ocular deve ser substituído a cada troca de paciente. 
 

Descrição Código Olidef 

Kit de protetores oculares para fototerapia - tamanho P 2650010350 

Kit de protetores oculares para fototerapia - tamanho M 2650010351 

Kit de protetores oculares para fototerapia - tamanho G 2650010353 

 

 

Figura 53 - Protetor ocular 
 

 

ATENÇÃO 

- Validade: 5 anos. 
 

Nota: 
- Item opcional. 
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1.6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Nota: 
- A Olidef conta com uma política de melhoria continua de seus produtos e se reserva ao direito de modificar 
as especificações técnicas sem aviso prévio. 
 

Classificação Segundo a ANVISA 

Nome Técnico Berço Aquecido 

Nome Comercial Berço Aquecido Matrix 

Modelo Comercial MATRIX R 

Classe de enquadramento Classe III 

Registro ANVISA 10227180037 

Responsável Técnico Lúcio Kimura CREA: 5060494446/SP 
 

Classificação e Características do Equipamento 

Classe de Isolação Classe I 

Parte Aplicada Tipo BF 

Proteção Contra Penetração de Água Equipamento comum – IPX0 

Modo de Operação Contínuo 

Proteção Contra Atmosferas Explosivas 
Não adequado para utilização na presença de anestésicos 
inflamáveis 

Colchão 
Lavável, com revestimento em PVC atóxico (de acordo com 
ensaios de biocompatibilidade). 

Estabilidade mecânica Limitada a 10° de inclinação 

Ruído (ambiente <45dBA) Inferior a 50 dBA 
Obs. Classificação e características conforme normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-21. 
 

Especificações Elétricas 

Alimentação  Seleção automática de tensão 

Tensão 127 / 220 V~ ±10% 

Corrente 6,0 A  8,0 A 

Frequência de rede 50 / 60Hz 

Mini Disjuntor Rearmável F1/F2 (127 / 220 V) 8 A 

Potencia de Entrada 1800 W 

Potência de saída (Tomadas Auxiliares) 180 W (cada) 

Elemento Aquecedor 
Resistência elétrica com revestimento em quartzo. 
Potência: 580 Watts 
Vida útil: 10.000 horas 

Lâmpada Lâmpada Led Bivolt, 5W 

Bateria Recarregável 8,4 V 

Especificações Mecânicas - Base Convencional 

Altura*  1975 mm 

Largura  

Com Leito Cuna 610 mm 

Com Leito Cuna G 610 mm 

Com Leito Plano 610 mm 

Com Leito Hidráulico 680 mm 

Profundidade  

Com Leito Cuna 910 mm 

Com Leito Cuna G 910 mm 

Com Leito Plano 910 mm 

Com Leito Hidráulico 990 mm 

Dimensões do Leito 

Cuna 620 x 325 x 210 mm 

Com Leito Cuna G 670 x 350 x 280 mm 

Plano 735 x 440 mm 

Hidráulico 720 x 600 mm 

Dimensões do Colchão 

Leito Cuna 610 x 320 mm 

Com Leito Cuna G 660 x 340 mm 

Leito Plano 715 x 420 mm 

Leito Hidráulico 690 x 580 mm 

Distância do aquecedor ao 
colchão 

Leito Cuna 1040 mm 

Com Leito Cuna G 1040 mm 

Leito Plano 880 mm 

Leito Hidráulico 810 mm 

Altura do Leito do RN* 
Leito Cuna 800 mm 

Com Leito Cuna G 800 mm 
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Leito Plano 960 mm 

Leito Hidráulico 995 mm 

Inclinação Máxima do Leito (Trendelemburg e Reverso) 12° 

Rotação do Aquecedor ±90° 

Peso Aproximado sem 
Acessórios 

Com Leito Cuna 47,5 Kg 

Com Leito Cuna G 48,0 Kg 

Com Leito Plano 50 Kg 

Com Leito Hidráulico 71 Kg 

Peso Aproximado com 
Acessórios 

Com Leito Cuna 67 Kg 

Com Leito Cuna G 67,5 Kg 

Com Leito Plano 70 Kg 

Com Leito Hidráulico 91 Kg 

Rodízio de 4” c/ Freio (Opcional 5” c/ Freio) 4 unidades 

Peso Embalado sem 
Acessórios 

Com Leito Cuna 86 Kg 

Com Leito Cuna G 86,5 Kg 

Com Leito Plano 88,5 Kg 

Com Leito Hidráulico 109,5 Kg 
* A altura com rodízio opcional de 5” aumenta a altura em  22 mm. 

 
Especificações Mecânicas - Base com Sistema de Ajuste de Altura 

Altura do berço na posição máxima* 1180 mm 

Altura do berço na posição mínima* 980 mm 

Largura  715 mm 

Profundidade  980 mm 

Altura do Leito do RN na posição máxima* 1140 mm 

Altura do Leito do RN na posição mínima* 940 mm 

Peso Aproximado sem Acessórios 105 Kg 

Peso Aproximado com Acessórios 120 Kg 

Rodízio de 4” c/ Freio (Opcional 5” c/ Freio) 4 unidades 
Peso Embalado sem Acessórios 143,5 Kg 

* A altura com rodízio opcional de 5” aumenta a altura em  22 mm. 
 

Especificação Técnica - Temperatura  

Resolução do Display de Temperatura 0,1°C 

Faixa de Controle para modo Automático 30,0 a 38,0°C 

Precisão de Indicação de Temperatura RN ± 0,2°C 

Indicação da temperatura 10 a 50°C 

Resolução do Display de Potência 10% 

Faixa de Controle para modo Manual 0 a 100% 
 

Especificação Técnica - Balança 

Resolução do Display  1g 

Faixa de leitura  0 a 10Kg 

Precisão de Indicação ± 20g 
 

Cargas Máximas 

Suporte de Soro 1 Kg (por gancho) 

Leito 10 Kg 

Suporte para Monitor 10 Kg 

Bandeja Intermediária 10 Kg 

Balança 10 Kg 
 
 

1.6.1 - SIMBOLOGIA UTILIZADA NO EQUIPAMENTO 

Leia e entenda o significado desses símbolos antes de utilizar o Berço Aquecido MATRIX R. 
 

 

Parte aplicada tipo BF 

  

 

Consultar documentos acompanhantes 
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Sinal de aviso geral 

  

 
Ligado/Desligado (apenas para uma parte do equipamento) 

  

 

Silencia Alarme 
Tecla que desliga o som dos alarmes. (Veja item ALARMES) 

  

 

Equipamento desligado 

  

 

Equipamento ligado 

  

~ 
 
Corrente alternada 

  

 

Superfície quente 

  

 
Elevação da faixa desejada 

  

 
Redução da faixa desejada 

  

 

Terminal de aterramento para proteção 

  

 

Iluminação auxiliar 

  

 

Menu 

  

 

Start Apgar 

  

 

Stop Apgar 

  

 

Modo de operação/seleção 

  

 

PRÉ 
 

Modo Preaquecimento 

  

 

Modo Manual 
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Modo Automático 

  

 

APGAR 
 

Apgar 

  

 

Tempo 

  

 

Termômetro 

  

 

Aquecimento 

  

 
Indicador de Alarme 

  

 
Indicador de falta de energia elétrica (Rede AC) 

  

 

Bloqueia Teclado 

 

2 - CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO 
E/OU MANIPULAÇÃO DO PRODUTO: 

2.1 - ANTES DA INSTALAÇÃO: 

Marcação na embalagem do berço:  

As informações referentes aos cuidados a serem tomados durante o transporte e armazenamento do produto 
são indicadas através de simbologia normalizada diretamente na embalagem. 
 

Nota: 
- Tanto a base, coluna do sistema de calor irradiante quanto acessórios do berço MATRIX R são embalados 
juntos. 
 

 

Frágil – cuidado no transporte e armazenamento. 

  

 

Proteger contra chuva no transporte e armazenamento. 

  

 

Manusear a embalagem com o lado indicado pelas setas para cima. 

  

 

Empilhamento máximo – determina a quantidade máxima de caixa que pode ser 
empilhada durante o transporte e armazenamento. 
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Umidade máxima 80% 

  

 

Determina o limite de temperatura, dentre os quais, a embalagem deve ser armazenada 
ou transportada. 

  

 

Mantenha afastado da luz solar. 

  

 

Pressão atmosférica de 525mmHg a 795mmHg. 

  

 
2.2 - APÓS A INSTALAÇÃO: 

 Condições ambientais de operação: 
 

Faixa de temperatura de funcionamento  18ºC a 30ºC 

Umidade relativa de funcionamento 50 a 70 % não condensante 

Ruído ambiente  < 50 dB 

Pressão atmosférica 525 mmHg à 795mmHg 

 Condições ambientais de acondicionamento (entre operações): 
 

 Em local protegido de chuva e sol direto. 
 

Faixa de temperatura ambiente acondicionamento  0 – 55ºC 

Faixa umidade relativa ambiente acondicionamento 0 – 90% não condensante 

Faixa da pressão atmosférica 525 mmHg à 795mmHg 
 

 Conservação 
 

 Quando em uso, na limpeza e desinfecção das superfícies do aparelho, usar somente sabão neutro.  

 Mantenha o equipamento limpo e desinfetado para a próxima utilização. 

 Não permita que líquidos sejam armazenados dentro do equipamento. 

 Não utilize detergente cáustico ou de polimento ou limpeza ultra-sônica, como também, solventes 
orgânicos como tíner para limpar o equipamento. 

 Mantenha o equipamento em local limpo, longe de poeiras. 
 

3 - ADVERTÊNCIA E/OU PRECAUÇÕES A SEREM ADOTADAS 
Este capítulo do manual do usuário contém informações extremamente importantes para garantir a segurança 
e integridade do paciente, do usuário e do equipamento. Leia com ATENÇÃO! 
 

 O Berço Aquecido – modelo MATRIX R deve ser utilizada apenas por pessoal treinado apropriadamente, 
sob direção de médico qualificado, familiarizado com os riscos e benefícios conhecidos de sua utilização. 

 Todos os usuários do equipamento deverão estar familiarizados com o funcionamento do berço  e os 
efeitos causados aos pacientes. 

 Este berço aquecido não é apropriada para utilização na presença de gases comburentes, tais como 
oxigênio, óxido nitroso e agentes anestésicos ou outros materiais inflamáveis, tais como alguns fluidos para 
limpeza. 

 Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser conectado apenas a uma rede de 
alimentação com aterramento para proteção. 

 Utilize um regulador de tensão, se existir, pois há possibilidade de oscilações na rede elétrica acima da 
faixa determinada no item especificações técnicas. 

 Utilize somente cabos de alimentação originais. Não utilize adaptadores, tomadas múltiplas, extensões 
adicionais ou cabos que não sejam fornecidos pela Olidef ou seus representantes autorizados. Não utilize o 
berço sem que o aterramento da rede esteja devidamente conectado. 
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 Antes de conectar qualquer equipamento adicional ao paciente, assegure-se de que ele seja 
eletricamente seguro. 

 Não conectar nenhum item que não seja especificado como parte do equipamento. 

 Existe risco de choque elétrico nas partes internas do equipamento, assegure-se de que as revisões, 
calibrações e manutenções sejam executadas somente por pessoal qualificado. 

 Equipamentos cirúrgicos de alta frequência, estimuladores elétricos, terapias com ondas curtas, 
desfibriladores e marca passo cardíaco podem afetar o funcionamento do berço aquecido, apesar de a 
mesma possuir filtros de proteção que atendam as especificações das normas de compatibilidade 
eletromagnética. 

 Não é recomendada a utilização do berço aquecido em conjunto com equipamentos cirúrgicos de alta 
frequência. 

 Os sensores utilizados pelo berço aquecido não são protegidos contra efeitos de desfibrilação, 
portanto, antes de iniciar a monitoração de um parâmetro fisiológico, observar as informações, advertências e 
precauções sobre a aplicação e o modo de operação dos acessórios, pois o uso incorreto destes poderá 
causar queimaduras e/ou choques elétrico em uma eventual descarga de desfibrilador. 

 Nunca coloque objetos sobre o irradiador de calor. 

 Equipamentos utilizados em conjunto com o berço, tais como fototerapias e colchões aquecidos podem 
afetar o desempenho do equipamento, afetando a temperatura da pele do paciente. 

 O balanço térmico do recém nascido pode ser afetado por condições ambientais. Não coloque o berço 
aquecido sob o sol, próximo de outras fontes de calor e não deixe-o em local onde exista movimentação do 
ar. 

 O berço aquecido não pode ser utilizado muito próximo ou empilhado sobre outros equipamentos. 

 Trave os rodízios do berço antes de manipular o painel de controle ou quando em uso.  

 Para a melhor estabilidade do berço, sempre travar os rodízios quando em posição de repouso. 

 Quando o berço estiver parada em uma rampa, assegure-se que os rodízios estejam travados, e não 
apresentam riscos de deslizamento. 

 Antes de colocar qualquer tipo de carga no suporte para monitores do berço, verifique se ele está 
travado, se a carga está totalmente apoiada na bandeja, não é recomendado que fique em cima das abas 
e/ou sobreponha outros equipamentos e procure sempre colocar no centro da bandeja. 

 Não transporte o berço aquecido com suas bandejas carregadas. 

 Não exceda as cargas máximas indicadas nesse manual. 

 A utilização deste equipamento é restrito a um paciente de cada vez. 

 O monitoramento do recém-nascido pelo operador é essencial, portanto não é aconselhável deixar um 
recém-nascido sem supervisão, sob o aquecedor do Berço Aquecido MATRIX R (independente da 
temperatura). 

 É desaconselhável deixar o recém-nascido desacompanhado quando as laterais de acrílico estiverem 
abaixadas. 

 Não deixe o paciente desatendido sobre o colchão caso qualquer alarme esteja acionado. 

 É essencial a monitorização independente da temperatura do recém nascido pelo operador do berço 
aquecido.  

 Assegure-se de que a condição clínica do paciente seja verificada regularmente. 

 O berço aquecido não pode distinguir entre um aumento na temperatura corporal interna com uma pele 
fria (febre) e uma temperatura de pele e corporal interna baixa (hipotermia). Recomenda-se a monitoração da 
temperatura do paciente. 

 O berço aquecido não pode medir ou controlar a temperatura da pele do paciente se o sensor do RN não 
estiver corretamente colocado sobre o paciente. 

 Verifique regularmente se o sensor do RN e o adesivo para fixação estão adequadamente colocados no 
paciente. Assegure-se de que o sensor de RN está sempre em contato direto com a pele do paciente. 

 Temperaturas retais não são apropriadas para controlar a saída do aquecedor do berço. 

 Nunca coloque nenhum obstáculo entre o aquecedor e o sensor de RN, exceto o adesivo de fixação. 

 O aquecimento do paciente será obstruído se ele estiver envolvido por uma manta ou cobertor. 

 Manter os olhos do paciente protegidos 

 Assegure-se de que exista um espaço livre de pelo menos 30 cm sobre o irradiador. 

 A distância entre o sistema de aquecimento e o colchão é fixa e não poderá ser alterada, sua alteração 
poderá provocar sérios riscos ao paciente. 

 A inclinação do leito do paciente (posições trendelemburg / reverso) em relação à posição horizontal 
relativa ao aquecedor pode afetar o desempenho do berço, modificando a distribuição de calor sobre o 
colchão. 

 A posição do operador para utilização correta e eficaz desse equipamento pode ser feita pela frente ou de 
ambos os lados do mesmo, olhando frontalmente para o painel de controle. A posição do operador em frente 
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e aos lados do equipamento garante uma fácil visualização do painel de controle, acesso aos controles do 
equipamento e acesso ao RN. 

 Utilize somente sensores de RN fornecidos diretamente pela Olidef ou por suas assistências técnicas 
autorizadas. 

 Inspecione regularmente as laterais de acrílico do leito do paciente. Não utilize ou transporte o 
equipamento sem que as laterais estejam devidamente fixadas na posição vertical, pois pode haver risco de 
queda do recém-nascido. 

 Somente pessoal qualificado deverá executar os procedimentos de manutenção e calibração do 
equipamento. 

 Não toque as superfícies metálicas do irradiador de calor. 

 Para evitar a possibilidade de ocorrência de queimaduras enquanto estão sendo realizados os 
procedimentos de manutenção e limpeza, assegure-se de que o berço aquecido está desconectado da rede 
elétrica e verifique se o refletor, a grade de proteção e a resistência de aquecimento não estão quentes. 

 Para evitar a possibilidade de ocorrência de descargas elétricas, choques, incêndios e quaisquer tipos de 
acidentes enquanto estão sendo realizados os procedimentos de manutenção e limpeza, assegure-se de que 
o berço está desconectada da rede elétrica. 

 Verifique se o fornecimento de oxigênio e ar comprimido para o berço aquecido e seus acessórios estão 
fechados antes de executar os procedimentos de limpeza e manutenção. Pode haver risco de incêndio e 
explosão se a manutenção ou limpeza do berço aquecido forem executadas em um ambiente com ar 
enriquecido com oxigênio. 

 Não autoclave ou esterilize com gás nenhuma parte do berço aquecido. 

 Desconecte o sensor de RN do painel de controle puxando-o pelo conector. Não aplique força excessiva 
no cabo do sensor durante a sua utilização ou nos procedimentos de limpeza e inspeção. 

 Não retire o sensor da RN do paciente puxando o cabo com força excessiva. Tal procedimento pode 
danificar o sensor de pele ou causar irritação ao paciente. 

 Não utilize solventes ou soluções de limpeza abrasivas para limpar as superfícies do berço aquecido. O 
uso do álcool sobre as superfícies acrílicas pode causar seu ressecamento, deixando-o opaco. 

 Não exponha as superfícies acrílicas e plásticas à radiação direta das lâmpadas germicidas. A radiação 
ultravioleta dessas fontes pode causar ressecamento a esses materiais. 

 Antes de aplicar produtos químicos para limpeza nas superfícies do berço, verifique se eles não são 
agressivos ao plástico, acrílico, peças cromadas ou pintadas. Em caso de dúvida, consulte o seu fornecedor. 

 Em caso de alteração do funcionamento do berço aquecido, interromper sua utilização imediatamente. 
Encaminhe o equipamento para a assistência técnica autorizada mais próxima. 

 Não é possível alterar os parâmetros permanentemente dos alarmes, pois ao desligar o equipamento os 
mesmos voltam para o default de fábrica. 

 As preferências dos alarmes é o default de fábrica. 

 Utilize somente acessórios e peças originais Olidef para assegurar melhor performance e segurança do 
equipamento. 

 A OLIDEF disponibilizará, caso necessário, diagramas de circuitos, lista de componentes, descrições, 
instruções de calibração ou outras informações que ajudarão a assistência técnica autorizada durante a 
manutenção do equipamento. 

 Não será permitido modificar o produto, sob nenhuma condição. Qualquer desmontagem ou modificação 
causará a invalidez da garantia. 

3.1 - OXIGÊNIO 

 O uso incorreto de oxigênio suplementar pode ser associado a sérios efeitos colaterais inclusive cegueira, 

danificação das células cerebrais e morte. O risco varia de acordo com cada paciente. O método, a 

concentração e a duração da administração de oxigênio deverão ser prescritas por um médico atendente 

qualificado conhecedor dos riscos e benefícios.  

 Se for necessário administrar oxigênio em uma emergência, o médico atendente deverá ser comunicado 
imediatamente. 

 As concentrações de Oxigênio devem ser medidas com um analisador de oxigênio calibrado em 
intervalos regulares definido pelo médico atendente. 

 Não use oxigênio na presença de anestésicos inflamáveis. 

 Mantenha qualquer fonte de ignição (ex: fósforos, cigarros, equipamentos que produzem faíscas, etc.) 
longe da sala onde o berço estiver operando. Tecidos, óleos ou outros combustíveis entram em ignição 
facilmente quando o ar está enriquecido com oxigênio. 

 O risco de incidência Fibroplasia Retrolental é incrementado quando se aplicam concentrações de 
oxigênio superiores a 40% em recém-nascidos com enfermidades cardiorrespiratórias. 
 

3.2 - EFEITOS FISIOLÓGICOS 

 O berço aquecido para recém nascido pode aumentar a perda de água imperceptível dos pacientes. 
Medidas apropriadas devem ser tomadas para manter o balanço hídrico desejado. 
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 Verificar regularmente a temperatura do paciente pois o uso do berço MATRIX R pode causar o aumento 
da temperatura corpórea do mesmo. 

 A radiação infravermelha invisível, produzida pelo berço aquecido, pode aumentar a perda de água 
imperceptível do paciente. 
 

4 - DESEMPENHOS SOBRE REQUISITOS ESSENCIAIS DE SEGURANÇA 
E EFICÁCIA DO PRODUTO MÉDICO 

 

4.1 - INDICAÇÃO , FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO 

Indicação: Hospitais, maternidades, berçários, salas de parto, centros cirúrgicos, unidades de cuidados 
intensivos neonatais que necessitam atender ao recém-nascido nos primeiros minutos de vida. 
 

Finalidade: Atender as necessidades vitais do bebê em seus primeiros momentos de vida, manter a 
temperatura do corpo do recém-nascido constante e limitar a taxa de metabolismo. 

 
4.2 - SEGURANÇA E EFICÁCIA DO PRODUTO 

O Berço Aquecido MATRIX R é totalmente seguro, desde que as regras de segurança sejam seguidas e 
todas as recomendações descritas neste Manual do Usuário.  
O equipamento foi projetado e fabricado com materiais padrão (não tóxicos) de uso médico/hospitalar e que 
permitem fácil assepsia. É prático e projetado para garantir total segurança,  
Quando mantido (armazenado) e conservado conforme mencionado no item 2 - Condições especiais de 
armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto, deste manual, o equipamento não perderá ou 
alterará sua característica física e dimensional. 
O Berço Aquecido modelo: MATRIX R foi projetado, avaliado e cumpre as seguintes normas de segurança e 
de desempenho: 
 

NBR IEC 60601-1 NBR IEC 60601-1-9 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-8 
NBR IEC 60601-2-21 NBR IEC 60601-1-10 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-11 
NBR IEC 60601-1-2 CISPR 11 IEC 61000-4-4  
NBR IEC 60601-1-6 IEC 61000-3-2 IEC 61000-4-5  
NBR IEC 60601-1-8 IEC 61000-3-3 IEC 61000-4-6  

 
 

 
 

 

ATENÇÃO 

- Aviso: o uso deste equipamento adjacente ou sobre outro equipamento deve ser evitado, pois 
pode resultar em operação inadequada. Se este uso se fizer necessário, convém que este e o 
outro equipamento sejam observados para se verificar que estejam operando normalmente. 
- Aviso: Convém que os equipamentos portáteis de comunicação por RF (incluindo periféricos 
como cabos de antena e antenas externas) não sejam utilizados a menos de 30 cm de qualquer 
parte do Berço Aquecido MATRIX R, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, 
pode ocorrer degradação do desempenho deste equipamento. 

- O Berço Aquecido MATRIX R requer precauções especiais relativas à EMC (compatibilidade 
eletromagnética) e devem ser instalados e colocados em funcionamento de acordo com as informações 
de EMC fornecidas nesse manual. Este berço não emite interferência eletromagnética acima do nível 
compatível com sua categoria, e também apresenta determinada imunidade a interferências 
eletromagnéticas ao seu redor. Normas gerais e ensaios de compatibilidade eletromagnética para 
berços aquecidos neonatais foram aplicadas a este equipamento e determinaram o ambiente e as 
precauções que devem ser tomadas para sua instalação e posterior funcionamento, ver tabelas abaixo. 

- Equipamentos de comunicação de RF móveis e portáteis podem afetar equipamentos eletromédicos. 

- As características de emissões deste equipamento o tornam adequado para uso em áreas 
industriais e hospitais (IEC/CISPR 11, Classe A). Se for utilizado em um ambiente residencial (para 
o qual normalmente é requerida a IEC/CISPR 11, Classe B), este equipamento pode não oferecer 
proteção adequada a serviço de comunicação por radiofrequência. O usuário pode precisar tomar 
medidas de mitigação, como realocar ou reorientar o equipamento. 

- A utilização de acessórios, transdutores, sensores e cabos de rede não originais podem resultar em 
acréscimo de emissões ou decréscimo da Imunidade do equipamento. 
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Frequência 
de ensaio 

(MHz) 

Frequência 
de ensaio 

(MHz) 
Serviço 

a
 Modulação 

b
 

Potência 
máxima 

(W) 

Distância 
(m) 

NÍVEL DE 
ENSAIO DE 
IMUNIDADE 

(V/m) 

NÍVEL DE 
CONFORMIDADE 

385 380 – 390 TETRA 400 
Modulação de 

pulso 
b
 

18Hz 
1,8 0,3 27 27 

450 430 – 470 
GMRS 460, 

FRS 460 

FM 
c
 desvio de 

±5 kHz 
senoidal de 1 

KHz 

2 0,3 28 28 

710 

704 - 787 
Banda LTE 

13, 17 
Modulação de 
pulso 

b
 217 Hz 

0,2 0,3 9 9 745 

780 

810 

800 – 960 

GSM 
800/900, 

TETRA 800, 
iDEN 820, 

CDMA 850, 
Banda LTE 

5 

Modulação de 
pulso 

b
 

18 Hz 
2 0,3 28 28 

870 

930 

1720 

1700 – 1990 

GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; 

DECT; 
Banda LTE 
1, 3, 4,25; 

UMTS 

Modulação de 
pulso 

b
 

217 Hz 
2 0,3 28 28 

1845 

1970 

2450 2400 – 2570 

Bluetooth, 
WLAN, 

802.11b/g/n, 
RFID 2450, 
Banda LTE 

7 

Modulação de 
pulso 

b
 

217 Hz 
2 0,3 28 28 

5240 

5100 - 5800 
WLAN 

802.11 a/n 

Modulação de 
pulso 

b
 

217 Hz 
0,2 0,3 9 9 5500 

5785 

NOTA Se for necessário, para alcançar o NÍVEL DE ENSAIO DE UMUNIDADE, a distância entre a antena 
transmissora e o EQUIPAMENTO EM ou SISTEMA pode ser reduzida a 1 m. A distância de ensaio de 1 m é 
permitida pela ABNT NBR IEC 61000-4-3. 

a. Para alguns serviços, somente as frequências de transmissão do terminal estão incluídas. 
b. A portadora deve ser modulada usando-se um sinal de onda quadrada de ciclo de serviço de 50%. 

Como uma alternativa à modulação FM, modulação de pulso de 50 % a 18 Hz pode ser usada, pois 
embora não represente uma modulação real, isso seria o pior caso. 

 

Diretrizes e Declaração do Fabricante - Imunidade Eletromagnética 
O Berço Aquecido MATRIX R é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. 

Recomenda-se que o cliente ou usuário do Berço Aquecido MATRIX R garanta que ele seja utilizado em tal ambiente. 

Ensaio de 
Imunidade 

Nível de Ensaio 
ABNT NBR IEC 
60601-1-2:2010 

Nível de Ensaio 
ABNT NBR IEC 
60601-1-2:2017 

Nível de 
Conformidade 

Ambiente Eletromagnético - Diretrizes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RF 
Conduzida 
IEC 61000-
4-6 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Vrms 
150 kHz até 80 
MHz 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Vrms 
150 kHz até 80 
MHz fora das 
bandas 

a
 ISM 

 
 
 
6Vrms 150 kHz 
até 80 MHz nas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Vrms 
150 kHz até 
80 MHz fora 
das bandas 

a
 

ISM 
 
 
6Vrms 150 
kHz até 80 

Equipamentos de comunicação de RF 
portátil e móvel não deveriam ser 
usados próximos a qualquer parte do 
Berço Aquecido MATRIX R, incluindo 
cabos, com distância de separação menor 
que a recomendada, calculada a partir da 
equação aplicável à frequência do 
transmissor. 
 

Distância de Separação Recomendada: 
 

d=1,2 √P 
 

d=1,2 √P 
 

d=1,2 √P  80 MHZ até 800MHz 
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RF Radiada 
IEC 61000-
4-3 

 
 
 
 
 

 
3V/m 80 MHz 
até 2,5 GHz 

bandas 
a
 ISM 

 
 
 
 
 
3V/m 80 MHz 
até 2,7 GHz 

MHz nas 
bandas 

a
 ISM 

 
 
 
 
3V/m 80 MHz 
até 2,7 GHz 

d=2,3 √P  800 MHz até 2,7 GHz 

 
onde P é a potência máxima nominal 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). 
 
É recomendado que a intensidade de 
campo estabelecido pelo transmissor de 
RF, como determinada através de uma 
inspeção eletromagnética no local, 

c
 

seja menor que o nível de conformidade 
em cada faixa de frequência 

D 

 
Pode ocorrer interferência ao 
redor do equipamento marcado 
com o seguinte símbolo: 

NOTA 1: Em 80 MHz e 800 MHz, aplica se a faixa de frequência mais alta. 
NOTA 2: Estas 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 bandas de ISM (Industrial, Médica e Científica) entre 150 kHz e 80 MHz são 6,765 MHz até 6,795 MHz; 13,553 MHZ 
até 13,567 MHZ; 26,957 MHz até 27,283 MHz; e 40,66 MHz até 40,70 MHz. 
B
   Os níveis de conformidade nas bandas de frequência ISM entre 150 kHz e 80 MHz e na faixa de frequência entre 80 

MHz até 2,5 GHz tem a intenção de reduzir a probabilidade dos equipamentos de comunicações móveis e portáteis 
causarem interferência se forem trazidos inadvertidamente ao ambiente do paciente. Por essa razão, um fator adicional de 
10/3 é usado no cálculo de distância de separação recomendada para transmissores nessas faixas de frequência. 
C
   As intensidades de campo estabelecidas pelos transmissores fixos, tais como estações de rádio base, telefone (Celular 

/ Sem fio), rádios móveis terrestres, rádios amadores, transmissão AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstos 
teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, recomenda-se 

considerar uma inspeção eletromagnética do local. Se a medida da intensidade de campo no local em que o Berço 
Aquecido MATRIX R é usado excede o nível de conformidade utilizado acima, o Berço Aquecido MATRIX R deveria ser 
observado para verificar se a operação está Normal. Se um desempenho anormal for observado, procedimentos adicionais 

podem ser necessários, tais como a reorientação ou recolocação do Berço Aquecido MATRIX R. 
D
   Acima da faixa de frequência de 150 kHz até 80 MHz, a intensidade de campo deveria ser menos que 3 V/m. 

 

Diretrizes e Declaração do Fabricante - Imunidade Eletromagnética 

O Berço Aquecido MATRIX R é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. 

Recomenda-se que o cliente ou usuário do Berço Aquecido MATRIX R garanta que seja utilizado em tal ambiente. 

Ensaios de 
Imunidade 

Nível de Ensaio da 
ABNT NBR IEC 
60601-1-2:2010 

Nível de Ensaio da 
ABNT NBR IEC 
60601-1-2:2017 

Nível de 
Conformidade 

Ambiente Eletromagnético - 
Diretrizes 

Descarga 
Eletrostáticas 
(ESD) 
 
 

IEC 61000-4-2 

± 6 kV por contato 
 
 
± 8 kV pelo ar 

± 8 kV por contato 
 
 
± 15 kV pelo ar 

± 8 kV por contato 
 
 
± 15 kV pelo ar 

Pisos deveriam ser de madeira, 
concreto ou cerâmica. Se os 
pisos forem cobertos com 
material sintético a umidade 
relativa deveria ser pelo menos 
30%. 

Transitórios 
elétricos rápidos / 
Trem de pulso 
(“Burst”) 
 
 

IEC 61000-4-4 

± 2 kV nas Linhas 
de Alimentação 
 
 
± 1 kV nas linhas de 
entrada saída 

± 2 kV nas Linhas 
de Alimentação 

 
 
± 1 kV nas linhas 

de entrada saída 

± 2 kV nas Linhas 
de Alimentação 

Qualidade do fornecimento de 
energia deveria ser aquele de 
um ambiente hospitalar ou 
comercial típico. 

Surtos 
 
 

IEC 61000-4-5 

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

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

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

Qualidade do fornecimento de 
energia deveria ser aquele de 
um ambiente hospitalar ou 
comercial típico. 

Quedas de 
Tensão, 
interrupções 
curtas e variações 
de tensão nas 
linhas de entrada 
da alimentação. 
 
IEC 61000-4-11 

< 5% UT 
(> 95% de queda de 
tensão em UT) por 
0,5 ciclos. 
 
40% UT 
(60% de queda de 
tensão em UT) por 
5 ciclos. 

0% UT 
(100% de queda de 
tensão em UT) por 
0,5 ciclos. 
 
0% UT 
(100% de queda de 
tensão em UT) por 
1 ciclo. 

0% UT 
(100% de queda 
de tensão em UT) 
por 0,5 ciclos. 
 
0% UT 
(100% de queda 
de tensão em UT) 
por 1 ciclo. 

Qualidade do fornecimento de 
energia deveria ser aquele de 
um ambiente hospitalar ou 
comercial típico. Se o usuário do 

Berço Aquecido MATRIX R 
exige operação continuada 
durante interrupção de energia, 

é recomendado que o Berço 
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70% UT 
(30% de queda na 
tensão em UT) por 
25 ciclos 
 
< 5% UT 
(> 95% de queda na 
tensão em UT) por 
5 segundos. 

 
70% UT 
(30% de queda na 
tensão em UT) por 
25/30 ciclos. 
 
0% UT 
(100% de queda na 
tensão em UT) por 
250/300 ciclos. 

 
70% UT 
(30% de queda na 
tensão em UT) 
por 25/30 ciclos. 
 
0% UT 
(100% de queda 
na tensão em UT) 
por 250/300 
ciclos. 

Aquecido MATRIX R seja 
alimentado por uma fonte de 
alimentação ininterrupta ou uma 
bateria. 

Campos 
magnéticos na 
frequência de 
alimentação 
 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m 30 A/m 

Campos magnéticos na 
frequência da alimentação 
deveriam estar em níveis 
característicos de um local típico 
em um ambiente hospitalar ou 
comercial típico. 

NOTA - UT é a tensão de rede c.a. anterior à aplicação do nível do ensaio. 
 
 

Diretrizes e Declaração do Fabricante – Emissão Eletromagnéticas 

O modelo MATRIX R é destinado a ser utilizado nos ambientes eletromagnéticos especificados abaixo. O cliente ou o 
usuário do modelo deve assegurar-se que a unidade seja utilizada em tal ambiente. 

Ensaio de Emissão Conformidade Ambiente Eletromagnético – Guia 

Emissão de Radiofrequência (RF)  
ABNT NBR CISPR 11 

Grupo 1 

O Berço Aquecido MATRIX R utiliza energia de RF 
apenas para suas funções internas. Portanto, suas 
emissões de RF são muito baixas e provavelmente 
não causarão qualquer interferência em 
equipamentos eletrônicos nas proximidades. 

Emissão de Radiofrequência (RF)  
ABNT NBR CISPR 11 

Classe A 
O Berço Aquecido MATRIX R é apropriada para o 
uso em todos os estabelecimentos que não sejam 
domicílios e aqueles diretamente conectados à rede 
pública de alimentação elétrica de baixa tensão que 
alimenta as edificações utilizadas como domicílios. 
Aviso: Este equipamento pode ser utilizados em 

estabelecimentos residenciais e aqueles diretamente 
conectados à rede pública de alimentação elétrica 
de baixa tensão que alimenta as edificações 
utilizadas como domicílios desde que seja 
manipulado por profissionais da área da saúde e 
esteja ciente que este equipamento pode causar 
radiointerferência ou interromper operações de 
equipamentos nas proximidades. Pode ser 
necessário realocação do aspirador ou blindagem 
local. 

Emissões de Harmônicos 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Flutuações de Tensão / Emissões 
Flicker 
IEC 61000-3-3 

Conforme 

 

5 - UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM OUTROS EQUIPAMENTOS 

O Berço Aquecido modelo: MATRIX R pode ser utilizada em conjunto com outros equipamentos, tais como: 
oxímetro, monitor de oxigênio, monitor multiparamétrico, bomba de infusão, radiômetro, fototerapias e 
aparelho de radiografia. 
Equipamentos com peso até 10 kg podem ser colocados diretamente nos suportes para monitores. Não 
transporte o berço com qualquer tipo de equipamento ou carga acondicionado nos suportes para monitores. 
Esses equipamentos devem ser posicionados de maneira segura, que impeça a queda ou deslocamento 
acidental durante a utilização do berço. 

 

 

ATENÇÃO 

- Os equipamentos que forem utilizados em conjunto com o Berço Aquecido modelo: 
MATRIX R devem possuir certificação CE ou atender as normas harmonizadas vigentes de 
compatibilidade eletromagnética e segurança elétrica. Os equipamentos que não atenderem 
a esses requisitos estarão sujeitos a receber ou emitir interferência eletromagnética, 
podendo causar alteração dos parâmetros de leitura, falha no controle de aquecimento e no 
acionamento dos alarmes de segurança, além de aumentar a possibilidade de ocorrência de 
falhas elétricas. 
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6 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 

6.1 - INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

6.1.1 - DESEMBALAGEM 

Ao receber o seu Berço Aquecido, tenha os seguintes cuidados: 

 Verifique se a caixa que contém o equipamento apresenta sinais de impacto ou perfuração, nesse caso a 
ocorrência deverá ser objeto de imediata reclamação junto à transportadora, convindo chamar um técnico 
credenciado pela indústria para avaliação conjunta de eventuais danos causados ao equipamento; 

 Todavia, independentemente da existência ou não de sinais externos (na embalagem), constatada 
qualquer irregularidade ocorrida durante o transporte, o procedimento deverá ser o mesmo indicado no item 
anterior; 

 Antes de utilizar o equipamento, preencha o certificado de garantia, que o acompanha e envie-o a 
OLIDEF. 

 Tornando-se necessário armazenar o equipamento, deverá ser providenciado um local em que as 
condições ambientais sejam adequadas, a temperatura ambiente não deve exceder 55ºC e a umidade 
relativa do ar deve estar abaixo de 80%. Recomenda-se que o aparelho seja armazenado em sua 
embalagem original. 
 
 
 
 

6.1.2 - CHECAGEM PRELIMINAR 

Após desembalar o berço MATRIX R, proceda à seguinte verificação: 

 Estado mecânico geral do equipamento 

 Condições gerais da pintura 

 Estado Geral do Leito.  

 Conferência dos acessórios que acompanham o aparelho (1 cabo de alimentação para C.A (cód. 
2650010027), sensor RN, manual do usuário, e os opcionais solicitados) bem como, a inclusão da 
Relação dos Agentes Autorizados a prestar assistência técnica a este equipamento e o Certificado de 
Garantia. 

 

6.1.3 - MONTAGEM DO EQUIPAMENTO 

O berço MATRIX R sai de fábrica dentro de uma embalagem especial, e é constituído por duas partes 
principais que devem ser acopladas, obedecendo a seguinte seqüência de montagem. 
 

Procedimentos para instalação: 
 

1 - Posicionar a estrutura da base em uma superfície plana e travar os rodízios utilizando-se os freios. 
2 - Fixar as duas colunas (1 e 2), utilizando os quatro parafusos (3) de fixação com suas arruelas (4), 
conforme figura 54. 

  
Figura 54 - Esquema de montagem 

 

3 - Conectar o cabo de alimentação para C.A. (fornecido com o equipamento) na tomada para entrada de 
energia localizada no painel traseiro da coluna superior do berço.                                                                                                                                    
4 - Ligar o cabo de alimentação em uma tomada hospitalar com 3 vias, com tensão de alimentação 127 / 220 
V ~. 
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ATENÇÃO 

- Não ligar o Berço se a tomada hospitalar não tiver um aterramento confiável. Verifique se a 
tensão e a corrente da rede elétrica onde está sendo ligada o berço correspondem com as 
especificações da placa de identificação do aparelho. 

- Posicionar o berço de maneira acessível para desconectar o cabo de alimentação quando 
necessário. 

- Recomenda-se que a instalação e montagem do berço aquecido MATRIX R seja executada 
por técnico credenciado pela Olidef. 

 

5 - Ligar a chave geral localizada no painel traseiro da parte superior da coluna. 
6 - Retirar o sensor do RN da embalagem. Conectar na entrada do sensor de temperatura (T1) localizado no 
painel de controle na parte frontal da coluna superior do sistema de calor radiante, conforme figura 55. 

 
Figura 55 – Instalando sensor do RN 

 

6.1.4 - MONTAGEM DO EQUIPAMENTO COM BASE "U" (OPCIONAL) 

O berço MATRIX R sai de fábrica dentro de uma embalagem especial, e é constituído por três partes 
principais que devem ser acopladas, obedecendo a seguinte sequência de montagem. 
 

Procedimentos para instalação: 
 

1 - Posicionar a estrutura da base em uma superfície plana e travar os rodízios utilizando-se os freios. 
2 - Fixar a base (5) a coluna inferior (2), utilizando os parafusos e arruelas (6), conforme figura 56. 
3 - Fixar as duas colunas (1 e 2), utilizando os quatro parafusos de fixação (7) com suas arruelas (8), 
conforme figura 56. 
4 - Fixar o leito do RN (3) utilizando os parafusos (4), conforme figura 56. 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Figura 56 - Esquema de montagem com leito hidráulico 
 

5 - Conectar o cabo de alimentação para C.A. (fornecido com o equipamento) na tomada para entrada de 
energia localizada no painel traseiro da coluna superior do berço.                                                                                                                                    
6 - Ligar o cabo de alimentação em uma tomada hospitalar com 3 vias, com tensão de alimentação 127 / 220 
V ~. 
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ATENÇÃO 

- Não ligar o Berço se a tomada hospitalar não tiver um aterramento confiável. Verifique se a 
tensão e a corrente da rede elétrica onde está sendo ligada o berço correspondem com as 
especificações da placa de identificação do aparelho. 

- Posicionar o berço de maneira acessível para desconectar o cabo de alimentação quando 
necessário. 

- Recomenda-se que a instalação e montagem do berço aquecido MATRIX R seja executada 
por técnico credenciado pela Olidef. 

 

7 - Ligar a chave geral localizada no painel traseiro da parte superior da coluna. 
8 - Retirar o sensor do RN da embalagem. Conectar na entrada do sensor de temperatura (T1) localizado no 
painel de controle na parte frontal da coluna superior do sistema de calor radiante, conforme figura 57. 

 
Figura 57 – Instalando o sensor do RN 

 

6.1.5 - MONTAGEM DO EQUIPAMENTO COM LEITO CUNA (OPCIONAL) 

O berço MATRIX R sai de fábrica dentro de uma embalagem especial, e é constituído por três partes 
principais que devem ser acopladas, obedecendo a seguinte sequência de montagem. 
 

Procedimentos para instalação: 
 

1 - Posicionar a estrutura da base em uma superfície plana e travar os rodízios utilizando-se os freios. 
2 - Fixar a base (5) a coluna inferior (2), utilizando os parafusos e arruelas (6), conforme figura 58. 
3 - Fixar as duas colunas (1 e 2), utilizando os quatro parafusos (7) de fixação com suas arruelas (8), 
conforme figura 58. 
4 - Fixar o leito do RN (4) utilizando os parafusos, conforme figura 58. 

 
Figura 58 - Esquema de montagem com leito cuna 

5 - Conectar o cabo de alimentação para C.A. (fornecido com o equipamento) na tomada para entrada de 
energia localizada no painel traseiro da coluna superior do berço.                                                                                                                                    
6 - Ligar o cabo de alimentação em uma tomada hospitalar com 3 vias, com tensão de alimentação 127 / 220 
V ~. 
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ATENÇÃO 

- Não ligar o Berço se a tomada hospitalar não tiver um aterramento confiável. Verifique se a 
tensão e a corrente da rede elétrica onde está sendo ligada o berço correspondem com as 
especificações da placa de identificação do aparelho. 

- Posicionar o berço de maneira acessível para desconectar o cabo de alimentação quando 
necessário. 

- Recomenda-se que a instalação e montagem do berço aquecido MATRIX R seja executada 
por técnico credenciado pela Olidef. 

 

7 - Ligar a chave geral localizada no painel traseiro da parte superior da coluna. 
8 - Retirar o sensor do RN da embalagem. Conectar na entrada do sensor de temperatura (T1) localizado no 
painel de controle na parte frontal da coluna superior do sistema de calor radiante, conforme figura 59. 

 
Figura 59 – Instalando o sensor do RN 

 

6.1.6 - MONTAGEM DO EQUIPAMENTO COM LEITO PLANO (OPCIONAL) 

O berço MATRIX R sai de fábrica dentro de uma embalagem especial, e é constituído por três partes 
principais que devem ser acopladas, obedecendo a seguinte sequência de montagem. 
 

Procedimentos para instalação: 
 

1 - Posicionar a estrutura da base em uma superfície plana e travar os rodízios utilizando-se os freios. 
2 - Fixar a base (5) a coluna inferior (2), utilizando os parafusos e arruelas (6), conforme figura 60. 
3 - Fixar as duas colunas (1 e 2), utilizando os quatro parafusos de fixação (7) com suas arruelas (8), 
conforme figura 60. 
4 - Fixar o leito do RN (3) utilizando os parafusos, conforme figura 60. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Figura 60 - Esquema de montagem berço com leito plano 

 

5 - Conectar o cabo de alimentação para C.A. (fornecido com o equipamento) na tomada para entrada de 
energia localizada no painel traseiro da coluna superior do berço.                                                                                                                                    
6 - Ligar o cabo de alimentação em uma tomada hospitalar com 3 vias, com tensão de alimentação 127 / 220 
V ~. 
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ATENÇÃO 

- Não ligar o Berço se a tomada hospitalar não tiver um aterramento confiável. Verifique se a 
tensão e a corrente da rede elétrica onde está sendo ligada o berço correspondem com as 
especificações da placa de identificação do aparelho. 

- Posicionar o berço de maneira acessível para desconectar o cabo de alimentação quando 
necessário. 

- Recomenda-se que a instalação e montagem do berço aquecido MATRIX R seja executada 
por técnico credenciado pela Olidef. 

 

7 - Ligar a chave geral localizada no painel traseiro da parte superior da coluna. 
8 - Retirar o sensor do RN da embalagem. Conectar na entrada do sensor de temperatura (T1) localizado no 
painel de controle na parte frontal da coluna superior do sistema de calor radiante, conforme figura 61. 
 

 
Figura 61 – Instalando o sensor do RN 

 

6.1.7 - INSTALAÇÃO DO SUPORTE PARA MONITORES (OPCIONAL) 

- Colocar o mancal (2) na régua para fixação de acessórios (5), conforme figura 62. 
- Posicionar o mancal (2) na régua (5) na posição desejada e girar o manípulo (4) do mancal para direita para 
fixá-lo na régua. 
- Encaixar o suporte de monitor (1), em seu respectivo local, no mancal (2). 
- Girar o manípulo (3) do mancal para direita para fixar o suporte do monitor (1). 
 

 
Figura 62 – Montagem do Suporte de Monitor 

 

6.1.8 - INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE SORO FIXO (OPCIONAL) 

- Colocar o suporte de soro (1) na posição correta, alinhando os furos do suporte de soro com os furos, 
localizados na parte de trás, da coluna do berço, conforme figura 63. 
- Utilizando uma chave sextavada de 5 mm, colocar os parafusos sextavados internos (2) nos orifícios e 
apertar. 
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Figura 63 – Montagem do Suporte de Soro Menor Fixo 

 

6.1.9 - INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE SORO MÓVEL (OPCIONAL) 

- Colocar o mancal com o suporte de soro (1) na régua para fixação de acessórios (2), conforme figura 64. 
- Posicionar o mancal (1) na régua (2) na posição desejada e girar o manípulo (3) do mancal para direita para 
fixá-lo na régua. 

 
Figura 64 – Montagem do Suporte de Soro Menor Móvel 

 

6.1.10 - INSTALAÇÃO DA RÉGUA TRIPLA (OPCIONAL) 

- Colocar a régua tripla (1) na régua para fixação de acessórios (2), conforme figura 65. 
- Posicionar a régua tripla (1) na régua para acessórios (2) na posição desejada e girar o manípulo (3) da 
régua tripla para direita para fixá-la na régua para acessórios (2). 

 
Figura 65 – Montagem da Régua Tripla 
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6.1.11 - INSTALAÇÃO DA BANDEJA DE INSTRUMENTOS (OPCIONAL) 

- Colocar o mancal (2) na posição correta, alinhando os furos do mancal (2) com os furos, localizados na 
parte de trás, da coluna (5) do leito RN do berço, conforme figura 66. 
- Utilizando uma chave sextavada de 5 mm, colocar os parafusos sextavados internos (4) nos orifícios e 
apertar. 
- Encaixar a bandeja de instrumentos (1), em seu respectivo local, no mancal (2). 
- Girar o manípulo (3) do mancal (2) para fixar a bandeja de instrumentos (1). 

 
Figura 66 – Montagem da Bandeja de Instrumentos 

 

6.1.12 - INSTALAÇÃO DA BALANÇA LC5 (OPCIONAL) 

- Instalar o prato da balança (C) sobre a bandeja do colchão (B), que está sobre o leito do RN (A) colocar o 
colchão (D) sobre o prato da balança (C), conforme figura 67. 

 
 

Figura 67 – Instalação da Balança 
 

- Encaixar o mancal (2) da balança (1) na régua de fixação de acessórios (3), conforme figura 68. 
- Posicionar o mancal (2) na posição desejada da régua (3) e girar o manípulo (4) para direita para fixação da 
balança. 

 
Figura 68 – Montagem do Mancal da Balança 
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- Conectar o cabo (E) do prato da balança na entrada (3) do modulo, na parte traseira da balança, conforme 
figura 69. 
- Conectar o cabo de alimentação para C.A. da balança (fornecido com o equipamento) no plugue de entrada 
de alimentação (6) localizada na parte traseira do modulo.  
- Ligar o cabo de alimentação em uma tomada hospitalar com 3 vias, com tensão de alimentação 127/220V ~. 
- Ligar a chave (4), localizada na parte traseira da balança. 

 
Figura 69 – Módulo Alimentação Balança LC5 

 

6.1.13 - INSTALAÇÃO DA FOTOTERAPIA LED-PHOTO (OPCIONAL) 

- Posicionar o mancal da fototerapia (1) na posição desejada na régua do berço (2) e apertar os knobs para 
travar na posição desejada, conforme figura 70. 

 
 Figura 70 - Instalação da Fototerapia LED PHOTO 

 

- Conectar o cabo de alimentação para C.A. da fototerapia (fornecido com o equipamento) no plugue de 
entrada de alimentação localizada na parte traseira da própria fototerapia.  
 

- Ligar o cabo de alimentação em uma tomada hospitalar com 3 vias, com tensão de alimentação 127/220V ~. 
 

- Ligar a chave geral, localizada na parte traseira da fototerapia. 
 

6.1.15 - INSTALAÇÃO DO SENSOR TEMPERATURA AUXILIAR (OPCIONAL) 

- Conectar o plugue do sensor auxiliar no painel de controle, localizado na parte frontal da coluna superior do 
sistema de calor radiante, conforme figura 71. 

 
Figura 71 – Instalando o Sensor Auxiliar 
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- Verifique leitura no display do painel de controle, conforme figura 72. 

 
Figura 72 – Display LCD com Sensor Auxiliar 

Nota: 
- O sensor de temperatura auxiliar é utilizado somente para indicação de temperatura (não possui nenhuma 
influência no controle da potência de aquecimento). 
- A leitura do sensor auxiliar somente será demonstrada no display no Modo Automático. 
 

6.2 - LIGANDO O BERÇO MATRIX R 

PAINEL 

 
Figura 73 – Painel de Controle do Berço Aquecido MATRIX R 

 

1 DISPLAY ALFANUMÉRICO  14 CONECTOR SENSOR TEMPERATURA T1 

2 LED INDICADOR DE AQUECIMENTO  15 LED INDICADOR SELEÇÃO TEMPO 

3 TECLA DE AJUSTE (ELEVAÇÃO)  16 TECLA SELEÇÃO APGAR/TEMPO 

4 TECLA DE AJUSTE (REDUÇÃO)  17 LED INDICADOR SELEÇÃO APGAR 

5 LED INDICADOR DE TECLADO BLOQUEADO  18 LED INDICADOR MODO AUTOMÁTICO 

6 LED INDICADOR DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO  19 LED INDICADOR MODO MANUAL 

7 TECLA LIGA/DESLIGA  20 LED INDICADOR MODO PREAQUECIMENTO 

8 TECLA BLOQUEIA TECLADO  21 TECLA SELEÇÃO MODO OPERAÇÃO 

9 TECLA LÂMPADA AUXILIAR  22 TECLA SILENCIA ALARME 

10 TECLA MENU  23 LED INDICADOR ALARME SILENCIADO 

11 TECLA STOP APGAR  24 LED INDICADOR DE ALARME 

12 TECLA START APGAR  25 LED INDICADOR FALTA DE REDE AC 

13 CONECTOR SENSOR TEMPERATURA AUXILIAR T2    
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 Utilização na Rede Elétrica 

- Conecte o cabo de alimentação do berço em uma tomada compatível com a tensão de alimentação 
especificada no equipamento. 

 

ATENÇÃO 

- O Berço Aquecido MATRIX R pode ser ligado em rede elétrica de 127 / 220 V~ automático, 
frequência 50/60 Hz. 

  

- Ligue a chave geral, localizada no painel traseiro da parte superior da coluna do berço. 
- Pressione a tecla LIGA, localizada no painel de controle.  
- O display irá acender indicando o modelo do berço aquecido e o equipamento executa um autoteste 
automático. 
 

6.2.1 - UTILIZAÇÃO DO MODO AUTOMÁTICO 

No modo automático, o berço proporciona ao paciente o aquecimento necessário para a estabilização da sua 
temperatura corpórea, através do acionamento automático da resistência de aquecimento conforme o valor 
de temperatura ajustado pelo operador. Nesse modo de operação, o berço possui alarmes de HIPERTERMIA 
e HIPOTERMIA, que serão acionados sempre que a temperatura verificada para o RN estiver com uma 

diferença maior que 1,0C em relação à temperatura desejada. Também possui alarme de SENSOR RN 
DESALOJADO acionado sempre que o sensor de temperatura do RN (T1) se desprender da pele do 
paciente. O valor desejado para temperatura do RN pode ser programado dentro da faixa de 30 à 38ºC, em 
incrementos de 0,1ºC. O valor real e o valor desejado serão indicados no painel de controle. Como utilizar o 
modo automático: 
-  Lave com cuidado e seque a pele do paciente onde será fixado o sensor (sobre o abdome ou nas costas, 
caso a criança esteja deitada de bruços). 
-  Ligue o berço MATRIX R. 
- Coloque o sensor de pele sobre a região abdominal do paciente e fixe-o utilizando um adesivo não 
alergênico, conforme figura 74. 

 

A. Adesivo para sensor de temperatura 
B. Sensor de RN 
C. Pele do RN 

Figura 74 - Esquema para fixação do sensor de RN 
 

- Certifique-se de que o sensor está em contado com a pele do paciente. 
- Conecte o plug do sensor de RN na entrada para sensor localizada no painel de controle. Após conectar o 
sensor do RN (T1), trave-o girando a porca localizada no plug, evitando que a desconexão acidental do 
sensor do RN ocorra. 
- Quando o sensor RN (T1) for conectado, o led verde indicador do modo automático acenderá, conforme 
figura 75, e o display alfanumérico passará a exibir a temperatura lida pelo sensor do RN (B), conforme figura 
76. 
- Programe a temperatura desejada para o paciente, acionando as teclas de AJUSTE DE REDUÇÃO ou 
ELEVAÇÃO da faixa desejada. O valor da temperatura programada (A) é exibido no display alfanumérico, 
conforme figura 76. 
- O berço aquecido passará a indicar o nível de potência (C) e a controlar automaticamente a potência de 
aquecimento, para estabilizar a temperatura da pele conforme a temperatura programada pelo usuário, 
conforme figura 76. 
  

  

Figura 75 – Seleção Modo de Operação Figura 76 – Display LCD no Modo Automático 
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O aquecimento será acionado sempre que a temperatura do RN estiver abaixo da faixa programada, 
desligando, quando a temperatura do RN ultrapassar a temperatura programada. Para manter o equilíbrio 
térmico do paciente, a potência de aquecimento será ajustada para um valor intermediário quando a 
temperatura do RN se igualar a temperatura ajustada. 
 
Notas: 
- Para a estabilização da temperatura do paciente, aguarde um tempo de pelo menos 10 minutos depois do 
ajuste da temperatura desejada. 
- No modo de controle automático, o berço faz a comparação entre o valor de temperatura lido pelo sensor do 
RN e o valor da faixa de temperatura programada pelo operador do equipamento. 
- Os procedimentos clínicos podem interromper a passagem de calor do irradiador ao paciente. Execute todos 
os procedimentos necessários, antes de colocar o sensor de pele sobre o paciente. 
- O peso do RN, sua idade, condição clínica e outros fatores metabólicos e ambientais afetarão o tempo 
necessário para a estabilização da temperatura do paciente e da temperatura programada. 
- O modo de controle automático do berço deve ser utilizado preferencialmente, pois evita a necessidade de 
constantes ajustes manuais de potência de aquecimento, adequando o nível de aquecimento em tempo real 
para o paciente, compensando as variações das condições fisiológicas e ambientais. Nesse modo de 
funcionamento o berço ainda possui alarmes para indicar alterações da temperatura do RN, indicando 
condição de alta ou baixa temperatura, alertando ao operador sobre alterações nas condições clínicas do 
paciente. 
- O berço também passará a funcionar no modo automático nas seguintes situações:  

 Se ao ligar o equipamento através da tecla LIGA/DESLIGA o sensor RN (T1) estiver conectado. 

 Selecionando o modo automático através da tecla SELEÇÃO MODO OPERAÇÃO, o sensor de RN 
(T1) deverá estar conectado.  

 

 

ATENÇÃO 

- O sensor de pele jamais deverá ser utilizado para controle da temperatura retal, pois o 
paciente poderia receber calor insuficiente ou excessivo. 

- Para evitar desconforto ao paciente, não pressione excessivamente o sensor sobre a pele do 
paciente.  

- O Berço Aquecido MATRIX R não pode medir ou controlar a temperatura da pele do paciente 
se o sensor do RN não estiver colocado corretamente sobre o paciente. A desconexão ou falha 
no contato direto do sensor com a pele do paciente causará uma leitura incorreta da 
temperatura e o berço não poderá regular o aquecimento necessário ao paciente. 

- Utilize somente sensores de temperatura fornecidos pela Olidef ou por seus representantes 
autorizados. A utilização de sensores diferentes do especificado podem causar erros na leitura 
da temperatura e consequentemente riscos ao paciente. 

- Monitore a temperatura do RN em intervalos regulares. Caso a diferença entre o valor obtido 
e o valor indicado pelo display alfanumérico apresente diferenças acima de 0,5°C, encaminhe 
o equipamento e o sensor de pele a assistência autorizada mais próxima. 

 

6.2.2 - UTILIZAÇÃO DO MODO MANUAL 

O modo manual oferece ao paciente uma potência de aquecimento ajustável pelo usuário. Nesse modo de 
operação, a temperatura do paciente não será monitorada pelo equipamento. 
Para segurança do paciente, o berço MATRIX R possui um alarme de sobrecarga, que é acionado sempre 
que o berço permanece operando no modo manual por um período maior que 10 minutos acima de 20%. O 
acionamento desse alarme altera a faixa de potência programada para 20%, eliminando eventuais riscos de 
aquecimento excessivo da pele do paciente, quando exposto a potência de aquecimento elevada. Como 
utilizar o modo manual: 
- Ligue o equipamento pressionando a tecla LIGA/DESLIGA. 
- Selecione o modo de operação manual utilizando a tecla SELEÇÃO MODO OPERAÇÃO. 
- O led verde indicador do modo manual acenderá, conforme figura 77, e o display alfanumérico passará a 
exibir a tela conforme figura 78. 
- Programe o nível de potência de aquecimento desejado (A) entre 10% e 100%, através das teclas de ajuste. 
- Coloque o paciente no leito e o berço já estará proporcionando a potência de aquecimento programada. O 
nível de potência (B) pode ser verificado no display LCD, conforme figura 78. 
- Para evitar a ocorrência de problemas, durante a utilização do modo manual, a temperatura do paciente 
deverá ser monitorada de forma independente. 
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Figura 77 – Seleção Modo de Operação Figura 78 – Display LCD no Modo Manual 

 
Notas: 
- Ao desconectar o sensor do painel de controle e pressionar a tecla SILENCIA ALARME, automaticamente o 
berço entra em modo manual. 
- No modo manual, não há indicação da temperatura do RN. 
- O alarme de sobrecarga é acionado a cada 10 minutos de funcionamento contínuo do berço aquecido no 
modo manual com potência ajustada acima de 20%. Isso ocorre para alertar aos usuários do equipamento 
que mantenham o controle constante da temperatura do paciente. Ao pressionar a tecla SILENCIA ALARME, 
o berço retornará a sua condição de aquecimento programada anteriormente. 
- O acionamento do alarme de sobrecarga no modo manual ajusta automaticamente a potencia de controle 
de aquecimento para 20%, mantendo um nível inferior a 10µW/cm², reduzindo a possibilidade de riscos ao 
paciente. Os riscos relatados na literatura, decorrentes da exposição de seres humanos a luz infravermelha 
incoerente são: queimaduras de pele cutânea, opacidades e inflamação da córnea, opacidades do cristalino 
(cataratas), lesões na retina e inflamação na pele. 
 

 

ATENÇÃO 

- Quando o berço aquecido está sendo utilizado no modo manual, acompanhe a temperatura 
do paciente através de termômetro externo ou monitor independente. 

- O modo manual do berço aquecido emite continuamente uma quantidade pré-ajustada de 
energia ao paciente, independente de sua temperatura. Se o aquecimento for ajustado em 
potência elevada, o berço pode aquecer rapidamente o recém-nascido, tornando a pele do 
paciente perigosamente quente. 
- Ao pressionar a tecla SILENCIA ALARME, quando o alarme de sobrecarga estiver acionado, 
verifique se o aquecimento oferecido para o paciente está ajustado adequadamente. 

 

6.2.3 - UTILIZAÇÃO DO MODO PRÉ-AQUECIMENTO 

O Berço Aquecido MATRIX R possui o modo de operação pré-aquecimento para ser utilizado no aquecimento 
do leito antes da colocação do paciente. Nesse modo de operação, o nível de potência de aquecimento varia 
entre 10% e 30% dependendo da temperatura ambiente, conforme tabela 1. 
No modo pré-aquecimento o usuário não poderá ajustar o nível de potência de aquecimento. Como utilizar o 
modo preaquecimento: 
- Ao ligar o equipamento pressionando a tecla LIGA/DESLIGA, o equipamento entrará em modo pré-
aquecimento automaticamente. 
- O led verde indicador do modo pré-aquecimento acenderá, conforme figura 86 e o display alfanumérico 
passará a exibir a tela conforme figura 80. 

. 

Tabela 1 - Variação do Nível de Potência de Pré-Aquecimento 

Potência de Pré-aquecimento Temperatura Ambiente 

10% Tamb  26°C 

20% 23°C  Tamb < 26°C 

30% Tamb < 23°C 

 

  
Figura 79 – Seleção Modo de Operação Figura 80 – Display LCD no Modo Pré-aquecimento 
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Notas: 
- Se ao ligar o berço o sensor de temperatura do RN (T1) estiver conectado, o berço não entrará em modo 
pré-aquecimento. 
- Quando o equipamento estiver operando, o modo pré-aquecimento poderá ser selecionado a qualquer 
momento utilizando a tecla SELEÇÃO MODO OPERAÇÃO. 
 

 

ATENÇÃO 
- O modo pré-aquecimento não deve ser utilizado para aquecer o paciente, pois não há 
alarmes de aviso para verificação da temperatura do mesmo a cada 10 minutos como ocorre 
no modo manual. 

 

6.2.4 - CONTADOR APGAR 

O berço MATRIX R possui um dispositivo que possibilita ao usuário a contagem de tempo durante os 
procedimentos clínicos realizados. 
O contador Apgar é ajustável e aciona dois beeps curtos a cada minuto e um beep mais longo ao final do 
tempo programado. 
O contador APGAR pode ser utilizado com o berço MATRIX R operando no modo pré-aquecimento, manual 
ou automático. 
 

Como usar o contador APGAR: 
1 - Configure o tempo desejado no menu Apgar, conforme item 6.2.8.3 - Menu. 
2 - Selecione o Apgar através da tecla SELEÇÃO APGAR/TEMPO, o led indicativo do Apgar deverá estar 
verde, conforme figura 81 e deverá estar mostrando APGAR no display, conforme figuras 82 e 83. 
 

 
Figura 81 – Seleção Apgar 

 

  
Figura 82 – Modo Automático Figura 83 – Modo Manual e Pré-aquecimento 

 

 

3- Pressione a tecla START APGAR para iniciar a contagem do tempo. 
4- Durante a contagem, a cada minuto será emitido dois beeps curtos, ao final da contagem será emitido um 
beep longo e o display demonstrara o valor configurado. 
5- Para interromper a contagem, pressione a tecla STOP APGAR, o valor onde foi interrompido ficará 
aparecendo no display. Se a tecla START APGAR for pressionada novamente, a contagem se reiniciará do 
zero. 
 

6.2.5 - CONTADOR TEMPO 

O berço MATRIX R possui um dispositivo que possibilita ao usuário a contagem de tempo para alarme. 
O contador Tempo é ajustável e ao final da contagem emiti um sinal sonoro intermitente e o valor do tempo 
fica piscando no display por um período de 45 segundos ou até que a tecla SILENCIA ALARME seja 
pressionada, então a contagem se reiniciará. 
O contador TEMPO pode ser utilizado com o berço MATRIX R operando no modo preaquecimento, manual 
ou automático. 

 

Como usar o contador TEMPO: 
1 - Configure o tempo para alarme desejado no menu Tempo, conforme item 6.2.8.3 - Menu. 
2 - Selecione o Tempo através da tecla SELEÇÃO APGAR/TEMPO, o led indicativo do Tempo deverá estar 
verde, conforme figura 84, e deverá estar mostrando TEMPO no display, conforme figuras 85 e 86. 
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Figura 84 – Seleção Apgar 

  
Figura 85 – Modo Automático Figura 86 – Modo Manual e Preaquecimento 

 

3- Ao selecionar o TEMPO, o valor configurado aparecerá no display e a contagem se iniciará 
automaticamente, decrementando a cada minuto. 
4- Ao final da contagem será emitido um sinal sonoro intermitente e o valor do tempo ficará piscando no 
display por um período de 45 segundos ou até que a tecla SILENCIA ALARME seja pressionada, então a 
contagem se reiniciará. 
5- O tempo de alarme só poderá ser interrompido se for selecionado APGAR através da tecla SELEÇÃO 
APGAR/TEMPO. 
 

6.2.6 - BALANÇA INTEGRADA AO LEITO LC5 (MÓDULO OPCIONAL) 

O berço MATRIX R possui a balança com painel externo. A balança LC5 pode ser ligada em rede elétrica de 
127 / 220 V~ automático. A balança tem limite de peso de 10Kg, e precisão de ±20g. Quando esse peso é 
excedido o painel indicará uma mensagem SOBRECARGA. 
Como usar a balança: 
- Verifique se o sensor da balança está conectado. 
- Verifique se a balança está energizada (4). 
- Ligue (1) a Balança LC5. 
- Pressione a tecla TARA (2) para zerar a balança (o paciente não deve estar sobre o colchão). 
- Posicione o paciente sobre o colchão e aguarde a estabilização da indicação de peso no display (3). 

 

 

Figura 87 – Balança Figura 88 – Painel da Balança 
 

 

6.2.7 - RECURSOS ADICIONAIS 

6.2.7.1 - BLOQUEIO DO TECLADO 

O painel do berço MATRIX R possui uma função para bloquear o teclado e evitar que os parâmetros 
programados sejam alterados acidentalmente. Para bloquear o teclado, pressione a tecla BLOQUEIO DO 
TECLADO. Um led em cima da tecla BLOQUEIO DO TECLADO será acionado indicando que à partir daquele 
instante nenhuma alteração poderá ser realizada na programação. Para desbloquear o teclado, pressione 
novamente a tecla BLOQUEIO DO TECLADO. O led em cima da tecla BLOQUEIO DO TECLADO irá apagar 
indicando que o berço poderá ser reprogramada. 
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Figura 89 – Bloqueio do Teclado 

 

Notas: 
- Ao ligar o berço o teclado estará sempre liberado para programação. 
- As teclas LIGA/DESLIGA, SILENCIA ALARME e LÂMPADA AUXILIAR não são bloqueadas. 
 

6.2.7.2 - TEMPERATURA AMBIENTE 

O painel de controle possui um recurso adicional que indica a temperatura ambiente. 
 

  
Figura 90 – Temp. Ambiente Modo Automático Figura 91 – Temp. Ambiente Modo Manual e Pré-aquecimento 

 

6.2.7.3 - MENU 

O berço MATRIX R possui um menu que possibilita ao usuário configurar o tempo Apgar, o Tempo para 
alarme e Idioma do equipamento. 
Para entrar no menu:  
- Pressione a tecla MENU no painel de controle. 
- Será exibida a tela principal do menu, conforme figura 92. 
- Pressione as teclas de AJUSTE DE ELEVAÇÃO ou REDUÇÃO para selecionar a opção desejada. 
- Após selecionar a opção desejada, aguarde um tempo de aproximadamente 3 segundos para entrar 
automaticamente na opção. 
- Para sair ou retornar a tela anterior pressione a tecla MENU. 
 

 
Figura 92 – Tela principal do menu 

 

 Apgar 

Ao entrar no menu Apgar aparecerá no display a tela conforme figura 93. O usuário poderá configurar o 
tempo Apgar em minutos na faixa de 0 à 99. 
- Será apresentado sempre o último tempo Apgar configurado. 
- Para configurar o tempo utilize as teclas de AJUSTE DE ELEVAÇÃO ou REDUÇÃO. 
- Após selecionar o valor desejado, aguarde um tempo de aproximadamente 3 segundos para que o valor 
seja confirmado e retorne a tela de operação automaticamente. 
- Para  retornar a tela anterior pressione a tecla MENU. 
 

 
Figura 93 – Menu de configuração do Apgar 
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 Tempo 

Ao entrar no menu Tempo aparecerá no display a tela conforme figura 94. O usuário poderá configurar o 
tempo para alarme em horas e minutos na faixa de 0 à 99 horas e 0 à 59 minutos. 
- Será apresentado sempre o último tempo configurado. 
- Para configurar o tempo referente às horas utilize as teclas de AJUSTE DE ELEVAÇÃO ou REDUÇÃO. 
- Após selecionar o valor desejado, aguarde um tempo de aproximadamente 3 segundos para que o valor 
seja confirmado e passe para a configuração dos minutos automaticamente, conforme figura 95. 
- Para configurar o tempo referente aos minutos utilize as teclas de AJUSTE DE ELEVAÇÃO ou REDUÇÃO. 
- Após selecionar o valor desejado, aguarde um tempo de aproximadamente 3 segundos para que o valor 
seja confirmado e retorne a tela de operação automaticamente. 
- Para retornar a tela anterior pressione a tecla MENU. 

 

 

 
Figura 94 – Menu de ajuste do tempo de alarme horas  Figura 95 – Menu de ajuste do tempo de alarme minutos 

 

 Idioma 

Ao entrar no menu Idioma aparecerá no display a tela conforme figuras 96 e 97. São disponibilizados 4 
idiomas para configuração: 
      1- Português. 
      2- Espanhol. 
      3- Inglês. 
      4- Francês. 
Para selecionar o idioma: 
- Utilize as teclas de AJUSTE DE ELEVAÇÃO ou REDUÇÃO para movimentar as seta até o idioma desejado. 
- Após selecionar o idioma, aguarde um tempo de aproximadamente 3 segundos para que a escolha seja 
confirmada e retorne a tela de operação automaticamente. 
- Para  retornar a tela anterior pressione a tecla MENU. 

  
Figura 96 – Menu Idioma Figura 97 – Menu Idioma 

 

6.2.8 - FUNCIONAMENTO DOS ALARMES 

O berço MATRIX R possui um sistema de alarmes, cuja função é alertar ao usuário do equipamento sobre a 
ocorrência de uma situação clínica do paciente fora dos limites normais ou sobre eventuais problemas 
técnicos do equipamento. 
Em todos os alarmes acionados, um beep intermitente é disparado, um led indicador vermelho ficará 
piscando e uma mensagem será escrita no display. Alguns alarmes podem ser silenciados temporariamente, 
mantendo a indicação visual até que a condição normal seja restabelecida. 
 

Nota: 
- Tecla SILENCIA ALARME 

 

- Através da tecla SILENCIA ALARME, o usuário poderá inibir o sinal sonoro de alguns 
alarmes (ver funcionamento dos alarmes) por um período de 15 minutos. Nessa condição, o 
alarme continuará a ser indicado através do led Alarme localizado no painel de controle. No 
caso de acionamento de outro alarme, mesmo o sinal sonoro estando inibido, o acionamento 
voltará a ser emitido pelo equipamento. 
- Caso a condição de alarme permaneça além dos 15 minutos o alarme voltará a ser disparado 
e o usuário poderá inibir o acionamento sonoro por mais 15 minutos pressionando novamente 
a tecla SILENCIA ALARME. 
- Verifique sempre a causa do acionamento dos alarmes para garantir a segurança do 
paciente. 

 

Nota: 
- Prioridade de condição de alarme: todos os alarmes indicados pelo berço MATRIX R  são considerados de 
alta prioridade (ver tabela técnica de alarmes no item 10 deste manual). 
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- Nível de pressão sonora dos alarmes: a uma distância de 3m, perpendicularmente à frente do berço e 
aproximadamente 1,5m de altura do piso é de no mínimo 65 dB. 
- Tempo de atraso inerente à determinação de condição de alarmes: o tempo de atraso para o acionamento 
de alarmes é inferior que 5 segundos. 
- Verificar características normativas dos alarmes na tabela – Demonstrativo de Alarmes, ao final deste 
manual. 
  

 

ATENÇÃO 
- Os alarmes que não podem ser silenciados pela tecla SILENCIA ALARME: 
 

- Alarme falta de energia elétrica; 
- Alarme falha no sistema; 
- Alarme falha no aquecimento. 

 GERAIS: 

1)  Alarme falta de energia elétrica 
Esse alarme será acionado sempre que o fornecimento de energia elétrica pela rede 127 / 220V~ for 
interrompido. Além do alerta sonoro, haverá indicação visual através de led vermelho e led aceso “FALTA DE 
ENERGIA” no painel. Nessa condição a bateria interna mantém os parâmetros programados por um período 
de no mínimo 15 minutos sem fornecimento de rede AC. O sinal sonoro não poderá ser inibido pela tecla 
SILENCIA ALARME. Sempre que o alarme estiver acionado o berço desligará os sistemas de monitoração e 
aquecimento. 
 

 

ATENÇÃO 
- Essa bateria é recarregável e é constantemente recarregada enquanto o berço está sendo 
alimentada pela rede elétrica AC. 

 

2)  Alarme falha no sistema 
Esse alarme será acionado sempre que a resistência estiver em curto circuito. Além do alerta sonoro, haverá 
indicação através de led vermelho no painel e uma mensagem FALHA NO AQUECIMENTO no display. O 
sinal sonoro não poderá ser inibido pela tecla SILENCIA ALARME. Sempre que o alarme estiver acionado o 
berço desligará automaticamente o aquecimento. 
 

3)  Alarme irradiador mal posicionado 
Esse alarme será acionado quando o irradiador de calor for deslocado de sua posição original acidentalmente 
ou para facilitar o acesso ao paciente. Além do alerta sonoro, haverá indicação através de led vermelho no 
painel e uma mensagem IRRADIADOR MAL POSICIONADO no display. O sinal sonoro poderá ser inibido 
pela tecla SILENCIA ALARME por um período de 15 minutos. Ao termino desse período, caso persista a 
condição de irradiador mal posicionado o alerta sonoro voltará a ser acionado. Sempre que o alarme estiver 
acionado o berço desligará automaticamente o aquecimento. 
 

 TEMPERATURA: 

4)  Alarme falha do sensor RN 
Esse alarme será acionado quando o sensor do RN (T1) apresentar defeito (falha no componente, curto 
circuito, circuito aberto ou temperatura fora da faixa de leitura). Além do alerta sonoro, haverá indicação 
através de led vermelho no painel e mensagem FALHA NO SENSOR DO RN no display. Nessa condição, o 
display T1 estará sendo indicado "Err" no lugar da leitura do sensor no display. O sinal sonoro poderá ser 
inibido pela tecla SILENCIA ALARME por um período de 15 minutos. Ao termino desse período, caso persista 
a condição de falha no sensor de RN o alerta sonoro voltará a ser acionado. Sempre que o alarme estiver 
acionado o berço desligará automaticamente o aquecimento. 
 

 

ATENÇÃO 
- O equipamento pode voltar a funcionar normalmente no modo de operação manual, 
desconectando o sensor do RN (T1) e pressionando a tecla SILENCIA ALARME 
- Quando esse alarme for acionado, recomenda-se que o sensor seja enviado para a assistência 
técnica mais próxima para análise. 

 

5)  Alarme sensor RN desalojado 
Esse alarme será acionado quando o sensor do RN (T1) se desprender da pele do paciente e a temperatura 
lida pelo sensor começar a cair sem interrupção. Além do alerta sonoro, haverá indicação através de led 
vermelho no painel e mensagem SENSOR RN DESALOJADO no display. O alarme poderá ser inibido pela 
tecla SILENCIA ALARME. Sempre que esse alarme estiver acionado a potência de aquecimento será 
reduzida para 20%. 
 

 

ATENÇÃO 
- Esse nível de potência de 20% não produz risco de segurança conhecido e minimiza a 
possibilidade de aquecimento excessivo da pele do paciente. 
- Ao inibir o alarme o equipamento voltará a funcionar normalmente, assegure-se de que o 
sensor de RN esteja sempre em contato direto com a pele do paciente. 
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6)  Alarme sensor desconectado 
Esse alarme será acionado sempre que o sensor do RN (T1) for desconectado do equipamento (pelo próprio 
usuário ou acidentalmente). Além do alerta sonoro, haverá indicação através de led vermelho no painel e 
mensagem SENSOR DO RN DESCONECTADO no display. Nessa condição, o display T1 deixará de indicar 
a temperatura. O alarme poderá ser inibido pela tecla SILENCIA ALARME, deixando de operar no modo 
automático e assumindo o modo manual. Sempre que o alarme estiver acionado o berço desligará 
automaticamente o aquecimento. 
 
7)  Alarme sobrecarga 
Esse alarme é acionado somente no modo manual e será disparado sempre que o aquecimento permanecer 
acionado por mais de 10 minutos com potência acima de 20%. Além do alerta sonoro, haverá indicação 
através de led vermelho no painel e mensagem 20% SOBRECARGA no display. O alarme poderá ser inibido 
pela tecla SILENCIA ALARME. Sempre que esse alarme estiver acionado a potência de aquecimento será 
reduzida para 20%. 
 

 

ATENÇÃO 
- Esse nível de potência de 20% não produz risco de segurança conhecido e minimiza a 
possibilidade de aquecimento excessivo da pele do paciente. 
- Ao inibir o alarme o equipamento voltará a funcionar normalmente, assegure-se de que a 
potencia anteriormente programada é a mais adequada ao paciente. 

 

8)  Alarme hipertermia 
Esse alarme será acionado somente no modo automático e será disparado sempre que a diferença entre a 
temperatura programada pelo usuário e a temperatura do recém-nascido for maior que 1,0°C acima da 
temperatura programada. Além do alerta sonoro, haverá indicação visual através de led vermelho no painel e 
mensagem HIPERTERMIA no display. O sinal sonoro poderá ser inibido pela tecla SILENCIA ALARME por 
um período de 15 minutos. Ao término desse período, caso persista a condição de hipertermia do paciente, o 
alerta sonoro voltara a ser acionado. 
 

9)  Alarme hipotermia 
Esse alarme será acionado somente no modo automático e será disparado sempre que a diferença entre a 
temperatura programada pelo usuário e a temperatura do recém-nascido for maior que 1,0°C abaixo da 
temperatura programada. Além do alerta sonoro, haverá indicação visual através de led vermelho no painel e 
mensagem HIPOTERMIA no display. O sinal sonoro poderá ser inibido pela tecla SILENCIA ALARME por um 
período de 15 minutos. Ao término desse período, caso persista a condição de hipotermia do paciente, o 
alerta sonoro voltara a ser acionado. 
 

 BALANÇA LC5 (OPCIONAL): 

10)  Alarme sobrecarga na balança 
Esse alarme será acionado sempre que a balança exceder o limite de peso de 10Kg. Haverá indicação 
através de mensagem SOBRECARGA NA BALANÇA no display. O alarme permanecerá acionado até a 
redução da carga sobre a balança ou que a tara seja feita corretamente. 
 

11)  Alarme tara incorreta 
Esse alarme será acionado sempre que a balança fIzer uma falsa leitura (peso negativo). Haverá indicação 
através de mensagem TARA INCORRETA no display. O alarme permanecerá acionado até que a tara seja 
feita corretamente. 
 

6.2.9 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES 

Utilize o seguinte procedimento para verificar o funcionamento dos alarmes do berço MATRIX R. 
Antes de iniciar a verificação assegure-se de que: 
- O berço aquecido esteja sem paciente. 
- O sensor de RN esteja desconectado do painel de controle. 
- O cabo de alimentação esteja devidamente conectado a rede elétrica. 
1 – Pressione a tecla LIGA/DESLIGA no painel de controle. 
2 – Selecione o modo de operação manual através da tecla SELEÇÃO MODO OPERAÇÃO. 
3 – Ajuste a potência desejada para 100%. Verifique se dentro de um intervalo de 10 minutos o alarme de 
Sobrecarga irá acionar, reduzindo o aquecimento para 20%. Pressione a tecla SILENCIA ALARME e o berço 
deverá voltar ao seu funcionamento normal, retornado a faixa desejada de potência para 100%. 
4 – Desloque o irradiador para a esquerda e para a direita. O alarme de Irradiador Mal Posicionado deverá 
ser acionado automaticamente, cortando o aquecimento. Retorne o irradiador a sua posição normal. 
5 – Mantenha o equipamento ligado e desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica. O alarme de Falta 
de Energia Elétrica deve ser acionado. Para desligar o alarme, retorne o cabo de alimentação a rede 
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elétrica. Esse alarme não é silenciável. Verifique se o aquecimento continua acionado com a faixa de 
potência selecionada em 100%. 
6 – Conecte o sensor de RN no painel de controle. Ajuste a temperatura desejada em 36,0°C.  
Para verificar o acionamento do alarme de temperatura alta, aproxime o sensor ao irradiador. A temperatura 
indicada no display do painel de controle deve aumentar. Após atingir valor superior a 37,0°C, verifique se o 
alarme de Hipertermia é acionado e o aquecimento deve estar desligado. Pressione a tecla SILENCIA 
ALARME. 
Afaste o sensor de pele do irradiador. A temperatura indicada no display do painel de controle deve cair, 
quando baixar de 36,0°C o alarme Sensor RN Desalojado deverá ser acionado, pressione a tecla SILENCIA 
ALARME. Ao atingir um valor inferior a 35,0°C, verifique se o alarme de Hipotermia é acionado. Pressione a 
tecla SILENCIA ALARME para silenciar. 
7 – Desconecte o sensor de pele do painel de controle. 
Verifique o acionamento do alarme Sensor RN Desconectado.  
8 – Pressione a tecla LIGA/DESLIGA no painel de controle.  
 

Nota: 
- Para garantir a segurança do paciente, execute esse procedimento de verificação dos alarmes 
semanalmente.  
- A verificação dos alarmes não garante o perfeito funcionamento do equipamento. A calibração da 
temperatura e o teste de alguns alarmes podem ser feitos somente pelas assistências técnicas autorizadas. 
Envie seu berço para revisões periódicas em intervalos não superiores há 6 meses. 
 

6.2.10 - DESLIGANDO O BERÇO AQUECIDO MATRIX R 

Para desligar o Berço Aquecido MATRIX R: 
 

1. Pressione a tecla LIGA/DESLIGA. 
2. Desligue a chave geral localizado na parte traseira do berço. 
3. Retire o cabo de alimentação da tomada. 
 

 

ATENÇÃO 
- Não desligue o berço acionando a chave geral ou desconectando o cabo de alimentação da 
tomada, pois isso pode causar desgaste prematuro da bateria. 

 

7 - MANUTENÇÃO 

Após a execução de qualquer procedimento de manutenção, assegure-se de que o equipamento e seus 
alarmes estão em condições perfeitas de funcionamento, conforme procedimento descrito no item 6.2.9 - 
Verificação do Sistema de Alarmes. 
Assegure-se de que a manutenção seja sempre executada por pessoal qualificado, com treinamento na 
fábrica e que as peças de reposição utilizadas sejam originais. 
Consulte o item 1.6 - Especificações Técnicas ou entre em contato com a assistência técnica autorizada mais 
próxima, para informações mais detalhadas sobre manutenção preventiva e corretiva, peças, esquemas 
elétrico-eletrônicos e treinamento técnico. 
 

 

ATENÇÃO 
- Somente pessoal qualificado e autorizado pela fábrica deverá executar os procedimentos de 
manutenção e revisão do berço. 
- Para evitar a possibilidade da ocorrência de queimaduras enquanto está se realizando a 
manutenção do berço, assegure-se de que o equipamento está desligado da rede elétrica e que 
o fornecimento de oxigênio e ar está fechado ou desconectado. 

 

7.1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 A manutenção do Berço Aquecido modelo: MATRIX R possibilita ao usuário e ao pequeno paciente o 
pleno funcionamento do equipamento sem qualquer risco para ambos. Para melhor conservação do 
equipamento e maior segurança do paciente, antes que o berço receba um novo recém-nascido, o operador  
deve seguir o seguinte procedimento: 
 Realize a limpeza e assepsia de acordo com as orientações deste manual. 
 Verifique a carga da bateria através do seguinte teste: ligue o berço e selecione um valor de temperatura 
desejada, desconecte o cabo da tomada e verifique se há indicação luminosa de falta de energia e um alarme 
sonoro. Esta indicação luminosa e sonora deverá se manter por um período de 3 minutos. Após este período 
conecte o cabo novamente à tomada e observe se o berço volta a funcionar com a mesma indicação da 
temperatura selecionada no início do teste. Caso não sejam observadas estas condições chame um técnico 
autorizado para proceder a troca da bateria. 
 Inspecione as laterais articuláveis de acrílico que devem permanecer em suas posições fixas, quando 
erguidas ou abaixadas. 
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 Verifique a estabilidade do berço tentando deslocá-lo com os freios dos quatro rodízios acionados. 
 Cheque o posicionamento do leito em trendelemburg / reverso, através do botão de acionamento de 
inclinação do leito; verifique constantemente se o botão de acionamento está travado corretamente para 
garantir a estabilidade do leito do RN. 
 Verificar alarmes segundo item 6.2.9 – Verificação do Sistema de Alarmes. 
 

Leito e bandeja para radiografias 
O leito do berço deverá ser revisado a cada seis meses para assegurar seu correto funcionamento. O técnico 
deverá executar o seguinte procedimento: 
- Verificar se todas as quatro laterais de proteção estão se mantendo fixas na posição correta. 
- Verificar se o leito e a bandeja para radiografias não apresentam deformações, trincos ou partes quebradas. 
- Verificar se a bandeja para radiografia está deslizando corretamente, substituir ou ajustar se necessário. 
 

Base 
A base do Berço MATRIX R deve ser revisada a cada seis meses para garantir seu funcionamento. O técnico 
deverá executar o seguinte procedimento: 
- Verificar se todas as peças estão bem fixadas. Verificar o aperto dos parafusos de fixação da coluna. 
- Verificar o funcionamento dos rodízios, se eles estão girando livremente e se os freios estão funcionando 
corretamente. 
 

Coluna 
- Verifique a fixação e a articulação das bandejas para monitores e instrumentos, da unidade de reanimação, 
do painel de controle e do sistema de calor irradiante. 
- Verifique a fixação do suporte do soro. 
- Cheque a capacidade dos cilindros de oxigênio. 
 

Revisão periódica 
- Recomenda-se que o berço passe por revisões periódicas de calibração a cada 6 meses em uma das 
assistências técnicas autorizadas Olidef 

 
7.2 - MANUTENÇÃO PERIÓDICA 

O operador do aparelho deve verificar os seguintes itens para garantir o correto funcionamento do berço 
aquecido. 
 

PARTES EXAMINADAS PERÍODO DE MANUTENÇÃO EXECUÇÃO 

Sensor de RN Toda vez que utilizar o equipamento Usuário 

Lâmpada de iluminação auxiliar 2 meses Usuário/Técnico 

Bandeja para raios-x 2 meses Usuário 

Articulação das laterais de acrílico 2 meses Usuário 

Colchão 2 meses Usuário 

Mecanismo de acionamento 
trendelemburg / reverso 

2 meses Usuário/Técnico 

Rodízios 2 meses Usuário 

 
 Substituição de peças 
Recomenda-se a substituição periódica de algumas peças que sofrem desgaste natural, conforme os prazos 
descritos na tabela abaixo. As substituições devem ser feitas por pessoal técnico devidamente qualificado. 
Utilize sempre peças fornecidas pela Olidef ou por suas assistências técnicas autorizadas. 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PRAZO EXECUTANTE 

Resistência de quartzo 18 meses Técnico 

Bateria 8,4V – Níquel Cadium 12 meses Técnico 

Mangueira de alta pressão 24 meses Técnico 
 

 

ATENÇÃO 
- A bateria recarregável deverá ser substituída somente por técnico credenciado pela fábrica. 
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7.2.1 - TROCA DE FUSÍVEIS 

 Balança LC5 

- Desenrosque a tampa, retire o fusível para fora e coloque o novo, conforme a figura 98. 

 
Figura 98 – Fusível 0,6 A Tipo F – 20 AG  

 

- Enrosque a tampa no lugar. 
 

 Proteção Ambiental 

Descarte 

Caso exista necessidade de descarte do equipamento ou suas partes, e estes não possuam uma destinação 
definida pelo cliente, o item em questão deve ser encaminhado ao fabricante ou assistência mais próxima 
para que o descarte seja efetuado conforme a legislação vigente. 
A bateria recarregável utilizada no berço MATRIX R possui tempo de vida limitado. Após a substituição, 
encaminhe a bateria danificada ao fabricante ou assistência técnica autorizada mais próxima. Não jogue esse 
material no lixo comum, pois a bateria possui em sua composição materiais tóxicos e metais pesados. 
 

 

ATENÇÃO 
- O descarte da bateria deve ser realizado de acordo com a legislação vigente no país. 

 

8 - LIMPEZA E ASSEPSIA 

8.1 - LIMPEZA 

 

ATENÇÃO 
- Para evitar a possibilidade de ocorrerem queimaduras ou descargas elétricas durante o 
processo de limpeza e manutenção, assegure-se de que o berço MATRIX R está 
desconectado da rede elétrica e verifique se o elemento aquecedor não está quente. 
- Antes de iniciar os procedimentos de limpeza e manutenção, verifique se o fornecimento de 
oxigênio está fechado ou desconectado do berço. Pode haver perigo de explosão e incêndio 
durante a limpeza ou manutenção em um ambiente enriquecido com oxigênio. 

 

A limpeza do Berço Aquecido MATRIX R deve ser feita quando do recebimento inicial, desligado/fora de uso, 
retorno de manutenção, após a utilização do equipamento (paciente retirado) ou conforme procedimentos 
internos de limpeza e assepsia do local, obedecendo há seguinte sequência: 
- Utilize um pano limpo e macio umedecido em agua e sabão neutro. 
- Retire a poeira das superfícies plásticas e metálicas.  
- Limpe as laterais de acrílico com um pano umedecido em água e sabão neutro. 
- Retire e lave a bandeja para instrumentos. 
- Limpe o leito, a gaveta de Raios-X, as bandejas para monitores e a base do berço aquecido com um pano 
umedecido em água e sabão neutro. 
- Limpe o painel de controle e o sistema de calor irradiante com um pano umedecido em água e sabão 
neutro, tomando cuidado para não molhar ou encharcar. 
 

 SENSORES DO RN  
 

1. Descarte o adesivo utilizado para fixação em local adequado. 
2. Limpe o sensor com um pano macio, umedecido em água e sabão ou álcool isopropílico. 
3. Remova todo resíduo de adesivo existente sobre o sensor. 
4. Não pulverize nenhum líquido sobre o sensor. 
5. Remova o resíduo da limpeza do sensor com um pano macio umedecido em água. 
6. Deixe o sensor secar antes de utilizá-lo novamente. 
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Nota: 
- O sensor de temperatura do RN não deve ser imerso em água ou qualquer tipo de solução. Não utilize 
produtos corrosivos ou abrasivos para limpeza dos sensores. 
 

 COLCHÃO 
 

1. Retire a espuma do colchão de sua capa plástica, conforme figura 99. 
 

 
Figura 99 – Capa do colchão 

 

2. Lave a espuma e a capa plástica, com uma solução detergente e desinfetante apropriada e corretamente 
diluída. 
3. Enxágue as peças em água corrente, eliminando qualquer resíduo da solução utilizada durante a limpeza 
do material. 
4. Deixe secar a temperatura ambiente.  
5. Recoloque a espuma dentro de sua capa plástica. 
6. Recoloque o colchão no leito do berço MATRIX R. 
 

 

ATENÇÃO 
- Não autoclave a espuma ou a capa do colchão. 

 

8.2 - ASSEPSIA 

Nos casos em que o berço tenha sido utilizado por uma criança com doença infecto-contagiosa, a assepsia 
deverá seguir um processo mais rigoroso. No entanto, por tratar se de um artigo não crítico, não há 
necessidade de esterilização do equipamento ou suas partes, sendo suficiente apenas sua desinfecção. 
Para isso, faça a limpeza do equipamento seguindo as indicações do Item 8.1 - Limpeza. Em seguida, após a 
secagem das peças, utilize para desinfecção uma solução diluída de quaternário de amônio que tenha 
espectro de ação bastante abrangente, porém, sem deixar residual susceptível que possa entrar em contado 
com o corpo do recém-nascido e originar qualquer ação tóxica. Aplique essa solução com um pano limpo 
sobre o colchão, o leito, o sensor de RN (não deixe essa solução entrar em contato com o plug do sensor de 
RN). 
Na desinfecção das partes de acrílico, nunca use produtos a base de alcoóis ou éteres, pois esses líquidos 
danificam esse tipo de material. 
 

 

ATENÇÃO 
- Não utilize solventes ou produtos de limpeza abrasivos para limpar as superfícies do berço 
MATRIX R. 
- Não exponha as superfícies plásticas ou acrílicas sob a radiação direta de lâmpadas 
germicidas. A radiação ultravioleta emitida pode causar ressecamento desses materiais. 
-Não autoclave nem esterilize com gás nenhuma parte do berço. 
- Para a esterilização a frio, verifique se o produto que será utilizado pode ser utilizado com 
materiais plásticos e metálicos (cromados e pintados). 
- Para imersão em líquidos, algumas substâncias químicas podem ser nocivas para os 
plásticos, em caso de dúvida consulte o fornecedor desses produtos. 
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9 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

O quadro de solução de problemas indica ao usuário uma série de ocorrências genéricas, suas causas 
possíveis e medidas a serem tomadas para possível solução de problemas. Caso essas informações não 
sejam suficientes para a correção da falha, o Berço Aquecido modelo: MATRIX R deverá ser enviada para 
revisão na Assistência Técnica autorizada mais próxima. 

 

FALHA CAUSA SOLUÇÃO 

Não ocorre a 
estabilização da 
temperatura do recém 
nascido 

 O sensor de pele ou o adesivo de fixação 
não estão colocados corretamente no 
paciente 
 Há algo obstruindo a passagem de calor 
entre o radiador e o paciente 
 O alarme de sobrecarga é acionado e 
diminui o aquecimento (para o modo manual) 
 O alarme de sensor RN desalojado é 
acionado e diminui o aquecimento (no modo 
automático) 

 Coloque corretamente o sensor 
de pele e o adesivo de fixação (veja 
o item 6.2.2 desse manual) 
 Retire a obstrução. 
 Pressione a tecla silencia alarme 
e verifique a temperatura do 
paciente. 
 Verificar a posição do sensor de 
RN 

O valor de temperatura 
indicado para o RN 
está incorreto 

 O plug do sensor de pele está mal 
conectado. 
 O sensor de RN está danificado. 
 O sensor de RN ou o adesivo de fixação do 
sensor estão colocados incorretamente no 
paciente. 

 Introduza firmemente o plug do 
sensor de RN no módulo de 
controle. 
 Envie-o para a Assistência 
Técnica. 
 Coloque corretamente o sensor 
de RN e o adesivo de fixação (veja 
o item 6.2.2 desse manual) 

O berço não inicia o 
funcionamento, as 
mensagens do display 
não aparecem 

 Falha ao iniciar o funcionamento da placa 
de controle. 
 Falha no circuito microprocessado. 

 Desligar o berço pela chave geral 
e ligar novamente. 
 Enviar o módulo para Assistência 
Técnica. 

Alarme de falta de 
energia acionado 

 Corte do fornecimento de energia 
 Falha na alimentação do berço 

 Religar o fornecimento de 
energia. 
 Verificar cabo de alimentação e 
mini disjuntores rearmáveis. 

Falta de aquecimento 
 Verificar se existe algum alarme acionado. 
 Resistência elétrica queimada ou defeito na 
placa de controle eletrônico. 

 Pressionar a tecla silencia alarme 
 Enviar o equipamento para 
assistência técnica. 

 

10 – TABELA DEMONSTRATIVA DE ALARMES 

DEMONSTRATIVO DE ALARMES 

ALARME 
CONDIÇÃO DE 

ALARME 
PRIORIDADE 

ALARME 
CONFIGURAÇÃ
O DE ALARME 

ALARME COM OU 
SEM TRAVAMENTEO 

MODO DE 
FALLBACK 

Falta de Energia 
Elétrica 

Técnico Alta Não Ajustável Sem Travamento 
Desliga o 

Aquecimento 

Falha no Sistema Técnico Alta Não Ajustável Com travamento 
Desliga o 

Aquecimento 

Irradiador Mal 
Posicionado 

Técnico Alta Não Ajustável Sem Travamento 
Desliga o 

Aquecimento 

Falha no Sensor 
de RN 

Técnico Alta Não Ajustável Sem Travamento 
Desliga o 

Aquecimento 

Sensor RN 
Desalojado 

Fisiológico Alta Não Ajustável Sem Travamento 
20% da Potencia de 

Aquecimento 

Sensor 
Desconectado 

Técnico Alta Não Ajustável Com travamento 
Desliga o 

Aquecimento 

Sobrecarga Fisiológico Alta Não Ajustável Com travamento - 

Hipertermia Fisiológico Alta Não Ajustável Sem Travamento - 

Hipotermia Fisiológico Alta Não Ajustável Sem Travamento - 

Sobrecarga na 
Balança 

Técnico Alta Não Ajustável - - 

Tara Incorreta Técnico Alta Não Ajustável Com travamento - 
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11 - GARANTIA 

A OLIDEF cz – Indústria e Comércio de Aparelhos Hospitalares Ltda assegura ao proprietário do berço 
aquecido MATRIX R, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no 
prazo de 12 meses (doze), contados da data de aquisição pelo primeiro adquirente. 

A responsabilidade da garantia é restrita ao conserto ou substituição de peças defeituosas e reparos de 
fabricação e ajuste que façam necessárias para que o aparelho opere dentro de suas especificações desde 
que o mesmo seja posto na sede da empresa, a Avenida Patriarca, 2223 - Ribeirão Preto - São Paulo, ou 
unidades de assistência técnica OLIDEF, com despesas e riscos de transporte e embalagem por conta do 
proprietário. 

Estão excluídos desta garantia partes que apresentem defeitos por desgaste natural, como cabo de força, 
fusíveis, lâmpadas, vedações, etc. Esta garantia será nula se o aparelho, a critério de OLIDEF, tiver sofrido 
dano por acidente, queda, ou ainda apresentar sinais de ajustes ou tentativas de reparação por pessoas não 
autorizadas. 

Qualquer alteração ou extensão da garantia, além das estritas condições deste termo, só será válida quando 
assumidas por escrito, diretamente pela OLIDEF. 
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10 

com sensor de alta precisão

Oxímetro de Pulso

www.alfamed.com Por um mundo melhor e mais humano

10

Com base carregadora 
móvel e resistente.

Transporte,
Triagem e
Homecare
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Desenvolvido com tecnologia e design de ponta, o Sense 10 é um oxímetro de pulso 
portátil capaz derealizar uma medição sensível e confiável dos níveis de oxigenação no 

sangue mesmo sob difíceis condições de uso.

Medição segura e de alta performance

Confíavel sempre.

Sensor de dedo
 de alta precisão

Design para melhor obtenção 
de sinal.

Base móvel
 Carregue em qualquer

 lugar com maior proteção.
*Opcional

Beira de leito

A melhor opção para
cada situação de uso.

*Com fixador opcional

Alta proteção
Proteção IPX2 contra líquidos 

e capa anti-impacto.
*Capa siliconada opcional

Gestão de Dados

Compatível com o software 
Patient Care, que permite a gestão

dos dados do paciente no PC.
*Opcional

As imagens utilizadas nesse catálogo são meramente ilustrativas. A Alfamed reserva o direito de alterar qualquer informação sem aviso prévio Compassus® é uma marca registrada da Alfamed. DOC.MKT.CC.01 REV00 2017

(31)3681-6388  | atendimento@alfamed.com

A Alfamed conta com a maior 
rede de suporte técnico do Brasil.

•   Medição de SpO2 e Frequência de pulso
•   Tela com onda pletismográfica
•   Função de alarme audiovisual
•   Visualização de tabelas de tendência
•   Compatível com software de gestão de dados Patient Care
•   Indicador de Perfusão
•   Tecnologia para baixa perfusão e movimentação

•   Tela LCD 2.5” com display retroiluminado 
•   Funciona com 4 pilhas AA ou bateria de lítio(opcional)
•   Autonomia: Pilhas (48h) Baterial (36h)
•   Dimensões: 160 mm (A) x 70 mm (L) x 37.6 mm (P)
•   Peso: 165 g ou 250 g (com pilhas e sensor)
•   Grande capacidade de armazenamento.

Informações de desempenho:

Características técnicas:
Aparelho completo com
base e capa siliconada
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INCUBADORA DE TRANSPORTE

Modelo GRN-TR

REPRESENTANTE

Rua Martins Pena, 93 - CEP 14080-620 - Ribeirão Preto - SP - Brasil - Fone:  16 3969.1000 - Fax:  16 3969.1001 - www.gigante.com.br

e-mail:   / comercial@gigante.com.br comex@gigante.com.br

A NE AV TR UE RS EE Z

R A

P

Ajude a preservar o meio ambiente, não jogue este folheto em vias públicas.

Im
a

g
e

m
 m

e
ra

m
e

n
te

 i
lu

s
tr

a
ti

v
a

 /
 A

 G
ig

a
n

te
 P

ro
d

u
to

s
 M

é
d

ic
o

s
 r

e
s

e
rv

a
-s

e
 n

o
 d

ir
e

it
o

 d
e

 a
lt

e
ra

r 
in

fo
rm

a
ç

õ
e

s
 s

e
m

 p
ré

v
io

 a
v

is
o

”

Acessórios Opcionais:
* Parede dupla para cúpula
* Porta de abertura  lateral para facilitar o procedimento
* Trilho para deslocamento do leito para fora da cúpula
* Portinholas ovais com guarnições atóxicas
* Portinhola de passagem de mão adicional na lateral
* Punhos elásticos para portinholas
* Portinhola do tipo íris
* Iluminação Interna
* Prateleira para monitor, 
* Cilindro para oxigênio

Observação: Para maiores informações sobre
                      opcionais entre em contato.

R
E

V
0

1

Cúpula:
Totalmente em acrílico transparente, leito radiotransparente com 
colchonete removível, dois cintos de segurança para o paciente, 

guarnições atóxicas e apirogênicos para passagem de tubos, 
traquéias, cabos e etc, entrada de Ar com filtro de 0,5 microns, duas 

portinholas de acesso frontal, uma porta de abertura frontal, entradas 
para cabos e sonda, nível de ruído no interior da cúpula < 60 dB, 

entrada de oxigênio e umidade que permite variar as concentrações, 
base da cúpula confeccionada em material não oxidante e lavável.

Painel:
Digital microprocessado com teclado tipo toque de membrana, duplo 

sistema de proteção de sobretemperatura (mecânico e digital), 
indicador de nível de potência do elemento aquecedor, controle de 

temperatura do Ar de 28,0ºC a 37,0ºC, controle de temperatura
do RN de 35,0ºC a 37,5ºC, tecla especial para liberação da 

temperatura de controle até 39º C, controle de temperatura do
Ar e RN com resolução de 0,1º C, três displays independentes

de temperatura: Ar - RN e programada, timer com tecla para
reset para controle do tempo e retenção das informações de

comando quando da falta de energia.
Alarmes: 

Alta temperatura de segurança limitada em 40ºC com desligamento 
automático do aquecimento, Alta temperatura de ar - 1,0ºC + 0,1ºC (em 

relação ao valor ajustado), baixa temperatura do ar - 1,0ºC + 0,1º (em 
relação ao valor ajustado), falta de circulação de ar, desconexão ou 

falha no sensor do RN, tensão baixa da bateria, falta de energia.
Caixa Corpo do Gabinete:

Gaveta de gelo removível e autoclavável, duto independente de 
passagem de ar para evitar impurezas indesejáveis e melhorar o grau 
de pureza dentro da cúpula, fluxômetro de oxigênio com escala de 0 a 

15 l/min, umidificador externo e removível, pegador envolvente que 
serve também como protetor e puxador para deslocamento, suporte de 

soro, suportes para dois cilindros de gases com travas de segurança, 
suporte para duas baterias 12Vcc.

Carro Transporte:
Suporte móvel acoplável com sistema de movimentos elétricos e 

parada em mais de quinze posições para regulagem de altura, quatro 
rodízios com freios

Especificações Elétricas: 
Tensão de Alimentação: 12Vcc e 127/220 Vca 

Frequencia: 50/60Hz
Com comutação automática

Acompanha:
Bateria recarregável com autonomia mínima de 2 horas, carregador de 

bateria interno que carrega automaticamente a bateria quando o 
equipamento está ligado à rede, cilindro de oxigênio com válvula 

reguladora de pressão e extensão de nylon trançado de oxigênio para 
ligação da válvula do cilindro à incubadora
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REFERENTE AOS CERTIFICADOS 

 

 

 

Sobre o assunto em referência todas as balanças que saem da Ramuza, 

passam por uma verificação inicial do INMETRO. São lacradas pelos fiscais 

do INMETRO e seladas. Portanto, os selos encontram-se nas próprias 

balanças. No caso das industriais, os selos estão fixados nos indicadores de 

peso. 

 

Sendo assim o Ipem órgão responsável pelas aferições do Inmetro não emite 

mais certificados para balanças. Já que o próprio selo e lacre atesta que o 

produto tem certificação inicial do Inmetro. 

 

Quanto ao certificado da ANVISA, nossos produtos não tem a 

obrigatoriedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Isabel Silva 

Sup. Departamento Comercial 

 

 
 

RAMUZA IND COM BALANÇAS LTDA – C.N.P.J. 49.716.616/0001-52 – I.E. 623.002.413.112 
Estrada Marica Marques, 746 – Santana de Parnaíba – SP – CEP 06529-210 

Fone: 11 4156-9797 
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Fototerapia e Radiômetro

olidef.com.br

Phototherapy and Radiometer

Fototerapia y Radiómetro

LINHA NEONATAL
Neonatal Line • Línea Neonatal
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About 60% of newborns develop the janudice in the first days of life. This condition, 

in extreme cases, may lead to sequels in the central nervous system, particularly in 

premature infants, and in some cases even the death of the patient may occur. 

High intensity phototherapy is a non-invasive method, very efficient for the treatment 

of almost all cases of the patients with jaundice.

The effectiveness of the phototherapy treatment depends on the follwing factors: 

wavelenght of the light emitted, light intensity and the patient exposure area.

The Led Photo phototherapy is best option for jaundice treatment, because its light 

source uses 15 high power leds, that offer focus with the largest coverage area, 

reducing the jaundice treatment time and consequently the expenses with the new-

born hospitalization.

Alrededor del 60% de los recién nacidos desarrollan hiperbilirrubinemia clínicamente 

detectable en los primeros días de vida. Este cuadro clínico, en casos extremos, pue-

de generar secuelas en el sistema nervioso central, particularmente en los prematu-

ros, pudiendo llevar a la muerte.

La fototerapia de alta intensidad es un metodo no invasivo, el cual es muy eficien-

te para el tratamiento de la mayoria de los pacientes con ictericia. La eficacia del 

tratamiento del equipo de fototerapia depende de los siguientes factores: longitud 

de la onda de luz emitida, intensidad de la luz y área de exposición. La fototerapia 

Led-Photo es una de las mejores opciones en el mercado para el tratamiento de icte-

ricia, ya que su fuente de luz utiliza 15 leds azules de alta potencia, que abarcan una 

mayor área, reduciendo el tiempo de tratamiento de ictericia y consecuentemente 

los gastos de hospitalización del recién nacido.

LED-Photo Phototherapy

Fototerapia LED-Photo

Fototerapia

Item de série
Standard
Estándar

Acessório opcional
Optional accessory
Accesorio opcional

Cerca de 60% dos recém-nascidos desenvolvem a hiperbilirrubinemia, também co-
nhecida como icterícia, nos primeiros dias de vida. Esse quadro clínico, em casos extre-
mos, pode causar de seqüelas no sistema nervoso central e até a morte do paciente.

A fototerapia de alta intensidade é um método não invasivo, muito eficiente para o 
tratamento da grande maioria dos pacientes com icterícia.

A eficácia do tratamento do aparelho de fototerapia depende dos seguintes fatores: 
comprimento de onda da luz emitida, intensidade da luz e área de exposição. A fo-
toterapia Led-Photo é uma melhor opção do mercado para o tratamento da icterícia, 
pois sua fonte de luz utiliza 15 leds azuis de alta potência, que oferecem foco com a 
maior área de cobertura, reduzindo o tempo de tratamento da icterícia e consequen-
temente os gastos com internação do recém nascido.

LED-PHOTO
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FOTOTERAPIA LED-PHOTO

Fototerapia microprocessada de alta intensidade

High intensity microprocessed phototherapy

Fototerapia microprocesada de alta intensidad

Utiliza leds de alta potência com vida útil estimada 
em 20.000 horas, sem emissão de radiação ultra-
violeta e infravermelha

High power leds with 20,000 hours estimated lifetime, 
which don´t emit infrared or ultraviolet radiation

Utiliza leds de alta potencia con vida útil estimada en 
20,000 horas, sin emisión de radiación ultravioleta  
e infrarroja

Sistema de iluminação auxiliar que utiliza leds bran-
cos para visualização do paciente

Auxiliary lighting that uses white LEDs for patient 
visualization

Sistema de iluminación auxiliar que utiliza LEDs blan-
cos para visualización del paciente

Permite ajuste de potência dos leds azuis e do tem-
po de tratamento

Allows blue LEDS power adjustment from 10 to 100% 
and patient treatment time

Permite el ajuste de la potencia de los LEDs azules y 
del tiempo de terapia del paciente

Gabinete em plástico de engenharia de alta  
resistência

High strength plastic housing

Caja de plástico de alta resistencia

Display alfanumérico de cristal liquido LCD

Alphanumeric liquid crystal display LCD

Pantalla alfanumérica de cristal líquido LCD

Saída RS232

RS232 output

Salida RS232

Fácil manutenção

Easy maintanance

Fácil mantenimiento

Haste com ajuste altura, pedestal com rodízios e 
sistema articulado para ajuste de foco luminoso

Height-adjustable stand, base with casters and adjust-
able arm

Soporte con ajuste altura, pedestal con ruedas y siste-
ma articulado para ajuste de foco luminoso

LED-Photo Phototherapy • Fototerapia LED-Photo
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ALTA INTENSIDADE E AMPLA SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO

Os 15 leds azuis de alta intensidade da fototerapia Led-Photo estão posicionados para atingir uma ampla superfície, 
oferecendo o mais eficiente tratamento da icterícia para o recém-nascido.

Adicionamente, o equipamento possui uma interface simples e prática, que permite a programação do tempo de trata-
mento e da intensidade da luz azul e em poucos segundos, o paciente poderá iniciar o seu tratamento.

The 15 high-intensity leds are strategically positioned to reach a wide surface, offering the most effective treatment of the 
newborn jaundice.

The Led-photo phototherapy has a simple and convenient interface, that allows the selection of the treatment time and blue 
light intensity, so in a few seconds the newborn´s treatment begins.

Los 15 leds de alta intensidad de la fototerapia Led-Photo están posicionados estratégicamente para alcanzar una amplia 
superficie ofreciendo el mejor tratamiento de la ictericia neonatal.

La fototerapia Led-photo posee una interfaz simple y práctica para la programación del tiempo de tratamiento y de la intensi-
da de la luz, y en pocos segundos, el recién nacido ya es sometido al tratamiento.

Microprocessed Technology 
Tecnología Microprocesada

High Intensity and Wide Treatment Surface 
Alta Intensidad y Amplia Superficie de Tratamiento

TECNOLOGIA MICROPROCESSADA

A fototerapia LED-PHOTO possui tecnologia micropro-
cessada e display alfanumérico de cristal líquido, que 
permite o monitoramento dos seguintes parâmetros:

• Data e hora

• Alarmes

• Tempo de utilização dos LEDs

• Tempo de terapia programado e restante

• Temperatura ambiente

• Temperatura do recém-nascido (opcional)

• Relatório de irradiâncias

LED-PHOTO phototherapy has microprocessed technology 
and alphanumeric LCD, which shows the following parameters:

• Date and hour
• Alarms
• Leds usage time
• Programmed and remaining treatment time
• Room temperature
• Newborn temperature (optional)
• Irradiance report

La fototerapia LED-PHOTO posee tecnología microproce-
sada y display alfanumérico de cristal líquido, que permite 
al operador del equipo monitorear:

• Fecha y hora
• Alarmas
• Tiempo de uso de los leds
• Tiempo de terapia programado y restante
• Temperatura del ambiente
• Temperatura del recién nacido (opcional)
• Reporte de irradiación
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Tamanhos
Sizes • Tamaños

Largura
Width • Ancho

Comprimento
Lenght • Largo

Pequeno
Small • Pequeño

3,3 cm 12 cm

Médio
Medium • Medio

4 cm 14,5 cm

Grande
Large • Grande

4,8 cm 17 cm

PROTETOR OCULAR
Eye Mask • Protector Ocular

Protetor ocular para fototerapia, hipoalergênico, 
com blackout integrado, sem costuras e com faixa 
elástica para fixação.

Eye protector for the phototherapy, hypoallergenic, 
with integrated blackout and elastic band

Protector ocular para fototerapia, hipoalergénico, con 
blackout integrado y banda elástica para fijacion

Registro ANVISA: 80358749005

Intensidade dos LEDs
LEDs intensity
Intensidad de los LEDs

Falta de energia elétrica AC
Power failure
Falta de energía eléctrica AC

Temperatura ambiente
Room temperature
Temperatura ambiente

Falha no sistema eletrônico
System failure
Falla en el sistema electrónico

Tempo para final do tratamento
Remaining treatment time
Tiempo para el final del tratamiento

Falha no sensor de pele
Skin temperature sensor failure
Falla en el sensor de piel

Temperatura do recém-nascido
Newborn temperature
Temperatura del recién nacido

Data/Hora
Date/Hour
Fecha/Hora

PARÂMETROS MONITORADOS

ALARMES

Monitored Parameters • Parámetros Monitoreados

Alarms • Alarmas

Produto descartável, disponível em 3 tamanhos 
(pequeno, médio e grande)

This product is disposable and it is available in three 
sizes (Small, Medium and Large)

Producto desechable, disponible en 3 tamaños (pe-
queño, medio y grande)

Technical Specifications • Especificaciones Técnicas
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação
Power supply

Alimentación

127/220VAC – 50/60Hz 
(seletor automático de 
voltagem)
127/220VAC – 50/60Hz 
(automatic voltage selector)

127/220VAC – 50/60Hz 
(seleccionador automático 
de voltaje)

Potência de entrada
Input power

Potencia de entrada

73VA/65W

Dimensões aproximadas da 
fonte de luz (cm)

Approximate size of light 
source(cm)

Dimensiones aproximadas de la 
fuente de luz (cm)

13 x 50 x 20,5

Altura ajustável
Adjustable height

Altura ajustable

102 a 142cm
102 - 142cm

Peso sem acessórios
Weight without accesories

Peso sin accesorios

3,5kg

Vida útil estimada dos LEDs
Estimated LEDs lifetime

Vida útil estimada de los LEDs

20.000 horas
20.000 hours

LEDs Azuis
Blue LEDs

LEDs Azules

15 unidades 3W
15 units 3W

LEDs Brancos
White LEDs

LEDs Blancos

4 unidades 1W
4 units 1W

Irradiância máxima a 60cm
Maximum irradiance (60cm 

distance)

Irradiación máxima a 60 cm

58 µW/cm².nm

Área efetiva a 60cm 
Effective treatment area (60cm 

distance)

Área efectiva a 60cm

40 x 30cm
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RADIÔMETRO LUX 1640
Radiometer Lux 1640 • Radiómetro Lux 1640

Technical Specifications • Especificaciones Tecnicas
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de leitura
Reading range

Rango de lectura

0,0 a 99,9 µW/cm².nm
0,0 to 99,9 µW/cm².nm

Espectro de onda monitorado
Monitored wave length

Espectro de onda monitoreado

420 a 480 nm 
(correspondente ao azul 
visível)
420 to 480 nm 
(corresponding to visible 
blue)

420 a 480 nm 
(correspondiente al azul 
visible)

Alimentação
Power supply

Alimentación

Bateria alcalina 9V (inclusa)
Alkaline battery 9V (included)

Batería alcalina 9V (incluida)

Dimensões aproximadas
Approximate dimensions

Dimensiones aproximadas
7,5 x 3 x 17cm

Peso aproximado
Approximate weight

Peso aproximado

200g

Monitora a irradiância emitida pelos aparelhos 
de fototerapia neonatal, permitindo a avaliação 
da eficiência do equipamento no tratamento da 
icterícia e da necessidade de substituição da 
fonte de luz

Provides continous measurement of phototherapy 
irradiation, allowing the evaluation of the efficiency 
of the equipment for the jaundice treatment and the 
necessity of light source replacement

Monitorea la irradiación emitida por los aparatos de 
fototerapia neonatal, permitiendo la evaluación de la 
eficiencia del equipo en el tratamiento de la ictericia y 
la necesidad de sustitución de la fuente de luz

Possui sensor óptico destacável, chave liga-desliga 
e display de cristal liquido LCD para monitoração da 
irradiância

Detachable optical probe, on/off switch and liquid 
crystal display (LCD) for irradiance monitoring

Posee sensor óptico desmontable, interruptor de 
encendido y apagado y display de cristal líquido LCD 
para monitoreo de la irradiación
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A Olidef cz Indústria e Comércio de Aparelhos Hospitalares Ltda. declara que este produto está em 
conformidade com as normas brasileiras, órgãos regulatórios nacionais e diretivas do Conselho Europeu 
93/42/EEC, relativas a aparelhos médicos, quando utilizado de acordo com as instruções fornecidas pelos 
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1 - IDENTIFICAÇÃO 
 

1.1 - NOME E MODELO 
 

Nome técnico: Incubadora para recém-nascido 
Nome comercial: Incubadora para recém-nascido 
Modelo comercial: LINE 4 
 

 
Figura 1 – Incubadora para Recém-Nascido LINE 4 

 

1.2 - DESCRIÇÕES DO PRODUTO 
 

A Incubadora para Recém-Nascido modelo: LINE 4, é um produto de avançada tecnologia, no qual os fatores 
qualidade, eficiência e facilidade de manuseio se conjugam para proporcionar plena satisfação ao usuário e 
maior conforto ao pequeno paciente. Este produto foi desenvolvido para proporcionar o conforto térmico ideal 
para os recém – nascidos humanos e, especialmente, para os prematuros e recém – nascidos de risco, 
oferecendo condições ambientais propícias aos que apresentam distúrbios no período neonatal ou 
comprometimento da termo-regulação corpórea. 
Com operação extremamente silenciosa, resultando no menor incômodo para o paciente, esta incubadora 
oferece controle das temperaturas nos modos AR (ATC) e RN (ITC), opcionais como as funções 
servocontroladas da umidade relativa do ar e concentração de oxigênio, atingindo assim altas concentrações 
de umidade relativa do ar e oxigênio no interior do compartimento do recém-nascido, respectivamente, além 
de oximetria de pulso integrada, balança integrada que permite a monitoração do peso do paciente sem 
precisar remover do ambiente controlado, painel de controle frontal com display LCD gráfico de 7” widescreen 
colorido que sintetiza todas as opções de ajuste e monitorização de forma simples e pratica, com gráficos de 
tendência para tratamento e diagnóstico através de menu interativo, é possível interagir através de teclado de 
membrana, touchescreen e botão rotativo. 
No modo AR a incubadora mantém a temperatura do ar estável no interior do compartimento do recém-
nascido, comparando a temperatura do ar no interior da cúpula, com a temperatura de controle ajustada pelo 
operador. Se a temperatura do ar está alta, a resistência de aquecimento é desligada até que a temperatura 
do ar caia abaixo do valor pré-ajustado pelo operador. 
No modo RN, a incubadora ajusta o aquecimento com base no valor de temperatura lido para a pele do 
recém-nascido e a temperatura do RN ajustada pelo operador.  Para manter a temperatura do paciente 
constante, próxima do valor ajustado pelo operador, o painel de controle da incubadora irá comparar a 
temperatura lida pelo sensor de RN com a temperatura ajustada pelo operador, aumentando ou reduzindo a 
temperatura do ar no interior da incubadora, conforme a variação da temperatura da pele do paciente. 
O compartimento do RN possui cúpula ampla e ergonômica com parede em acrílico transparente de alta 
resistência, dotada de duas portas (frontal e traseira) rebatíveis, permitindo o acesso ao paciente sem 
necessidade de remoção, além de passagens para tubos com sistema de vedação flexível. A cúpula possui 
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cinco portinholas com manga punho com sistema “toque de cotovelo”, distribuídas da seguinte forma, duas 
portinholas na parte frontal, duas portinholas na parte traseira e uma na lateral direita.. Manga íris na lateral 
esquerda e oito passagens de tubos são oferecidas, todas posicionadas nos cantos oferecendo total abertura 
para procedimentos ao recém-nascido. 
O leito é confeccionado em material plástico atóxico radiotransparente, possui dimensões amplas e pode ser 
deslocado para fora da cúpula através de guias, facilitando o acesso ao recém-nascido para realização de 
procedimentos adicionais. O leito ainda possui sistema continuo de ajuste manual de inclinação, obtendo as 
posições de trendelemburg e proclive, além de horizontais alta e baixa. Um gaveta para chassi radiográfico 
pode ser colocada sob o leito para procedimentos de raio-X. 
O equipamento ainda é dotado de iluminação auxiliar para melhorar a visualização do paciente em ambientes 
escuros. 
A incubadora foi construída para operar em rede de alimentação de 127 / 220V ~. 
Para a leitura dos valores da temperatura do AR e do RN, a Incubadora para recém-nascidos LINE 4 , possui 
sensores eletrônicos de alto grau de precisão. Essas temperaturas são visualizadas de modo independente, 
no display do painel, permitindo verificação contínua. 
Visando a segurança do paciente e do operador, a incubadora conta com um completo sistema de alarmes 
audiovisuais eletrônicos para situações de irregularidade no equipamento com funcionamento automático. 
Nos dois modos de operação, existe no equipamento alarmes de falta de circulação de ar, ar frio, ar quente, 
hipotermia, hipertermia, sobreaquecimento, falta de energia e falha do sensor. 
 

1.3 - PRINCÍPIOS FÍSICOS 
 

A Incubadora para Recém-Nascidos modelo: LINE 4  é constituída por um corpo construído com o objetivo de 
conter um recém-nascido humano (RN), possibilitando sua visualização através de uma cúpula em acrílico 
transparente com parede dupla. No interior do compartimento do recém-nascido, as condições ambientais 
podem ser mantidas conforme as necessidades do RN, através da manutenção do aquecimento do ar, 
aumento da concentração de oxigênio e umidade relativa além do isolamento acústico e baixo nível de ruído 
produzido pelo equipamento. Para garantir as melhores condições ambientais ao paciente, o ar e o oxigênio 
admitidos no interior do equipamento são filtrados de maneira independente que evitem a passagem de 
partículas maiores que 0,5 mícron, dispondo um ar interno com maior índice de pureza e os controles de 
temperatura, umidade e oxigênio da incubadora são realizados por um sistema de circulação de ar forçado 
onde uma quantidade controlada do ar é aspirado por meio de um motor através do filtro de entrada de ar, 
umidificado e enriquecido com oxigênio é distribuído uniformemente para o ambiente de controle do 
compartimento do recém-nascido. Este sistema mantém à circulação interna do ar micro filtrado e 
devidamente aquecido, este fluxo de ar passa diretamente junto aos sensores de controle de temperatura, 
umidade e oxigênio, tal sistema evita também o acumulo de dióxido de carbono no interior do compartimento.  

 

1.3.1 – PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE 
TEMPERARATURA PELO RN (CONTROLE FISIOLÓGICO EM MALHA FECHADA) 
 

 
 

 
Nota: 
- O equipamento possui a capacidade de reconhecer a presença do Sensor de RN, porém, para ser 
controlada pelo Modo RN, é necessário interação, conforme item 6.2.2 – Utilização Modo RN. Caso exista 
alguma falha que obrigue o equipamento a sair do Modo RN, o mesmo não retornará automaticamente para o 
controle do Modo RN. 
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1.4 - PARTES E ACESSÓRIOS ACOMPANHANTES: 
 

 
Figura 2 – Vista isométrica Incubadora para Recém-Nascidos modelo: LINE 4 

 

1 Módulo de controle  8 Portinhola c/ toque de cotovelo (5x) 
2 Cúpula de acrílico  9 Manga íris 

3 Suporte  10 Válvula de oxigênio limitadora 
4 Alça p/ transporte  11 Indicador de nível de água 

5 Corpo  12 Rodízio de 4" com trava (4x) 
6 Manípulo do sist.. conv. de inclinação do leito  13 Passagens de tubos 

7 Leito  14 Acoplador do nebulizador 
 
 

1.4.1 – MÓDULO DE CONTROLE – 1 (MC1) 
 

 

1-Entrada de energia 
2-Painel de Controle 
3-Ventoinha 
4-Resistência 
5-Porta fusíveis 
6-Chave Geral 
7-Sensor de pele 
 

Figura 3 – Módulo de controle  - 1 
 

Esse módulo do equipamento contém em seu interior todos os componentes e dispositivos eletrônicos 
responsáveis para o correto funcionamento da incubadora para recém-nascidos LINE 4. Possui um painel 
frontal de superfície lisa, que propicia maior facilidade na limpeza, onde se localizam as teclas, displays 
numérico de sete segmentos, leds indicadores e um painel lateral para conexão de sensores e cabos.  
O painel pode ser retirado para limpeza e manutenção através do acionamento da trava de segurança de 
forma fácil e rápida sem o uso de ferramenta. 
Neste painel de controle standard (MC1), pode-se visualizar e ajustar a temperatura do AR e do paciente 
(RN) e os alarmes de segurança. Outros dois módulos de controle com funções adicionais são oferecidos 
como itens opcionais (veja item 1.5.1 e 1.5.2). 
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Na parte traseira do painel de controle estão localizados os sensores de temperatura, sistemas de 
aquecimento e de circulação de ar: Sensores eletrônicos de alto grau de precisão são responsáveis pela 
monitoramento do ar e alarmes de segurança da incubadora. 
- Resistência - construída de estrutura blindada tubular, em aço inox, possui acionamento feito através de 
circuito eletrônico microprocessado e uma proteção extra em aço inox. 
 

- Motor – Tem a função de impulsionar o ar para o compartimento do RN, levando o calor e umidade  ao 
paciente. Para isso um motor elétrico aciona uma ventoinha que puxa o ar do ambiente que passa por um 
filtro, que é em seguida direcionado para a resistência de aquecimento e para o reservatório de água. O ar 
aquecido e umidificado (caso o reservatório esteja com água) atinge então o compartimento do RN, sendo 
continuamente renovado, evitando assim o aumento da concentração de CO2 no interior da cúpula. 
 

- Sensores de temperatura e circulação de ar – Sensores eletrônicos de alto grau de precisão são 
responsáveis pela monitoração da temperatura do ar e alarmes de  segurança da incubadora. 
 

Para maiores informações sobre a utilização desse painel de controle, veja o item 6.2. – Ligando a 
Incubadora para Recém-Nascidos Line 4 – MC1 
 

1.4.2 - CÚPULA  
 

A Cúpula da Incubadora para Recém-Nascidos LINE 4 é construída em acrílico transparente biocompatível 
(ISO 10993-1), possui forma retangular e para facilitar o acesso ao paciente a parte frontal possui uma porta 
rebatível de cuidados intensivos. Contém aberturas para passagem de mãos com mangas punho e 
portinholas ovais com vedação em silicone atóxico, acionadas por toque de cotovelo. A lateral possui uma 
abertura para passagem de tubos com sistema de manga íris. A cúpula conta ainda com passagens para 
cabos flexíveis e ainda suporta como opcional parede dupla, que são paredes internas as quais tornam mais 
fácil a manutenção da temperatura do paciente. 
 

 
Figura 4 – Cúpula  

 

A – CÚPULA: Construída em acrílico transparente, porta de acesso frontal, passagens para mãos com 
portinholas ovais (B), passagem para tubos com sistema de manga íris (D) e passagens para tubos (E). 
B – PORTINHOLAS: Construída em material plástico transparente de alta resistência mecânica, possuem 
vedação em silicone flexível e manga punho removível, que propiciam perfeita vedação, impedindo alterações 
bruscas da temperatura do ar no compartimento do RN. São cinco portinholas distribuídas na cúpula da 
seguinte forma, duas portinholas na parte frontal, duas portinholas na parte traseira e uma na lateral direita. A 
abertura das portinholas é feita através de um trinco acionado por toque de cotovelo, evitando a 
contaminação das mãos antes de acessar o paciente. 
C - TAMPA FRONTAL: Permite acesso rápido e seguro ao paciente, minimizando as perdas de calor no 
interior do compartimento do RN. Para abrir a tampa, deve-se acionar os trincos localizados em sua parte 
superior (F). 
D – PORTINHOLA ÍRIS: Permite a passagem de tubos no compartimento do recém-nascido. 
E - PASSAGENS DE TUBOS: Posicionadas em local de fácil acesso, junto a abertura da tampa de cuidados 
intensivos, estas passagens são utilizadas para posicionamento de tubos e cabos, permitindo a fácil remoção 
do RN sem que seja necessária a retirada dos dispositivos (4 passagens de tubo existem instalados na 
cúpula). 
F – TRINCO: Para abrir as portas de acesso gire os trincos (F). 
G – ACOPLADOR DO NEBULIZADOR: Dispositivo localizado na lateral esquerda da cúpula, que permite a 
adaptação de nebulizador externo. Possui tampa plástica que deve estar fechada sempre que acoplador não 
estiver sendo utilizado. 
 

Obs.: A cúpula pode sofrer alterações no número de passagens de tubos, portas e aberturas de acordo com as necessidades do cliente. 
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1.4.3 - LEITO COM COLCHÃO 
 

O leito com colchão pode ser movimentado até 16 cm para fora da cúpula, saindo pela porta de acesso 
frontal. Uma trava de segurança impede a total saída do leito, conforme mostra a figura 6. 
 

 
Figura 5 – Leito do colchão 

 
 

 

1- Colchão 
2- Bandeja do colchão 
3-Plataforma 

 

Figura 6 – Composição do Leito do colchão 
 

O leito do recém nascido  é composto por 3 partes principais: a bandeja do colchão, colchão e plataforma. 
 

Partes do leito do recém nascido: 
 

1-Bandeja do colchão: é confeccionada em material plástico, transparente aos raios x, com formato 
anatômico sem cantos vivos. 
2-Colchão: Confeccionado em espuma revestida com capa plástica biocompatível, conforme as diretrizes e 
princípios da ISO 10993-1.  
3- Plataforma: construída em alumínio, possui dois guias localizados abaixo da bandeja, que permitem que a 
bandeja do colchão possa ser deslocada para fora, facilitando o acesso ao paciente. Esses guias possuem 
uma trava de segurança que limita o curso e impede a queda acidental da bandeja. 
Sob a plataforma existe um ponto de conexão de aterramento. Para garantir a proteção do paciente e o 
operador contra choques elétricos, verifique antes de acomodar um novo paciente, se a plataforma está bem 
encaixada pressionando-a para baixo com as duas mãos. 

 

 

ATENÇÃO 
- A carga máxima sobre o leito não deverá exceder 10 Kg. 
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1.4.4 - INCLINAÇÃO DO LEITO – SISTEMA CONVENCIONAL 
 

O leito da incubadora para recém-nascidos LINE 4 pode ser inclinado nas  posições Trendelembug / Reverso.  
 

 
Figura 7- Acionamento do sistema de inclinação 

 

Dotado de duas alavancas metálicas (A) com tratamento anticorrosivo e acabamento cromado posicionadas 
junto à cúpula (A), esse sistema permite a inclinação do leito em 12º nas posições Trendelemburg e Reverso. 
Caso as duas alavancas sejam acionados simultaneamente, o leito será colocado na posição horizontal alta. 
 

Obs.: As alavancas podem ser fornecidas em aço inox polido. 
 

1.4.5 – CORPO 

 

 
1- Parte frontal (painel) 
2- Bacia interna  
3- Lateral direita (chave geral e fusíveis) 
4- Lateral esquerda (umidificação e oxigênio) 
5- Parte traseira (filtro) 

Figura 8 - Corpo da incubadora 
 

O corpo da incubadora para recém-nascidos LINE 4 é composto por 2 partes principais A bacia de alumínio e 
a caixa externa. 
-A caixa externa do corpo da incubadora é construída em chapa metálica com tratamento anticorrosivo, e 
pintada com tinta epóxi. 
1-Parte frontal: Nessa parte do corpo da incubadora está instalado o módulo de controle e seu sistema de 
trava. 
2- Na lateral direita: Esta localizada a abertura para conexão dos cabos ao módulo de controle e uma das 
alças para transporte.  
3- Na lateral esquerda: Estão instalados o indicador de nível de água para umidificação passiva, a válvula de 
oxigênio limitadora, alça para transporte, válvula de entrada de oxigênio servo controlado (opcional) e 
reservatório de água (opcional). 
4- Na parte traseira: Está a tampa do filtro de ar  
 

- Bacia interna 
A bacia interna é composta por uma peça em alumínio fundido tratado e pintado, contendo reservatório para 
água destilada, condutor de ar e a câmara para recirculação. 
O condutor de ar tem a função de direcionar o fluxo de ar no sentido correto, levando assim o ar quente e 
úmido para o compartimento do RN. 
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Figura 9 – Bacia interna 

 

1.4.6 – SUPORTE CONVENCIONAL 
 

Constituído de uma estrutura metálica dotada de quatro rodízios de 4 polegadas e todos com trava, este 
suporte propicia facilidade e segurança durante o transporte da incubadora. Nele podem ser instalados os 
seguintes acessórios: para-choque, armário com prateleira, gavetas, gaveta grande e, opcionalmente, os 
rodízios podem ser trocados por rodízios de 5 ou 6 polegadas. 
 

 
Figura 10 - Suporte da incubadora 

 

Obs.: O suporte convencional pode ser fornecido em alumínio. 

 

1.4.7 - FILTRO DE AR 
 

O filtro de ar localizado na parte traseira da incubadora tem a função de filtragem do ar que entrará no 
compartimento do RN. Este filtro é feito para reter partículas maiores que 0,5 mícron, garantindo assim um 
elevado índice de pureza no interior do compartimento do recém-nascido. 
 

 
Figura 11 – Localização do filtro de ar 
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ATENÇÃO 
- As aberturas na tampa do filtro são de entrada de ar e não devem ser obstruídas. 
- Recomenda-se a troca do filtro de ar a cada noventa dias. Veja item 7.2.1 – Troca do filtro de ar 
- O filtro de ar sujo resulta no aumento de dióxido de carbono superior ao nível de oxigênio dentro 
da Incubadora. 

 

1.4.8- INDICADOR NIVEL DE ÁGUA-UMIDIFICAÇÃO PASSIVA  
 

A incubadora para Recém-Nascidos LINE 4  possui um sistema de umidificação com o objetivo de aumentar 
a concentração de umidade relativa do ar dentro do compartimento do RN. Isso é feito através da existência 
de um reservatório interno localizado na bacia de alumínio, c/ capacidade de 3 litros de agua destilada, sendo 
que este nível pode ser monitorado através do indicador de nível (A) localizado no lado externo do corpo, 
conforme figura 12. 
 

 
Figura 12 – Indicador nível de água umidificação passiva 

 

1.4.9- VÁLVULA DE OXIGÊNIO LIMITADORA  
(acessório de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4 ) 
 

A Incubadora para Recém-Nascidos LINE 4  possui uma válvula de entrada de oxigênio, localizada na lateral 
esquerda, como mostra a figura abaixo (figura 13). É composta por um bico de entrada para mangueira ø ¼”, 
um filtro para retenção de impurezas e um sistema mecânico que bloqueia a entrada de O2 quando o fluxo for 
superior a 8 L/min (litros por minuto). 

 
Figura 13 – Localização da válvula limitadora 

 

Obs.: A válvula poderá sair de fábrica regulada em outras vazões de acordo com a solicitação do cliente. 
 

Nota: 
- Para substituição do filtro veja item 7.2.3 – Troca do filtro da válvula de oxigênio limitadora. 

 
1.4.10- SENSOR DE RN (CÓD. 520041143030) 
(acessório de uso exclusivo para a incubadora para Recém-Nascidos LINE 4) 
 

O sensor de RN (Figura 14) mede a temperatura da pele do paciente, proporcionando leitura precisa e 
confiável. O contato térmico adequado do sensor com a pele do recém-nascido é essencial para a leitura 
correta da temperatura do paciente. Caso este contato não seja perfeito, podem ocorrer erros de leitura da 
temperatura. A demonstração da temperatura de contato do paciente é feita pelo módulo de controle. 
O sensor de temperatura para a pele apresenta uma arquitetura avançada e faz com que o sistema de 
fixação ao paciente seja mais simples, mas ao mesmo tempo mais estável e eficiente. 
Seu sistema de isolação entre a pele e o ambiente permite uma medição confiável e segura, ideal para 
trabalhar em diferentes âmbitos e áreas obtendo melhores resultados.  
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1- Sensor de pele (encapsulado com titânio biocompativel, conforme norma ISO 10993-1) 
2- Cabo 
3- Conector 4 vias 
(Obs. Para sistema servo controlado de O2 o conector será um P2 cor azul – Cód. 548101143020) 

Figura 14 – Sensor de RN 

 

1.4.11 - BATERIA RECARREGÁVEL SECUNDARIA (CÓD. 2650010504) 
 

A Incubadora para Recém-Nascidos LINE 4 possui uma bateria recarregável de Níquel Cádmio (NiCd – 
8,4V), que possui a função de manter em funcionamento uma situação básica da eletrônica, o que permite 
somente o armazenamento dos parâmetros ajustados e a demonstração do alarme de falta de bateria, 
demonstrando ao usuário a interrupção do fornecimento de energia elétrica da rede AC. A bateria mantém os 
parâmetros ajustados por um período de no máximo 15 minutos durante a falta de energia da rede. Essa 
bateria é automaticamente recarregada quando o equipamento está conectado à rede elétrica, e sua vida útil 
estimada é de 12 meses. Após este prazo a bateria deverá ser substituída por uma nova original. 
 

 

ATENÇÃO 
- Não utilizar bateria comum ou alcalina. A substituição deverá ser realizada por pessoal treinado. 

 

1.5 - OPCIONAIS, ACESSÓRIOS E MATERIAL DE CONSUMO  
 

Nota: 
- Os opcionais, acessórios e materiais de consumo de uso não exclusivo descritos nesse manual, possuem 
registros próprios na ANVISA, não sendo, portanto, parte integrante do registro da Incubadora para Recém-
Nascidos modelo: LINE 4.  
- Antes de utilizar os acessórios, leia atentamente todas as instruções descritas nesse capítulo. 
 

1.5.1 - MÓDULO DE CONTROLE – 2 (MC2) 
(opcional de uso exclusivo para incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Esse módulo possui todos os recursos existentes no modo de controle - 1, e ainda conta com alguns itens 
opcionais, tais como: sistema de umidificação servo controlado, balança integrada e conexão para 
computador. 
O painel possui todos os recursos existentes no painel de controle standard (MC1), o diferencial fica por conta 
de um display de LCD alfanumérico e a inclusão das teclas de controle de umidade e balança. 
O umidificador servo controlado permite o ajuste da concentração relativa de umidade no interior do 
compartimento do recém-nascido, conforme programação feita pelo operador. 
A balança integrada indica o peso do paciente no próprio display alfanumérico do painel frontal da 
incubadora. 
A conexão RS 232 permite que um computador seja conectado à incubadora, e através de um software 
especifico, os parâmetros indicados no display da incubadora possam ser visualizados na tela do computador 
conectado, possibilitando o armazenamento de informações, impressão de gráficos de tendência, etc. 
 

 

 
1- Porta fusíveis 
2- Saída serial 
3- Modulo dos sensores 
4- Entrada de energia 
5- Sensor Balança 
6- Chave Geral 
7- Ventoinha 
8- Resistência 
9- Painel de controle 
10-Modulo de umidificação 

Figura 15 - Módulo de controle - 2 
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O painel pode ser retirado para limpeza e manutenção através do acionamento da trava de segurança de 
forma fácil e rápida, sem o uso de ferramenta. 
Na parte traseira do painel de controle estão localizados os sensores de temperatura e sistemas de 
aquecimento e de circulação de ar. Sensores eletrônicos de alta precisão são responsáveis pelo 
monitoramento do ar e de alarmes de segurança da incubadora. 
- Resistência - construída de estrutura blindada tubular, em aço inox, possui acionamento feito através de 
circuito eletrônico microprocessado e uma proteção extra contra corrosão. 
 

- Motor – Tem a função de movimentar o ar para o compartimento do RN, levando o calor e a umidade ao 
paciente. Para isso esse motor elétrico aciona uma ventoinha que aspira o ar do ambiente através de um 
filtro, que é em seguida direcionado para a resistência de aquecimento e para o reservatório de água. O ar 
aquecido e umidificado (caso o reservatório esteja com água) é impelido ao compartimento do RN, sendo 
continuamente renovado, evitando assim o aumento da concentração de CO2 no interior da cúpula. 
 

- Sensores de temperatura e circulação de ar – Sensores eletrônicos de alto grau de precisão são 
responsáveis pelo monitoramento da temperatura do ar e de alarmes de  segurança da incubadora. 
 

Para maiores informações sobre a utilização desse painel de controle, veja o item 6.3. – Ligando a 
Incubadora para recém-nascidos LINE 4 – MC2. 
 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.2 - MÓDULO DE CONTROLE – 3 (MC3) 
(opcional de uso exclusivo para incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Esse módulo possui todos os recursos existentes no modo de controle - 1, e ainda conta com alguns itens 
opcionais, tais como: sistema de umidificação servo controlado, balança integrada, conexão para 
computador, sensor de pele auxiliar (T2), sistema servo controlado de oxigênio, sistema de oximetria de pulso 
integrada e painel com tela que permite a visualização de gráficos de tendência para as ultimas 60 horas. 
O painel possui todos os recursos existente no painel de controle MC1, o diferencial fica por conta de um 
display LCD gráfico de 7” widescreen colorido com acionamentos através de touchscreen, teclado de 
membrana e botão rotativo, incluindo a tecla “MENU” que permite ajuste nos parâmetros de alarme, cadastro 
de paciente, avisos de manutenção entre outros. 
Obs.: Opcionalmente a interface de controle do painel para o usuário pode ser escolhida em modo elevado ou frontal, mantendo as 
mesmas configurações e comandos. 
 

 
 

 
 

 
 
 
  1- Porta fusíveis 
  2- Modulo de umidificação 
  3- Modulo dos  sensores 
  4- Sensor oximetria 
  5- Ventoinha 
  6- Resistência 
  7- Painel de controle 
  8- Sensor da balança 
  9- Saída serial 
10- Entrada de força 
11- Chave Geral 
 

 

Figura 16 - Módulo de controle - 3 
 

O painel pode ser retirado para limpeza e manutenção através do acionamento de uma trava de segurança, 
de forma fácil e rápida, sem o uso de ferramenta. 
Na parte traseira do painel de controle estão localizados os sensores de temperatura e sistemas de 
aquecimento e de circulação de ar. Sensores eletrônicos de alto grau de precisão são responsáveis pelo 
monitoramento do ar e alarmes de segurança da incubadora. 
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- Resistência - construída de estrutura blindada tubular, em aço inox, possui acionamento feito através de 
circuito eletrônico microprocessado e uma proteção extra contra corrosão. 
- Motor – Tem a função de movimentar o ar para o compartimento do RN, levando o calor e a umidade ao 
paciente. Para isso esse motor elétrico aciona uma ventoinha que aspira o ar do ambiente através de um 
filtro, que é em seguida direcionado para a resistência de aquecimento e para o reservatório de água. O ar 
aquecido e umidificado (caso o reservatório esteja com água) é impelido ao compartimento do RN, sendo 
continuamente renovado, evitando assim o aumento da concentração de CO2 no interior da cúpula. 
 

- Sensores de temperatura e circulação de ar – Sensores eletrônicos de alto grau de precisão são 
responsáveis pelo monitoramento da temperatura do ar e de alarmes de  segurança da incubadora. 
 

Para maiores informações sobre a utilização desse painel de controle, veja o item 6.4. – Ligando a 
Incubadora para recém-nascidos LINE 4 – MC3. 
 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.3 - SISTEMA SERVO CONTROLADO PARA UMIDADE 
(opcional de uso exclusivo para incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Este sistema permite o monitoramento e o controle da umidade relativa do ar dentro do compartimento do 
recém-nascido. A umidade é gerada através de uma resistência tubular que aquece a agua do reservatório de 
líquidos, a partir daí a água evapora, umidificando o ar aquecido, que entra no sistema de circulação de ar da 
incubadora. Este processo não interfere na temperatura ajustada, o que permite um ambiente estável com 
distribuição uniforme do calor e umidade. Este sistema minimiza as perdas de calor por evaporação, 
principalmente para recém-nascidos em condições de prematuro. Não necessita de umidificação externa para 
umidificar o compartimento do recém-nascido. 
O sistema possui um reservatório de plástico com capacidade de 3 litros de agua destilada, podendo ser 
removido para facilitar o processo de limpeza e assepsia do sistema de umidificação. 
Os ajustes podem ser feitos com incrementos de 1% a cada toque na tecla, e o valor ajustado deve estar de 
acordo com a orientação do médico ou responsável. 
A faixa de controle de umidade está definida entre 20% e 95%. A concentração ajustada o valor medido no 
ambiente do paciente estão indicados no display do módulo de controle. 
Obs.: Opcional disponível apenas para os módulos de controle MC2 e MC3. 
 
 

 
 

 
 

Figura 17 – Display painel MC2 – Controle de umidade Figura 18 – Display painel MC3 – Controle de umidade 

  
 

 
Figura 19 – Gaveta umidade 

 

Nota:  

- Item opcional. 
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1.5.4 - SISTEMA SERVO CONTROLADO PARA OXIGÊNIO 
(opcional de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

A utilização desse sistema permite o monitoramento e o controle da concentração de oxigênio dentro do 
compartimento do recém-nascido. O sistema é composto por uma conexão de entrada com rosca 9/16” – 
18UNF, um filtro para retenção de impurezas, sistema mecânico que limita a pressão de entrada à 3,5 
kgf/cm², válvula de controle que limita o fluxo à 64 litros por minuto (L/min) e sensores de medição. 
A concentração ajustada e o valor obtido pelos sensores dentro do compartimento são demonstrados no 
display gráfico do módulo de controle, e são incrementados de 1% a cada toque na tecla especifica. Os 
ajustes devem seguir orientação conforme médico ou responsável pelo tratamento. 
A faixa de controle de oxigênio está entre 21% e 65%, com pressão máxima de 3,5Kgf/cm² e um fluxo 
máximo de 64 L/min. 
Para aumentar a segurança do paciente, vários alarmes estão disponíveis quando este opcional está 
instalado na incubadora. 
Obs.: Opcional disponível apenas para o módulo de controle MC3. 

 
 

 

Figura 20 – Válvula do servo controle de oxigênio Figura 21 – Display painel MC3 – Controle de oxigênio 
 

Nota:  
- Item opcional. 

 

1.5.5 - SISTEMA DE OXIMETRIA INTEGRADO 
(opcional de uso exclusivo para a incubadora modelo: LINE 4) 
 

Esse item está disponível independente de outros opcionais, sendo composto por um par de sensores 
reutilizáveis biocompatíveis (conforme a norma NBR ISO 10993) kit de adesivos para fixação e o sistema 
eletrônico de controle. Sistema formado por um oxímetro de pulso não-invasivo, com medição continua da  
saturação de oxigênio arterial (SPO2), com capacidade de medir frequência cardíaca (pulsação em 
batimentos por minuto - bpm) através de sensor com fonte e receptor de luz (fotodetector de leito vascular 
arterial pulsátil), podendo ser aplicado em um membro, como por exemplo, um dedo. Este sistema foi 
desenvolvido para medir a saturação de oxigênio funcional no sangue. As leituras são atualizadas a cada 
segundo no display e os valores demonstrados são obtidos através de uma média aritmética de 15 leituras. 
A utilização do sistema de oximetria permite a visualização de parâmetros vitais do paciente, no display do 
painel de controle da incubadora: 
 

- Frequência cardíaca (BPM) 
- Taxa de hemoglobina saturada com oxigênio no sangue (SpO2)  
- Curva pletismográfica  
 

O sistema de oximetria permite o ajuste dos limites mínimo e máximo da faixa de acionamento dos alarmes 
de SpO2 e BPM, conforme orientação médico ou responsável. 
A faixa de monitoramento de SpO2 está entre 0 e 100% e pode ter os limites de alarme (máximo e mínimo) 
ajustados na mesma condição. 
A faixa de monitoramento da frequência cardíaca (bpm) está entre 0 e 250 bpm e pode ter os limites de 
alarme (máximo e mínimo) ajustados na mesma condição. 
Este sistema de oximetria vem calibrado de fabrica, e a calibração é feita dentro das faixas de monitoramento 
de SpO2 e BPM. 
Obs.: Opcional disponível apenas para o módulo de controle MC3. 

 

Descrição Código Olidef 

Kit Sensor de oximetria 1 2650010442 

Kit Sensor de oximetria 2 2650010444 
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Figura 22 – Display do painel MC3 - Oximetria 

 

  
Figura 23 - Sensor de oximetria 1 Figura 24- Sensor para oximetria 2 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.6 - CABO EXTENSOR PARA SENSOR DE OXIMETRIA (CÓD. 2650010403) 
(acessório de uso exclusivo a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

A utilização desse extensor permite o aumento do comprimento do cabo do sensor de oximetria. 
Para utilizar o extensor, conecte-o no painel módulo dos sensores da incubadora e a outra extremidade 
diretamente no cabo do sensor. 
 

 
Figura 25 - Cabo extensor 

Nota: 

- Item opcional. 
 

1.5.7 - SENSOR DE OXIMETRIA TIPO Y (CÓD. 2650010443) 
(acessório de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Realiza a mesma função do sensor de oximetria convencional, permitindo uma leitura confiável e precisa dos 
parâmetros vitais do paciente. Este produto está em conformidade com a norma NBR ISO 10993. 
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Figura 26 - Sensor tipo Y 

Nota: 
- Item opcional. 
 

1.5.8 - BALANÇA INTEGRADA 
(opcional de uso exclusivo para incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

A balança integrada ao leito para incubadora para recém-nascidos LINE 4 Olidef possui capacidade de carga 
de 10Kg e precisão de ±5g, podendo indicar o peso do paciente sem necessidade de removê-lo do ambiente 
controlado oferecido pela incubadora. A bandeja da balança é construída em material plástico biocompatível 
(conforme NBR ISO 10993-1). O peso do paciente será indicado no display do painel do modulo de controle 
da incubadora. A balança ainda possui duas funções: Insere e tara. 
A utilização deste opcional fica restrito aos módulos de controle MC2 e MC3. 
 
Obs.: O uso da balança não impossibilita a utilização da gaveta para chassis de raio-x, uma vez que os sensores de pesagem do prato 
da balança estão localizados nas suas extremidades, deixando toda parte central do colchão livre para passagem dos raios-x. 

 

 
 

Figura 27 – Painel módulo de controle - MC2 
 

 

 
Figura 28 - Painel módulo de controle - MC3 

Nota:  

- Item opcional. 
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1.5.9 - BALANÇA LC 5 
(acessório de uso exclusivo incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
                                                                  

Este acessório permite ao usuário pesar o paciente no interior do equipamento, evitando que o recém-
nascido seja retirado da incubadora. A balança é composta por duas partes principais: o display da balança e 
a bandeja, conforme indicado na figura 28. A balança para incubadora Olidef possui capacidade de carga até 
10kg e precisão de ±5g. O peso do paciente é indicado no display da balança, conforme a figura 30 
Obs.: O uso da balança não impossibilita a utilização da gaveta p/ chassis de raio-x, uma vez q/ os sensores de pesagem do prato da 
balança estão localizados nas suas extremidades, deixando toda parte central do colchão livre p/ passagem dos raios-x. 
 

 

1– Display 
2- Bandeja da balança 
3- Sensor da balança 
4- Chave geral 
5- Fusível 
6- Entrada de força 

Figura 29 – Balança LC 5 
 

 
Figura 30 – Painel da balança LC 5 

Nota:  

- Item opcional. 
 

1.5.10 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
(opcional de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Esse sistema disponível para os módulos de controle MC2 e MC3 permite que a incubadora seja conectada a 
um microcomputador e tenha seus dados monitorados, permitindo a visualização desses parâmetros 
diretamente no monitor do computador. O sistema também pode armazenar essas informações para análise 
posterior ou a impressão desses dados. 
Para ter acesso ao sistema, são fornecidos um cd para instalação do software supervisório, cabo para 
conexão RS 232 computador/incubadora. e manual do usuário (supervisório). Opcionalmente esta 
comunicação pode ser estabelecida via wireless. 
 

Para maiores informações sobre a utilização desse sistema de comunicação, veja o item 6.3.6 – 
Comunicação Serial / Wireless ou 6.4.7 – Comunicação Serial / Wireless. 

 

Nota:  

- Item opcional. 
 

1.5.11 - CÚPULA COM PASSADOR DUPLO 
(opcional de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

A Cúpula da incubadora para recém-nascidos LINE 4 é construída em acrílico transparente biocompatível 
(conforme NBR ISO 10993-1), possui forma retangular, e para facilitar o acesso ao paciente, a parte frontal 
possui uma porta rebatível de cuidados intensivos. Contém aberturas para passagem das mãos com mangas 
punho e portinholas ovais com vedação em silicone atóxico, acionadas por toque das mãos ou pelo cotovelo. 
A lateral possui duas passagens de tubos com passadores duplos. A cúpula conta ainda com passagens para 
cabos flexíveis, podendo ainda ter como opcional parede dupla, que são paredes internas que melhoram a 
eficiência de vedação permitindo uma melhor manutenção da temperatura do paciente. 
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Figura 31 – Cúpula com passador duplo 

 

A – CÚPULA: Construída em acrílico transparente, dotada de porta de acesso frontal, passagens para mãos 
com portinholas ovais (E), passagem para tubos com passador duplo (F) e passagens para tubos (D). 
B – TRINCO: Para abrir as portas de acesso gire os trincos (B). 
C - TAMPA FRONTAL: Permite acesso rápido e seguro ao paciente, minimizando as perdas de calor no 
interior do compartimento do RN. Para abrir a tampa, deve-se acionar os trincos localizados em sua parte 
superior (B). 
D – PASSAGENS DE TUBOS: Posicionadas em local de fácil acesso, junto a abertura da tampa de cuidados 
intensivos, estes dispositivos são utilizados para passagem de tubos e cabos, permitindo a fácil remoção do 
RN sem que seja necessária a retirada de dispositivos conectados ao paciente. (8 passagens de tubo existem 
instalados na cúpula – considerando o passador duplo (F). 
E - PORTINHOLAS: Construídas em material plástico transparente de alta resistência mecânica, possuem 
vedação em silicone flexível e manga punho removível, que propiciam perfeita vedação, impedindo alterações 
bruscas da temperatura do ar no compartimento do RN. São cinco portinholas distribuídas na cúpula da 
seguinte forma: duas portinholas na parte frontal, duas portinholas na parte traseira e uma na lateral direita. A 
abertura das portinholas é feita através de um trinco acionado pelo toque das mãos, podendo ser acionados 
inclusive pelo toque do cotovelo, evitando a contaminação das mãos antes de acessar o paciente. 
F – PASSADOR DUPLO: Posicionados na lateral direita da cúpula, permite a passagem de tubos no 
compartimento do recém-nascido. É facilmente removível facilitando a limpeza e assepsia 
G – ACOPLADOR DO NEBULIZADOR: Dispositivo localizado na lateral esquerda da cúpula, que permite a 
adaptação de nebulizador externo. Possui tampa plástica que deve estar fechada sempre que acoplador não 
estiver sendo utilizado. 
Obs. A cúpula pode sofrer alterações no número de portinholas, tampas e aberturas de acordo com as necessidades do cliente. 
 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.12 - CÚPULA COM TAMPA DE ACESSO FRONTAL E TRASEIRO 
(opcional de uso exclusivo para incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Esse acessório facilita o acesso ao paciente, permitindo acesso ao compartimento do recém nascido pelas 
partes frontal e traseira da incubadora. A cúpula em acrílico transparente biocompatível, com acesso frontal e 
traseiro conta com 8 passagens para tubos, contém 5 portinholas ovais com mangas punho e vedação em 
silicone atóxico acionadas por toque das mãos ou do cotovelo. Na lateral esquerda possui um sistema de 
mangas Iris para passagem de tubos, podendo ainda ter como opcional parede dupla, que são paredes 
internas que melhoram a eficiência de vedação permitindo uma melhor manutenção da temperatura do 
paciente. 
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Figura 32 - Cúpula com tampa de acesso frontal e traseira 

Nota:  
- Item opcional. 

 

1.5.13 - CÚPULA COM PASSADOR DUPLO E PORTA FRONTAL E TRASEIRA 
(opcional de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Esse acessório facilita o acesso ao paciente, permitindo acesso ao compartimento do recém nascido pelas 
partes frontal e traseira da incubadora. A cúpula em acrílico transparente biocompatível, possui acesso frontal 
e traseiro, e conta com 12 passagens para tubos, possui dois passadores duplos na lateral da cúpula, 5 
portinholas ovais com mangas punho e vedação em silicone atóxico que podem ser acionadas por toque de 
mãos ou cotovelo. Na lateral esquerda possui dois passadores duplos para passagem de tubos, podendo 
ainda ter como opcional parede dupla, que são paredes internas que melhoram a eficiência de vedação 
permitindo uma melhor manutenção da temperatura do paciente. 
 
 

 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.14 - CÚPULA INTERNA 
(acessório de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Construída em acrílico transparente biocompatível, a cúpula interna forma em conjunto com a cúpula um 
sistema de parede dupla com maior capacidade de isolação térmica, possibilitando a redução das perdas de 
calor para o exterior, melhorando a eficácia do controle da temperatura do paciente. Dividida em duas partes: 
cúpula e porta frontal 
 

 
Figura 33 – Cúpula com passador duplo com acesso frontal e traseira 
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Figura 34 - Cúpula interna 

Nota: 
- Item opcional. 
 

1.5.15 - CÚPULA INTERNA P/ PORTA TRASEIRA 
(acessório de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Construída em acrílico transparente biocompatível, a cúpula interna forma em conjunto com a cúpula um 
sistema de parede dupla com maior capacidade de isolação térmica, possibilitando a redução das perdas de 
calor para o exterior, melhorando a eficácia do controle da temperatura do paciente. Dividida em três partes: 
cúpula, porta frontal e porta traseira. 
 

 
Figura 35 - Cúpula interna p/ porta traseira 

Nota: 
- Item opcional. 
 

1.5.16 - SUPORTE DE MONITOR 
(acessório de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4)  
 

Esse dispositivo permite a colocação de monitores, oxímetros, bombas de infusão e outros aparelhos para 
utilização em conjunto com a incubadora. A superfície do suporte é giratória, permitindo o melhor 
posicionamento de equipamentos, facilitando o acesso aos mesmos quando necessário. Podem ser 
montados até dois suportes de monitores na incubadora. Este acessório pode ser acompanhado de dois 
cintos de segurança ajustáveis para fixação dos equipamentos na bandeja. 
Pode ser confeccionado em aço carbono pintado, aço inox pintado ou polido. 
 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2402



 - 24 - 

 
Figura 36 - Suporte de monitor 

 

 

ATENÇÃO 
- Carga máxima: 10Kg 

 

Nota: 
- Item opcional. 
 

1.5.17 - SUPORTE DE SORO MENOR  
(acessório de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Esse suporte serve para colocação de bolsas ou frascos de soro. Possui dois ou quatro ganchos para fixação 
e podem ser montados até dois suportes de soro menor na incubadora. 
Pode ser confeccionado em aço carbono cromado ou aço inox polido. 
 

 
 

Figura 37 - Suporte de soro menor 
 

 

ATENÇÃO 
- Peso máximo: 1 kg por gancho  

 

Nota: 
- Item opcional. 
 

1.5.18 - SUPORTE DE SORO MAIOR 
(acessório de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
‘ 

Esse opcional serve para colocação de bolsas ou ampolas de soro. Possui dois ou quatro ganchos para 
fixação e podem ser montados até dois suportes de soro em cada incubadora. Este acessório possui 
regulagem de altura, curso total de 887 mm, sendo altura máxima de 1943 mm do piso e mínima de 1056 
mm. 
Pode ser confeccionado em aço carbono cromado ou aço inox polido. 
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Figura 38- Suporte de soro maior  

Nota: 

- Item opcional. 
 

1.5.19 - SUPORTE PARA BALANÇA 
(acessório de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Esse opcional serve para fixação do display da balança (veja item 6.1.12) e deve ser instalado nos suportes 
para monitores. Esse dispositivo deve ser utilizado somente para balança Olidef, modelo LC5.  

 
Figura 39 - Suporte para balança montado  

Nota: 
- Item opcional. 
 

1.5.20 - ILUMINAÇÃO AUXILIAR 
(acessório de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

A iluminação é feita por Led de luz branca que permite a visualização do paciente em ambientes com pouca 
ou nenhuma luz. Possui interruptor independente. 

 
Figura 40 - Iluminação auxiliar 

Nota: 
- Item opcional. 
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1.5.21 – PARA-CHOQUE INTEGRAL 
(acessório de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Oferece proteção em todo perímetro da incubadora, protegendo-a contra impactos. Pode também ser 
utilizado como alça de transporte da incubadora. Construído em alumínio. 
 

Tipo A 

 

Tipo B 

 

Tipo C 

 
Figura 41 - Para-choques 

Nota: 
- Item opcional. 
 

1.5.22 - TOMADAS AUXILIARES 
(acessório de uso exclusivo para incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Essas tomadas localizadas na parte traseira da incubadora permitem que outros equipamentos sejam ligados  
à incubadora, evitando a utilização de extensões. Este acessório é fornecido com quatro ou seis tomadas, 
possui chave geral e protetor eletrônico contra sobrecarga. Sua principal função é servir de extensão aos 
equipamentos eletromédicos que estão apoiados nos suportes para monitores e/ou nas bandejas para 
monitores. Todas as tomadas atendem ao padrão NBR 14136. Sua alimentação é independente da 
incubadora. 

Descrição Código Olidef 

Kit tomadas auxiliares - 4 pontos 2650010905 

Kit tomadas auxiliares – 6 pontos 2650010921 
 

 
Figura 42- Tomadas auxiliares 

 

 

ATENÇÃO 
- Potencia máxima: 180W por tomada  

 

Nota: 
- Item opcional. 
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1.5.23 - GAVETA PARA CHASSIS RADIOGRÁFICO 
(acessório de uso exclusivo para incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Permite a obtenção de radiografias, sem que o paciente seja removido do leito da incubadora.  

 
Figura 43 - Gaveta para chassis radiográfico 

Nota: 
- Item opcional. 
 

1.5.24 - SISTEMA DE INCLINAÇÃO CONTÍNUO DO LEITO 
(opcional de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Esse sistema permite a inclinação contínua do leito da incubadora nas posições Trendelemburg e Reverso 
(ambos permitem 12º de movimentação). O acionamento desse mecanismo é realizado através de manípulos 
plásticos (A) de alta resistência localizados junto à cúpula, conforme indicado na figura 44: 
Caso os dois manípulos sejam acionados simultaneamente, o leito será colocado na posição horizontal 
elevada. 
 

 
Figura 44 – Acionamento do sistema de inclinação contínuo 

Nota: 
- Item opcional. 
 

1.5.25 – SUPORTE COM SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA 
(opcional de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Esse sistema proporciona um posicionamento adequado para utilização da incubadora em diversas alturas, 
conforme a estatura do operador. O acionamento do sistema de ajuste de altura é realizado através de pedais 
(A), localizados na base do suporte da incubadora, acionado eletricamente, possui curso total de 200mm e 
vem dotado de quatro rodízios de 4 polegadas com trava. Neste suporte podem ser instalados os seguintes 
acessórios: para-choque, armário com prateleira, gavetas, gaveta grande e os rodízios podem ser trocados 
por outros de 5 e 6 polegadas. 
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Figura 45 - Sistema de ajuste de altura para incubadora para recém-nascidos LINE 4 

 

 
Figura 46 - Pedal do sistema de ajuste de altura. 

 

Obs.: Além do acionamento frontal, opcionalmente a incubadora pode contar com o ajuste de altura feito também através dos pedais 
localizados na parte traseira do equipamento.  
 

Nota: 
- Item opcional. 
 

1.5.26 – CAIXA EXTERNA EM ALUMÍNIO 
(opcional de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

No momento da aquisição, a incubadora para recém-nascidos LINE 4 pode ser fornecida com caixa externa 
do corpo da incubadora em alumínio, reduzindo o risco de oxidação, toda pintada com tinta epóxi, mantém as 
mesmas características externas da incubadora. 
 

 

1- Parte frontal (painel) 
2- Bacia interna  

Figura 47 - Corpo da incubadora em alumínio 
 

Nota: 
- Item opcional. 
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1.5.27 - SUPORTE DESMONTÁVEL 
(opcional de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Esse suporte possui a mesma função do suporte convencional, com a vantagem de reduzir as dimensões da 
embalagem do equipamento. Construído em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintado com tinta 
epóxi é dotado de quatro rodízios de 4 polegadas com trava Este suporte, depois de montado e fixo na 
incubadora, possui as mesmas possibilidades de configuração de opcionais e acessórios oferecidos no 
suporte convencional. 
A montagem do suporte desmontável deve ser realizada conforme indicado na figura abaixo: 
 

 

A- Parafusos allen 
B- Bandeja 
C- Rodízios 

Figura 48 - Suporte desmontável 
 

Obs.: Montagem do suporte: 
 

- Monte as estruturas tubulares superior e inferior, fixando-as com os parafusos (A), utilizando uma chave 
Allen (sextavada interna) de 6mm. 
- Monte os quatro rodízios (C) através das roscas na parte inferior da estrutura. 
- Coloque a bandeja sobre a parte inferior da estrutura. 
 

Obs.: O suporte desmontável pode ser fornecido em alumínio. 
 

Nota: 
- Item opcional. 

 
1.5.28 - GAVETEIRO DUPLO 
(acessório de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Pode ser acoplado ao suporte da incubadora e possui duas gavetas para armazenamento de materiais 
diversos. Até dois gaveteiros duplos podem ser instalados na incubadora. 
 

 
 

Figura 49 - Gaveteiro 
 

Nota: 
- Item opcional. 
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1.5.29 - GAVETEIRO GRANDE 
(acessório de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Pode ser acoplado ao suporte da incubadora e possui uma gaveta com amplas dimensões para 
armazenamento de materiais diversos. Até dois gaveteiros grandes podem ser instalados na incubadora. 

 
Figura 50- Gaveteiro 

 

Nota: 

- Item opcional. 

 
1.5.31 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA AUTOCLAVÁVEL (CÓD. 548061141032) 
(opcional de uso exclusivo para incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Esse reservatório construído em policarbonato possui as mesmas características do reservatório 
convencional, com a vantagem de poder ser esterilizado por processo de autoclavagem, em temperaturas de 
até 121°C. 
Obs.: Opcional disponível apenas para os módulos de controle MC2 e MC3 com servo controle de umidade. 

 

Figura 51- Reservatório de água autoclavável 
Nota: 
- Item opcional. 

 
1.5.32 - RESERVATÓRIO PARA GELO (CÓD. 548061121040) 
(acessório de uso exclusivo para incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Esse acessório permite que a temperatura da incubadora seja reduzida, caso o equipamento esteja instalado 
em local sem condições de temperatura adequadas. 
Para utilizar esse acessório, retire o reservatório (A) localizado na lateral esquerda do corpo da incubadora e 
coloque gelo até o nível máximo indicado, aproximadamente 3 litros. 
Obs.: Opcional disponível apenas para os módulos de controle MC2 e MC3 com servo controle de umidade. 
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Figura 52- Localização do reservatório para gelo Figura 53 -Reservatório para gelo 

Nota: 
- Item opcional. 

 
1.5.33 - SINALIZADOR PARA UTILIZAÇÃO DE OXIGÊNIO 
(opcional de uso exclusivo para incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Esse dispositivo, localizado na lateral esquerda do corpo da incubadora, indica que oxigênio está sendo 
administrado dentro do compartimento do recém nascido. 
Para utiliza o sinalizador, puxe-o para cima, travando-o nessa posição.  
 

  
Figura 54 – Sinalizador: Entrada de oxigênio bloqueada Figura 55 - Sinalizador acionado: Entrada de oxigênio liberada 

 

Nota: 
- Item opcional. 

 
1.5.34 - VÁLVULA DE OXIGÊNIO PASSIVA  
(opcional de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

A Incubadora para Recém-Nascidos modelo: LINE 4 possui uma entrada de oxigênio passiva (A), localizada 
na lateral esquerda, como mostra a figura abaixo. É composta por uma conexão de entrada com rosca 9/16” 
– 18UNF, um filtro para retenção de impurezas e sistema mecânico que bloqueia a entrada de O2 quando o 
fluxo for superior a 64 litros por minuto (L/min). 
 

Obs.: 
- Recomendamos a utilização de válvula reguladora de pressão e fluxômetro (acompanham o equipamento). 
- Quando a Incubadora sair com sistema de servo controle de oxigênio não haverá está possibilidade 
- Para substituição do filtro veja item 7.2.2 – Troca do filtro da válvula de oxigênio passiva 
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Figura 56 – Localização da válvula passiva 

Nota: 
- Item opcional. 

 
1.5.35 - MANGUEIRA PARA OXIGÊNIO (CÓD. 2650010470) 
(acessório de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Mangueira de pressão de nylon trançado 150PSI atóxica, com conexões para rosca 9/16 – 18UNF e 
comprimento 3,0m. 

 
Figura 57 – Mangueira de nylon trançada 150 PSI 

Nota: 
- Item opcional. 
 

1.5.36 - MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO (CÓD. 2650010902) 
(acessório de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Mangueira de pressão de nylon trançado 150PSI atóxica, com conexões para rosca 3/8 – 18UNF e 
comprimento 3,0m. 
 

Nota: 
- Item opcional. 

 
1.5.37 - RODÍZIO DE 5”  
(opcional de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 

 

Os rodízios fornecidos com os equipamentos podem ser substituídos por outros com o diâmetro de 5 
polegadas. Este rodízio aumenta a altura da incubadora em 22 mm, com vantagem de proporcionar menor 
esforço para movimentação da incubadora. 
 

Obs.: Todos os rodízios fornecidos para a incubadora para recém-nascidos LINE 4 possuem travas.  
 

Nota: 
- Item opcional. 

 
1.5.38 - RODÍZIO DE 6”  
(opcional de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Os rodízios fornecidos com os equipamentos podem ser substituídos por outros com o diâmetro de 6 
polegadas. Este rodízio aumenta a altura da incubadora em 80 mm, com vantagem de proporcionar menor 
esforço para movimentação da incubadora. 
 

Obs.: Todos os rodízios fornecidos para a incubadora para recém-nascidos LINE 4 possuem travas.  
 

Nota:; 
- Item opcional 
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1.5.39 - SENSOR DE RN DESCARTÁVEL (CÓD. 2600040050) 
(opcional de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Possui a mesma função do sensor RN convencional, porém é recomendado para uso único. Sensor 
encapsulado em resina biocompatível, conforme norma NBR ISO 10993-1. Sensor fornecido com conector P2 
na cor azul. 
Obs.: Opcional disponível apenas para os modelos de controle MC2 e MC3. 
 

 
Figura 58 – Sensor descartável 

Nota: 
- Item opcional. 
 

1.5.40 - SENSOR DE TEMPERATURA AUXILIAR (CÓD. 2600040040) 
(opcional de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Permite a leitura de temperatura periférica do paciente ou da temperatura do ar. Sensor fornecido com 
conector P2 na cor branco. Sensor encapsulado em titânio biocompatível, conforme norma NBR ISO 10993. 
Obs.: disponível somente com O2 servo controlado. 
 

 
Figura 59 - Sensor auxiliar 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.41 - CAPA PARA COLCHÃO AUTOCLAVÁVEL (CÓD. 1450000078) 
(opcional de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Essa capa pode ser utilizada no lugar da capa plástica convencional. Apresenta acabamento externo em 
algodão, e interno em material impermeável, atóxica e lavável. 
Sua utilização dispensa uso de lençóis para revestimento do colchão. 
A capa para colchão pode ser esterilizada por processo de autoclavagem, em temperatura de até 121°C por 
no máximo 20 min. 

 
Figura 60 - Capa para colchão autoclavável 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.42 - COLCHÃO DE GEL (CÓD. 2650010349) 
(opcional de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Oferece maior conforto ao paciente, auxiliando inclusive na manutenção de sua temperatura corpórea. 
 

 
Figura 61 – Colchão de gel 

Nota: 
- Item opcional. 
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1.5.43 - ADAPTADOR PARA TUBOS DE VENTILAÇÃO (CÓD. 548081121080) 
(opcional de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Esse acessório permite que os tubos para ventilação sejam instalados de maneira segura e cômoda. 
Para facilitar seu posicionamento, o adaptador para tubos é composto por uma haste flexível, instalada dentro 
do compartimento do recém-nascido. 
 

 
Figura 62 - Adaptador para tubos para ventilação 

 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.44 - CONJUNTO RÉGUA TRIPLA 
(opcional de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Esse acessório pode ser acoplado diretamente na rede de oxigênio e/ou ar comprimido do hospital e/ou 
ambulância, possui 3 saídas com válvula que podem ser acoplados a um fluxômetro, um nebulizador ou ao 
aspirador Venturi. O fluxo pode ser ajustado pelo registro. 
Com o conjunto régua tripla são fornecidos dois fluxômetros, um nebulizador e um frasco para aspiração. 
Obs.: Opcionalmente pode ser fornecido com dois nebulizadores e frasco para aspiração com vacuômetro 
 

 

A – Bico de entrada 
B – Registro 
C – Saída da régua 
 
Obs.: As conexões A e C possuem conexão para 
rosca 9/16” - 18UNF quando utilizado para O2 e 3/4” 
– 16 UNF para ar comprimido. 

Figura 63 - Régua tripla 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.45 - BLENDER (MISTURADOR DE AR/O2) 
 (acessório de uso não exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4. Possui registro próprio 
junto à ANVISA: 10330520041) 
 

Esse acessório serve para misturar Ar/Oxigênio quando existe a necessidade de um perfeito controle da 
concentração da mistura Ar/Oxigênio, permite administrar concentrações precisas de 21 a 100% de oxigênio.  
 

 
Figura 64 - Blender 

 

 

Nota:  
- Item opcional. 
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1.5.46 - NEBULIZADOR (CÓD. 5010000014) 
(acessório de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

A utilização desse acessório na incubadora pode ser aplicado em casos onde não exista a opção de umidade 
servo controlada na incubadora ou em casos onde o medico / responsável indique por qualquer motivo 
especifico a utilização de nebulização. Composto de recipiente em plástico com capacidade máxima 300 ml e 
uma mangueira com conexão para rosca 9/16” – 18UNF. 
 

 

1– Conexão para rede de ar comprimido 
2– Recipiente para água 
3- Conexão para cúpula da incubadora 

Figura 65 -  Nebulizador 
Nota: 
- Item opcional. 

 
1.5.47 - RESSUSCITADOR INFANTIL  
(acessório de uso não exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4. Possui registro próprio 
junto à ANVISA: 10224620065) 

O Ressuscitador Infantil facilita a entrega de Pressão de Pico Inspiratório (PIP) controlada e segura. Fornece 
ainda Pressão Positiva Expiratória Final (PEEP) consistente para ajudar a estabelecer e manter a 
Capacidade Residual Funcional (FRC) e melhorar o volume pulmonar. 
Com o ressuscitador são fornecidos os seguintes itens: um pulmão de ensaio reutilizável, uma mangueira de 
fornecimento de gás reutilizável, uma máscara infantil de uso único e um kit de peça T mais mangueira para 
ressuscitação descartável. 

 
Figura 66 - Ressuscitador Infantil 

 

Nota:  
- Item opcional. 

 
1.5.48 - REANIMADOR MANUAL 
(acessório de uso não exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4. Possui registro próprio 
junto à ANVISA nº: 10432300009). 
 

Esse acessório é composto por um balão auto inflável em vinil autoclavável, máscara facial com bojo em 
policarbonato e coxim de vinil inflável, conexão de entrada para alimentação com oxigênio, válvula 
unidirecional de policarbonato com válvula de segurança. Pode ser fornecido em dois tamanhos (1 e 2) 
 

Descrição Código Olidef 

Kit reanimador manual tamanho 1 2650010061 

Kit reanimador manual tamanho 2 2650010611 
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Figura 67 - Reanimador manual 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.49 - CAPUZ PARA OXIGENOTERAPIA 
(acessório de uso não exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4. Possui registro próprio 
junto à ANVISA: 10227180030) 

A Tenda/Capuz para Oxigenoterapia é formado por um corpo e uma tampa removível, construído em acrílico 
transparente. O uso desse acessório destina-se a oferecer conforto e adequada concentração de oxigênio ao 
paciente. 
A entrada de oxigênio é feita através de um bico de entrada de policarbonato, localizado no corpo da 
tenda/capuz.  
Um orifício localizado na tampa e outras duas passagens laterais localizadas no corpo da tenda/capuz evitam 
a formação de CO2 em caso da falta de oxigênio. 
A tenda/capuz pode ser fornecido em tamanhos diferentes, destinados a pacientes de diferentes pesos: 
Obs.: Modo de uso verifique instruções no manual que acompanha opcional. 
 

Descrição Tamanho 
Peso do Recém 

Nascido 
Código Olidef 

Tenda para Oxigenoterapia T1 1000g a 3600g 52052 

Tenda para Oxigenoterapia T2 1000g a 3600g 52053 

Kit Capuz para Oxigenoterapia Pequeno < 1000g 52060 

Kit Capuz para Oxigenoterapia Médio 1000g a 3600g 52061 

Kit Capuz para Oxigenoterapia Grande > 3600g 52062 
 

 

1- Tampa 
2- Corpo 
3- Bico de entrada de oxigênio para 
mangueira de 1/4 “ 
4- Acoplador do nebulizador  
5- Nebulizador 

                                                      Figura 68 - Tenda/Capuz para Oxigenoterapia 
 

Nota:  
- Item opcional. 
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1.5.50 - FOTOTERAPIA LED-PHOTO 
(acessório de uso não exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4. Possui registro próprio 
registro junto à ANVISA: 10227180036) 
 

A fototerapia LED-PHOTO atua no tratamento da hiperbilirrubinemia, emitindo luz no espectro de radiação  na 
faixa entre 400nm à 550nm, com intervalo predominante entre 450-460nm. Nesse processo, a luz emitida 
pela fototerapia decompõe a bilirrubina em compostos solúveis em água, absorvíveis pelo paciente. A luz 
emitida pela LED-PHOTO é gerada por 15 (quinze) leds emitindo radiação segura no espectro azul da luz 
visível, eliminando a necessidade de filtros ultravioleta e infravermelhos e diminuindo riscos ao paciente.  
A utilização desse acessório permite que a incubadora funcione em conjunto com a fototerapia LED-PHOTO, 
acoplada na cúpula, conforme indicado na figura 94. 
Obs.: Modo de uso verifique instruções no manual que acompanha opcional. 
 

 
Figura 69- Modelo da fototerapia LED-PHOTO 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.51 - TANQUE PARA DESINFECÇÃO 
(acessório de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Esse dispositivo facilita o processo de limpeza e assepsia do módulo de controle, permitindo a imersão dos 
sensores, resistência de aquecimento e ventoinha, sem risco para seus componentes eletrônicos. Para 
maiores detalhes de sua utilização, consulte o item 8.1-Limpeza. 

 
 Figura 70 - Tanque para desinfecção 

Nota:  
- Item opcional. 

 

MATERIAL DE CONSUMO 
 

1.5.52 - FILTRO DE AR 
(material de consumo de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

A Incubadora para Recém-Nascidos modelo: LINE 4 possui um filtro de ar, cuja função é retirar as impurezas 
do ar que está sendo introduzido no compartimento do recém-nascido. 
Esse filtro deve ser substituído em períodos inferiores há 90 dias ou sempre que a incubadora receber um 
paciente com doença infectocontagiosa. Os filtros são de uso exclusivo para a incubadora para recém-
nascidos LINE 4. 
Para assegurar o perfeito funcionamento e garantir as condições ambientais ideais ao paciente, utilize 
somente filtros de ar originais Olidef. 
Os filtros estão disponíveis em pacotes com 2 ou 10 unidades. 
Veja no item 7.2.1 – Troca do filtro de ar. 
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Descrição Código Olidef 

Kit de filtro de ar com 2 unidades 5010000017 

Kit de filtro de ar com 10 unidades 5010000026 

Nota: 
- Item opcional. 
 

1.5.53 - ADESIVOS PARA SENSOR DE OXIMETRIA  
(material de consumo de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Para utilização do sensor de oximetria, estão disponíveis dois tipos de adesivos descartáveis para fixação, 
propiciando conforto e o correto posicionamento do sensor no paciente. 
Os adesivos são fornecidos em kits com 25 unidades em dois padrões para recém-nascidos de diferentes 
pesos: 
 

Descrição Código Olidef 

Kit de adesivos para sensor de oximetria tamanho 1 1600000030 

Kit de adesivos para sensor de oximetria tamanho 2 1600000035 
 

   
Figura 71 - Adesivo tamanho 1  Figura 72 - Adesivo tamanho 2 

 

Obs.: Recomenda-se a utilização dos adesivos tamanho 1 para pacientes até 2 Kg e dos adesivos tamanho 2 para pacientes entre 2 e 10 
Kg 
 

Nota:  
- Item opcional. 
 

1.5.54 - ADESIVOS PARA SENSOR DE RN (CÓD. 548051121080) 
(material de consumo de uso exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4) 
 

Esses adesivos devem ser utilizados para fixação do sensor de temperatura sobre a pele do paciente e são 
fornecidos em kits com 10 unidades. 
 

Nota: 
- Item opcional. 
 

1.5.55 – PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA 
(material de consumo de uso não exclusivo para a incubadora para recém-nascidos LINE 4. Possui registro 
próprio junto à ANVISA: 80358749005) 
 

Esse dispositivo descartável é utilizado para proteger os olhos do recém nascido durante a utilização da 
fototerapia. Para facilitar sua utilização em pacientes de diferentes pesos, o protetor possui tamanho ajustável 
através de sistema de velcro e opção de três tamanhos diferentes. Confeccionado em material antialérgico. 
O protetor ocular deve ser substituído a cada troca de paciente 
 

Descrição Código Olidef 

Kit de protetores oculares para fototerapia - tamanho P 2650010350 

Kit de protetores oculares para fototerapia - tamanho M 2650010351 

Kit de protetores oculares para fototerapia - tamanho G 2650010353 
 

 

Figura 73 - Protetor ocular 
 

 

ATENÇÃO 
- Validade: 5 anos. 

 
Nota: 
- Item opcional. 
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1.6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Nota: 
- A Olidef conta com uma política de melhoria continua de seus produtos e se reserva o direito de modificar 
as especificações técnicas sem aviso prévio. 
 

Classificação segundo a ANVISA 

Nome Técnico Incubadora Neonatal 

Nome Comercial Incubadora para Recém-Nascido 

Modelo Comercial LINE 4 

Classe de enquadramento Classe III (alto risco) 

Registro ANVISA 10227180040 

Responsável Técnico  Lucio Kimura - CREA: 5060494446/SP 
 

Classificações e Características do equipamento 

Classe de Isolação Classe I 

Parte Aplicada Tipo BF 

Proteção Contra Penetração de Água Equipamento comum – IPX0 

Proteção Contra Penetração de Água (pedais de 
acionamento) 

IP65 

Modo de Operação Contínuo 

Proteção Contra Atmosferas Explosivas 
Não adequado para utilização na presença de 
anestésicos inflamáveis 

Colchão 
Lavável, com revestimento em PVC atóxico (de 
acordo com ensaios de biocompatibilidade). 

Estabilidade mecânica Limitada a 10° de inclinação 

Concentração de CO2 Inferior a 0,2% 

Velocidade do ar sobre o colchão Inferior a 0,35m/s 

Ruído interno na Cúpula (ambiente <45dBA) Inferior a 50 dBA 
Obs. Classificação e características conforme normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-19. 
 

Especificações elétricas 

Alimentação  Seleção automática de tensão 

Tensão 127/220V~ ±10% 

Corrente (127 / 220 V) 
MC1  2,7A 

MC2 e MC3  9,5 A 

Frequência de rede 50 / 60Hz 

Fusível Incubadora (127 / 220 V) 
MC1  3 A – 250V 

MC2 e MC3  10 A – 250V 

Potencia de entrada 

MC1 380 VA 

MC2 1200 VA 

MC3 800 VA 

Potencia de saída (Tomadas Auxiliares) 180 W (cada) 

Elemento aquecedor - Ar 
Resistência elétrica tubular em aço inox. 
Potência nominal: 255 W 

Elemento aquecedor – Umidade 
Resistência elétrica tubular em aço inox. 
Potência nominal: 250 W 

Bateria Recarregável 8,4V 
 

Especificações Mecânicas - Incubadora com Suporte Convencional 

Altura*  1400 mm 

Largura 900 mm 

Profundidade 540 mm 

Altura do Nível do Colchão 1020 mm 

Dimensões da Cúpula 832 X 480 X 388 mm 

Volume da Cúpula 144 L 

Dimensões do Colchão 315 X 580 mm 

Altura Interna do Colchão p/ Cúpula 350 mm 

Altura de Passagem do Colchão x Acesso 200 mm 

Inclinação Máxima do Leito (Trendelemburg e 
Reverso) 

12° 

Peso aproximado sem acessórios 65 kg 

Peso aproximado com acessórios 75 kg 

Rodízio de 4” c/ Freio (Opcional 5” e 6” c/ Freio) 4 unidades 

Peso embalado sem acessórios 113 Kg 
* A altura com rodízio opcional de 5” aumenta a altura em  22 mm , e com 6” aumenta 80mm. 
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Especificações Mecânicas – Incubadora com Suporte c/ Ajuste de Altura 

Altura do suporte na posição máxima* 1540 mm 

Altura do suporte na posição mínima* 1340 mm 

Largura 900 mm 

Profundidade 540 mm 

Altura do Nível do Colchão na posição máxima 1210 mm 

Altura do Nível do Colchão na posição mínima 1010 mm 

Peso aproximado sem acessórios 80 kg 

Peso aproximado com acessórios 90 kg 

Rodízio de 4” c/ Freio (Opcional 5” e 6” c/ Freio) 4 unidades 

Peso embalado sem acessórios 128 kg 
* A altura com rodízio opcional de 5” aumenta a altura em  22 mm , e com 6” aumenta 80 mm. 
 

Especificação Técnica - Temperatura: 

Resolução do Display 0,1°C 

Faixa de controle para modo AR (ATC) 20,0 a 39,0°C 

Precisão de Indicação de Temperatura AR ± 0,2°C 

Faixa de controle para modo RN (ITC) 30,0 a 38,0°C 

Precisão de Indicação de Temperatura RN ± 0,2°C 

Tempo aproximado de aquecimento para elevar a 
temperatura de 25° C a 36° C 

40 minutos 

Indicação da temperatura 0 a 50°C 
* Temperatura ambiente entre 21ºC – 25ºC. 
 

Especificação Técnica - Oxigênio: 

Resolução do Display 1% 

Faixa de atuação do display de O2 0 a 99,9 % 

Faixa de Controle do O2 (servo controlado) 21 – 65 %  

Precisão de Controle O2 (calibrado em 21%) ±3% 

Pressão para Calibração 525 a 938 mmHg 

Faixa de temperatura para operação dos sensores 10 a 40ºC 

Fluxo máximo de entrada de O2 (Pressão 
3,5Kgf/cm²) 

64 L/min 

Niple de entrada (servo controlado) Rosca 9/16” – 18 UNF 

Pressão de operação (servo controlado) 3,5 Kgf/cm² (49,78 PSI) 
 

Especificação Técnica - Umidade: 

Resolução do Display 1% 

Faixa de atuação do display de Umidade 20 a 100 % 

Faixa de Controle da Umidade 20 – 95 %  

Precisão de Controle da Umidade ± 5% 

Faixa de temperatura para operação do sensor 10 a 40ºC 

Volume do Reservatório  3000 ml 

Tempo de Operação*  30h – 80% 
* Temperatura Ambiente 23ºC, Umidade Relativa do Ar entre 40 e 60% e Temperatura de Controle modo AR 34ºC. 
 

Especificações Técnicas  - Oximetria: 

Resolução do Display - SpO2 1% 

Resolução do Display - Pulso 1 

Faixa de leitura de SpO2  0 a 100 % 

Precisão de leitura de SpO2 70 a 95% ±3 dígitos (Arms*) 

Faixa de leitura do Pulso 0 a 250 bpm 

Precisão de leitura do Pulso ±3 dígitos 
* Arms engloba 68% da população. 
 

Especificações Técnicas  - Balança: 

Resolução do Display  1g 

Faixa de leitura  0 a 10Kg 

Precisão de Indicação ± 5g 
 

Cargas máximas 

Suporte de Soro 1 Kg (por gancho) 

Leito 10 Kg 

Prateleiras Auxiliares 10 Kg 

Balança 10 Kg 
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1.6.1 – SIMBOLOGIA UTILIZADA NO EQUIPAMENTO 
 

Leia e entenda o significado desses símbolos antes de utilizar a Incubadora para recém-nascidos LINE 4. 
 

 
Ligado/Desligado (apenas para uma parte do equipamento) 

  

 

Parte aplicada tipo BF 

  

 

Consultar documentos acompanhantes  

  

 

 
ATENÇÃO! 

  

 

 
Terminal de aterramento para proteção 

 
 

 

Equipamento desligado 

  

 

Equipamento ligado 

  

 
Elevação da faixa desejada 

  

 
Redução da faixa desejada 

  

 

 
Iluminação auxiliar 

  

 

Silencia Alarme 
Tecla que desliga o som dos alarmes. (Veja item ALARMES) 

  

 
Temperatura maior do que 37,0ºC 

  

 

Bloqueia teclado 

  

 

Menu 

  

 
Modo AR 

  

 

Modo RN 

  

 
Umidade relativa 

  

 
Concentração de O2 

  

 
Balança 

  

SPO2 
Taxa de hemoglobina oxigenada em relação à soma de oxiemoglobina e 
desoxiemoglobina 
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BPM Frequência cardíaca 
  

PLET Curva pletismográfica 

  

T1 Temperatura recém nascido (modo servocontrolado)  

  

T2 Temperatura auxiliar do recém nascido 

  

 

Delta (diferença de temperatura T1 em relação T2) 

  

TEMP. AMB. Gráfico de tendência da temperatura ambiente 

  

BILI Gráfico de tendência da bilirrubina 

  

ALL Gráfico de tendência simultâneos (Temperaturas, Umidade e Oxigênio) 

  

ALL TEMP. Gráficos de tendência simultâneos das temperaturas (exceção é o Delta)  

  

~ 
Corrente alternada 

  

 
Indicador de falta de energia elétrica (Rede AC) 

  

 
Indicador de Alarme 

  

 

 
Desligado (sem tensão elétrica de alimentação)  

  

 

 
Ligado (com tensão elétrica de alimentação)  

  

 

 
Superfície quente 

  

 

2 - CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO 
E/OU MANIPULAÇÃO DO PRODUTO: 
 

2.1 – ANTES DA INSTALAÇÃO: 
 

Marcação na embalagem da incubadora e do suporte:  

As informações referentes aos cuidados a serem tomados durante o transporte e armazenamento do produto 
são indicadas através de simbologia normalizada diretamente na embalagem. 
 

Nota: 

- Tanto o suporte convencional, suporte com sistema de ajuste de altura e suporte desmontável acompanham 
o produto em embalagem separada. 
 

 

Frágil – cuidado no transporte e armazenamento. 
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Proteger contra chuva no transporte e armazenamento. 

  

 

Manusear a embalagem com o lado indicado pelas setas para cima. 

  

 

Empilhamento máximo – determina a quantidade máxima de caixa que pode ser 
empilhada durante o transporte e armazenamento. 

  

 

Umidade máxima 80% 

  

 

Determina o limite de temperatura, dentre os quais, a embalagem deve ser armazenada 
ou transportada. 

  

 

Mantenha afastado da luz solar. 

  

 

Pressão atmosférica de 525mmHg a 795mmHg. 

  

2.2 - APÓS A INSTALAÇÃO: 
 Condições ambientais de operação: 
 

Faixa de temperatura de funcionamento  19ºC a 28ºC 

Umidade relativa de funcionamento 15 a 95 % não condensante 

Ruído ambiente  < 45 dB 

Pressão atmosférica 525 mmHg à 795mmHg 
 

 Condições ambientais de acondicionamento (entre operações): 
 

 Em local protegido de chuva e sol direto. 

Faixa de temperatura ambiente acondicionamento  0 – 55ºC 

Faixa umidade relativa ambiente acondicionamento 0 – 80% não condensante 

Faixa da pressão atmosférica 525 mmHg à 795mmHg 
 

 Conservação 
 

 Quando em uso, na limpeza e desinfecção das superfícies dos aparelhos, usar somente sabão 
neutro.  

 Mantenha o equipamento limpo e desinfetado para a próxima utilização. 

 Não permita que líquidos sejam armazenados dentro do equipamento. 

 Não utilize detergente cáustico ou de polimento ou limpeza ultrassônica, como também, solventes 
orgânicos como thiner para limpar o equipamento. 

 Mantenha o equipamento em local limpo, longe de poeiras. 
 

3 – ADVERTÊNCIAS E/OU PRECAUÇÕES A SEREM ADOTADAS 
 

Este capítulo do manual do usuário contém informações extremamente importantes para garantir a segurança 
e integridade do paciente, do usuário e do equipamento. Leia com ATENÇÃO! 
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 A Incubadora para Recém-Nascido LINE 4  deve ser utilizada apenas por pessoal treinado 
apropriadamente, sob direção de médico qualificado, familiarizado com os riscos e benefícios conhecidos de 
sua utilização. 

 Todos os usuários do equipamento deverão estar familiarizados com o funcionamento da incubadora 
neonatal e os efeitos causados aos pacientes. 

 Esta incubadora não é apropriada para utilização na presença de gases comburentes, tais como oxigênio, 
óxido nitroso e agentes anestésicos ou outros materiais inflamáveis, tais como alguns fluidos para limpeza. 

 Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser conectado apenas a uma rede de 
alimentação com aterramento para proteção. 

 Utilize um regulador de tensão se existir à possibilidade de oscilações na rede elétrica acima da faixa 
determinada no item especificações técnicas. 

 Utilize somente cabos de alimentação originais. Não utilize adaptadores, tomadas múltiplas, extensões 
adicionais ou cabos que não sejam fornecidos pela Olidef ou seus representantes autorizados. Não utilize a 
incubadora sem que o aterramento da rede esteja devidamente conectado. 

 Não ultrapasse o valor máximo de potencia especificado no acessório Tomadas Auxiliares, pois poderá 
estar sobrecarregando eletricamente o conjunto. 

 Antes de conectar qualquer equipamento adicional ao paciente, assegure-se de que ele seja eletricamente 
seguro. 

 Não conectar nenhum item que não seja especificado como parte do equipamento. 

 Existe risco de choque elétrico nas partes internas do equipamento, assegure-se de que as revisões, 
calibrações e manutenções sejam executadas somente por pessoal qualificado. 

 Equipamentos cirúrgicos de alta frequência, estimuladores elétricos, terapias com ondas curtas, 
desfibriladores e marca passo cardíaco podem afetar o funcionamento da incubadora, apesar de a mesma 
possuir filtros de proteção que atendam as especificações das normas de compatibilidade eletromagnética. 

 Não é recomendada a utilização da incubadora em conjunto com equipamentos cirúrgicos de alta 
frequência. 

 Os sensores utilizados pela incubadora não são protegidos contra efeitos de desfibrilação, portanto, 
antes de iniciar a monitoração de um parâmetro fisiológico, observar as informações, advertências e 
precauções sobre a aplicação e o modo de operação dos acessórios, pois o uso incorreto destes poderá 
causar queimaduras e/ou choques elétrico em uma eventual descarga de desfibrilador. 

 Nunca coloque objetos junto à entrada ou saída de ar do compartimento do RN. 

 O uso de assentos infantis ou outros acessórios dentro da incubadora podem alterar o padrão do fluxo de 
ar, podendo afetar a uniformidade de temperatura, a variabilidade de temperatura, a correlação da leitura da 
temperatura da incubadora em relação a temperatura central do colchão e temperatura da pele do recém 
nascido. 

 Equipamentos utilizados em conjunto com a incubadora, tais como fototerapias ou colchões aquecidos 
podem afetar o desempenho do equipamento, alterando a distribuição de calor sobre o colchão, afetando a 
temperatura do ar e da pele do paciente. 

 Para evitar aquecimento excessivo do paciente devido a radiação direta, não posicionar a incubadora 
onde haja incidência direta do sol ou outra fonte de calor radiante. Nestes casos o funcionamento pelo 
controle da temperatura pelo modo AR, poderá estar comprometido.  

 A incubadora não pode ser utilizada muito próxima ou empilhada sobre outros equipamentos. 

 Trave os rodízios da incubadora antes de manipular o painel de controle ou quando em uso.  

 Para a melhor estabilidade da incubadora, sempre travar os 1odízios quando em posição de repouso.  

 Quando a incubadora estiver parada em uma rampa, assegure-se que os rodízios estejam travados, e não 
apresentam riscos de deslizamento. 

 Antes de colocar qualquer tipo de carga no suporte para monitores da incubadora, verifique se ele está 
travado, se a carga está totalmente apoiada na bandeja, não é recomendado que fique em cima das abas 
e/ou sobreponha outros equipamentos e procure sempre colocar no centro da bandeja. 

 Não transporte a incubadora com as bandejas carregadas. 

 Não exceda as cargas máximas indicadas nesse manual. 

 Ao transportar a incubadora utilizando o suporte de ajuste de altura, sempre manter ajustado na altura 
mínima, a fim de melhorar a estabilidade do conjunto. 

 A utilização deste equipamento é restrito a um paciente de cada vez. 

 É desaconselhável deixar o recém-nascido desacompanhado quando as portas de acesso estiverem 
abertas. 

 Não deixe o paciente desatendido sobre o colchão caso qualquer alarme esteja acionado. 

 É essencial a monitorização independente da temperatura do recém-nascido pelo operador da incubadora. 

 Assegure-se de que a condição clínica do paciente seja verificada regularmente.  

 A incubadora não pode distinguir entre um aumento na temperatura corporal interna com uma pele fria 
(febre) e uma temperatura de pele corporal interna baixa (hipotermia). Recomenda-se a monitoração da 
temperatura do paciente. 
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 Não é possível alterar os parâmetros permanentemente dos alarmes, pois ao desligar o equipamento os 
mesmos voltam para o default de fábrica. 

 As preferências dos alarmes é o default de fábrica. 

 Este equipamento tem a função de monitorar somente as seguintes unidades fisiológicas: SpO² (quando 
ligado o sensor de oximetria) e temperatura do corpo (quando ligado o sensor e o modulo de controle de RN). 

 A incubadora não pode medir ou controlar a temperatura da pele do paciente se o sensor de RN não 
estiver corretamente colocado sobre o paciente. 

 Verifique regularmente se o sensor de RN e o adesivo para fixação estão adequadamente colocados no 
paciente. Assegure-se de que o sensor de RN está sempre em contato direto com a pele do bebê. 

 Temperaturas retais não são apropriadas para controlar a saída do aquecedor da incubadora. 

 O módulo de sensores e/ou sensor do RN devem estar sempre conectados ao módulo de controle. 

 Nunca deixe a porta de acesso da cúpula aberta mais que o necessário, pois a incubadora pode não 
refletir exatamente a temperatura demonstrada no painel. 

 Verifique se os cabos dos sensores do RN, balança e outros tubos extensores estejam colocados 
corretamente nas passagens de tubos e se a manga íris está corretamente instalada, caso contrario a 
estabilidade da temperatura da incubadora poderá ser interferida. 

 Utilize somente sensores de RN fornecidos diretamente pela Olidef ou por seus representantes 
autorizados. 

 Inspecione regularmente as travas das tampas da cúpula, portinholas e leito do colchão, pois pode haver 
risco de queda do recém-nascido. 

 Para evitar possíveis acidentes ao paciente não levantar a cúpula enquanto os tubos estiverem 
conectados ao mesmo e/ou o leito estiver inclinado em posição Trendelemburg, Reverso ou elevada. 

 Antes de levantar a cúpula verifique se todos os tubos e cabos estão desconectados do modulo de 
controle. 

 Ao abaixar a cúpula verifique se o corpo e os membros do recém-nascido estejam todos dentro dos limites 
do colchão. 

 Somente pessoal qualificado deverá executar os procedimentos de manutenção e calibração do 
equipamento. 

 Não toque nas superfícies metálicas do aquecedor. 

 Para evitar a possibilidade de ocorrência de queimaduras enquanto estão sendo realizados os 
procedimentos de manutenção e limpeza, assegure-se de que a incubadora está desconectada da rede 
elétrica e verifique se a resistência de aquecimento não está quente. 

 Para evitar a possibilidade de ocorrência de descargas elétricas, choques, incêndios e quaisquer tipos de 
acidentes enquanto estão sendo realizados os procedimentos de manutenção e limpeza, assegure-se de que 
a incubadora está desconectada da rede elétrica. 

 Verifique se o fornecimento de oxigênio e ar comprimido para a incubadora de transporte estão fechados 
antes de executar os procedimentos de limpeza e manutenção. Pode haver risco de incêndio e explosão se a 
manutenção ou limpeza da incubadora forem executadas em um ambiente enriquecido com oxigênio. 

 Não autoclave ou esterilize com gás nenhuma parte da incubadora. 

 Desconecte o sensor de RN do módulo de controle puxando-o pelo conector. Não aplique força excessiva 
no cabo do sensor durante a sua utilização ou nos procedimentos de limpeza e inspeção. 

 Não retire o sensor da RN do paciente puxando o cabo com força excessiva. Tal procedimento pode 
danificar o sensor de RN ou causar irritação a pele do paciente. 

 Desconecte o módulo de sensores na cúpula da incubadora puxando-o pela aba existente. Não aplique 
força excessiva no cabo do sensor durante a sua utilização ou nos procedimentos de limpeza e inspeção. 

 Não utilize solventes ou soluções de limpeza abrasivas para limpar as superfícies da incubadora de. O uso 
do álcool sobre as superfícies acrílicas pode causar seu ressecamento, deixando-o opaco. 

 Não exponha as superfícies acrílicas e plásticas à radiação direta das lâmpadas germicidas. A radiação 
ultravioleta dessas fontes pode causar ressecamento a esses materiais. 

 Antes de aplicar produtos químicos para limpeza nas superfícies da incubadora, verifique se eles não são 
agressivos ao plástico, acrílico, peças cromadas ou pintadas. Em caso de dúvida, consulte o seu fornecedor. 

 Desconecte e mantenha desligado o fornecimento de oxigênio durante os procedimentos de limpeza da 
incubadora.  

 Quando Raios-X são tirados através da cúpula, a cúpula de acrílico poderá mostrar-se sobre a imagem 
como uma sombra radio luminescente, podendo resultar em um diagnóstico incorreto. 

 Não colocar equipamentos ou outros acessórios sobre a cúpula. Durante uma emergência ela poderá ser 
aberta rapidamente. 

 Em caso de alteração do funcionamento da incubadora, interromper sua utilização imediatamente. 
Encaminhe o equipamento para a assistência técnica autorizada mais próxima. 

 Utilize somente acessórios e peças originais Olidef para assegurar melhor performance e segurança do 
equipamento. 

 Não será permitido modificar o produto, sob nenhuma condição. Qualquer desmontagem ou modificação 
causará a invalidez da garantia. 
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3.1 – OXIGÊNIO 
 

 O uso incorreto de oxigênio suplementar pode ser associado a sérios efeitos colaterais inclusive cegueira, 
danificação das células cerebrais e morte. O risco varia de acordo com cada paciente. O método, a 
concentração e a duração da administração de oxigênio deverão ser prescritas por um médico atendente 
qualificado conhecedor dos riscos e benefícios.  

 Se for necessário administrar oxigênio em uma emergência, o médico atendente deverá ser comunicado 
imediatamente. 

 As taxas do fluxo de oxigênio marcados na incubadora, o fluxo de oxigênio liberados pelo fluxômetro e as 
porcentagens mostradas no display do painel do modulo de controle não devem ser usadas como uma 
indicação correta das concentrações de oxigênio na incubadora, e devem somente ser usadas como guia. As 
concentrações de oxigênio devem ser medidas com um analisador de oxigênio calibrado em intervalos 
regulares definidos pelo médico atendente. 

 A taxa de fluxo de oxigênio marcada na tabela localizada na lateral esquerda, não é válida quando se está 
trabalhando em modo servo controlado de Oxigênio (sistema opcional). 

 Abrindo a porta de acesso, poderá ocorrer uma queda na concentração de oxigênio. Para tomar uma nova 
medição aguardar um tempo para que a concentração se restabeleça. 

 A concentração de oxigênio aspirada por uma criança não determina previamente a tensão parcial de 
oxigênio no sangue. 

 Não use oxigênio na presença de anestésicos inflamáveis. 

 Mantenha qualquer fonte de ignição (ex: fósforos, cigarros, equipamentos que produzem faíscas, etc.) 
longe da sala onde a Incubadora estiver operando. Tecidos, óleos ou outros combustíveis entram em ignição 
facilmente quando o ar está enriquecido com oxigênio. 

 Sujeira no filtro de ar pode afetar a concentração de oxigênio na incubadora e/ou causar a formação de 
dióxido de carbono (CO2). Verifique se o filtro esta limpo e/ou se esta sendo trocado nos prazos 
especificados, ou sempre que necessário. 

 O risco de incidência Fibroplasia Retrolental é incrementado quando se aplicam concentrações de 
oxigênio superiores a 40% em recém nascido com enfermidades cardiorrespiratórias. 

 Não conectar as mangueiras de oxigênio em ambos os niples de entrada de oxigênio ao mesmo tempo. 

 Utilize somente sensores de oxigênio fornecidos diretamente pela Olidef ou por seus representantes 
autorizados. 
 

3.2 – OXIMETRIA INTEGRADO 
 

 Os limites máximo e mínimo dos alarmes dos parâmetros SpO² e frequência cardíaca devem ser 
determinados pelo médico atendente. 

 O ajuste inadequado desses alarmes pode acarretar na ausência de alertas em situações de risco 
potencial para o paciente. 

 Valores imprecisos podem ser causados por aplicações incorretas do sensor, iluminação ambiente, 
posicionamento do sensor e movimentação do paciente. 

 A perda da frequência do pulso pode ser causada devido o sensor estar muito apertado ou por oclusão 
arterial próximas ao sensor. 

 Podem interferir no desempenho de um sensor de SpO²  uma iluminação forte do ambiente, iluminação do 
sol, lâmpadas cirúrgicas ou fototerapia, nestes casos cubra a área do sensor com material opaco. 

 Inspecione o local de aplicação do sensor com uma periodicidade mínima de 6 a 8 horas, para garantir o 
alinhamento correto do sensor.  

 O tempo máximo recomendado para aplicação do sensor de oximetria no mesmo local é de 8 horas. A 
sensibilidade do paciente aos sensores pode variar, sendo assim inspecione o local de aplicação 
periodicamente para garantir a integridade da pele. 

 Interromper a utilização se o paciente manifestar reações alérgicas ao material adesivo. 

 Utilize somente sensores e adesivos de Oximetria fornecidos diretamente pela Olidef ou por sua rede de 
Assistência Técnica autorizada. 
 

4 – DESEMPENHOS SOBRE REQUISITOS ESSENCIAIS DE SEGURANÇA 
E EFICÁCIA DO PRODUTO MÉDICO 
 

4.1 - INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO 
Indicação: Clínicas, consultórios, hospitais e maternidades que necessitam proporcionar o conforto térmico 
ideal para os recém-nascidos e, especialmente para os prematuros e recém-nascidos de risco, oferecendo 
condições ambientais propicias aos que apresentam distúrbios no período neonatal ou comprometimento da 
termo regulação corpórea. 
 

Finalidade: Conter um recém-nascido humano, possibilitando sua visualização através de uma cúpula em 
acrílico transparente com parede dupla. No interior do compartimento do recém-nascido, as condições 
ambientais podem ser mantidas conforme as necessidades do RN, através da manutenção do aquecimento 
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do ar, aumento da concentração de oxigênio e umidade relativa além do isolamento acústico e baixo nível de 
ruído produzido pelo equipamento. Além disso, o produto permite a monitoração da frequência cardíaca / 
SPO2 de tais pacientes. 

 
4.2 - SEGURANÇA E EFICÁCIA DO PRODUTO: 
 

A incubadora para recém-nascidos LINE 4 é totalmente segura, desde que as regras de segurança sejam 
seguidas e todas as recomendações descritas neste Manual do Usuário.  
O equipamento foi projetado e fabricado com materiais padrão (não tóxicos) de uso médico/hospitalar e que 
permitem fácil assepsia. É prático e projetado para garantir total segurança,  
Quando mantido (armazenado) e conservado conforme mencionado no item 2 - Condições especiais de 
armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto, deste manual, o equipamento não perderá ou 
alterará sua característica física e dimensional. 
A Incubadora para Recém-Nascidos modelo: LINE 4 foi projetada, avaliada e cumpre as seguintes normas de 
segurança e de desempenho: 
 

NBR IEC 60601-1 NBR IEC 60601-2-49 IEC 61000-3-3 IEC 61000-4-5 
NBR IEC 60601-1-1 NBR ISO 9919 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-6 
NBR IEC 60601-1-2 CISPR 11 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-8 
NBR IEC 60601-2-19 IEC 61000-3-2 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-11 

    

 

ATENÇÂO 
- Equipamentos elétrico-médicos requerem precauções especiais relativas à EMC 
(compatibilidade eletromagnética) e devem ser instalados e colocados em funcionamento de 
acordo com as informações de EMC fornecidas nesse manual. Esta incubadora não emite 
interferência eletromagnética acima do nível compatível com sua categoria, e também 
apresenta determinada imunidade a interferências eletromagnéticas ao seu redor. Normas 
gerais e ensaios de compatibilidade eletromagnética para incubadoras neonatais foram 
aplicadas a este equipamento e determinaram o ambiente e as precauções que devem ser 
tomadas para sua instalação e posterior funcionamento, ver tabelas abaixo. 

- Equipamentos de comunicação de RF móveis e portáteis podem afetar equipamentos 
eletromédicos.  

- A utilização de acessórios, transdutores, sensores e cabos de rede não originais podem resultar 
em acréscimo de emissões ou decréscimo da Imunidade do equipamento. 

 
 
 

Diretrizes e Declaração do Fabricante – Emissão Eletromagnéticas 

A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 é destinada a ser utilizado nos ambientes eletromagnéticos especificados 

abaixo. Recomenda-se que o cliente ou o usuário da Incubadora para recém-nascidos LINE 4 garanta que ele seja 

utilizado em tal ambiente. 

Ensaio de Emissão Conformidade Ambiente Eletromagnético – Guia 

Emissão de Radiofrequência (RF)  
ABNT NBR CISPR 11 

Grupo 1 

A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 utiliza 
energia de RF apenas para suas funções 
internas. No entanto, suas emissões de RF são 
muito baixas e não é provável que causem 
qualquer interferência em equipamentos 
eletrônicos próximos. 

Emissão de Radiofrequência (RF)  
ABNT NBR CISPR 11 

Classe A 
A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 é 
adequada para utilização em todos os 
estabelecimentos que não sejam domésticos e 
podem ser utilizados em estabelecimentos 
residenciais e aqueles diretamente conectados à 
rede pública de distribuição de energia elétrica 
de baixa tensão que alimente edificações para 
utilização doméstica, desde que o seguinte aviso 
seja entendido: 
Aviso: Este equipamento é destinado para 

utilização apenas pelos profissionais da área da 
saúde. Este equipamento pode causar 
radiointerferência ou interromper operações de 
equipamentos nas proximidades. Pode ser 
necessário adotar procedimentos de mitigação, 
tais como reorientação ou realocação da 
Incubadora para recém-nascidos LINE 4 ou 
blindagem do local. 

Emissões de Harmônicos 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Flutuações de Tensão / Emissões 
de Flicker 
IEC 61000-3-3 

Conforme 
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Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação por RF móveis ou portáteis e a 

Incubadora para recém-nascidos LINE 4 
A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 é destinada para uso em um ambiente eletromagnético no qual as perturbações 
por irradiação por RF são controladas. O comprador ou usuário da Incubadora para recém-nascidos LINE 4 pode ajudar a 
prevenir interferências eletromagnéticas mantendo a distância mínima entre os equipamentos de comunicação por RF 
móveis ou portáteis (transmissores) e a Incubadora para recém-nascidos LINE 4 como recomendado abaixo, de acordo com 
a potência máxima de saída do equipamento de comunicação. 

Nível máximo declarado 
da potência de saída do 

transmissor (W) 

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

150 kHz a 80 MHz fora 
das bandas ISM 

d= 0,35 P
1/2

 

150 kHz a 80 MHz nas 
bandas ISM 
d= 1,20 P

1/2
 

80 MHz a 800 MHz 
d= 1,20 P

1/2
 

800 MHz a 2,5 GHz 
d= 2,30 P

1/2
 

0,01 0,035 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,11 0,38 0,38 0,73 

1 0,35 1,20 1,20 2,30 

10 1,11 3,80 3,80 7,30 

100 3,50 12,00 12,00 23,00 

Para transmissores com um nível máximo declarado de potência de saída não listado acima, a distância de separação 
recomendada d em metros (m) pode ser determinada utilizando-se  a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P 
é a potência máxima declarada de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor. 
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, a distância de separação para a maior faixa de frequência é aplicável. 
NOTA 2: As bandas ISM (industriais, científicas e médicas) 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. 
NOTA 3: Um fator adicional de 10/3 foi incorporado às fórmulas no cálculo da distância de separação recomendada para os 

transmissores nas bandas de frequência ISM entre 150 kHz e 80 MHz e na faixa de frequência de 80 MHz a 2,5 GHz, com o 
objetivo de reduzir a possibilidade de equipamentos de comunicação por RF móveis/portáteis causarem interferência se 
forem inadvertidamente trazidos para áreas destinadas aos pacientes. 
NOTA 4: Essas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela 

absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
 

 

 Diretrizes e Declaração do Fabricante - Imunidade Eletromagnética  

   

A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 é destinada ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. 

Convém que o comprador ou usuário da Incubadora para recém-nascidos LINE 4 garanta que seja utilizada em tal 

ambiente.    

 
Ensaio de 

IMUNIDADE 
Nível de Ensaio da 

IEC 60601 
Nível de 

Conformidade 
Ambiente Eletromagnético - Diretrizes 

 

     

    

Não convém que sejam utilizados equipamentos de 
comunicação por RF móveis ou portáteis a distância 
menores em relação à qualquer parte da Incubadora 
para recém-nascidos LINE 4, incluindo cabos, do que 
a distância de separação recomendada, calculada 
pela equação aplicável à frequência do transmissor. 

  

 

         Distância de separação recomendada    
             

 RF conduzida 10 Vrms 10 Vrms d=1,2 P
1/2

  

 

IEC 61000-4-6 
150 kHz a 80 MHz 
nas bandas ISM

a
 

     
 

           

 RF irradiada 10 V/m 10 V/m d=1,2 P
1/2 

     
80 MHz a 800 MHz

  

 IEC 61000-4-3 80 MHz a 2,5 GHz   d=2,3 P
1/2

      
800 MHz a 2,5 GHz

  
               

   

      

Onde P é o nível máximo declarado da potência 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
    

   

      

Convém que a intensidade de campo proveniente 
de transmissores de RF, determinada por uma vistoria 
eletromagnética do campo,

c
 convém que seja menor 

do que o nível de conformidade para cada faixa de 
frequência. 

d
    

         
Pode ocorrer interferência na vizinhança dos 

equipamentos marcados com o seguinte símbolo:    
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   NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, a maior faixa de frequência é aplicável.    

   

NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela 

absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.    

   

a
   As bandas ISM (industriais, científicas e médicas) 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.    

   

b
   Os níveis de conformidade nas bandas de frequência ISM entre 150KHz e 80MHz e na faixa de frequência de 

80MHz até 2,5GHz são definidos com o objetivo de reduzir a possibilidade dos equipamentos de comunicação por RF 
móveis/portáteis causarem interferência se forem inadvertidamente trazidos para as áreas destinadas aos pacientes. 
Por isso, um fator adicional de 10/3 foi incorporado às fórmulas utilizadas no cálculo da distância de separação 
recomendada para os transmissores nessas faixas de frequência.    

   

c
   A intensidade de campo proveniente de transmissores fixos, tais como estações base de rádio para telefones 

(celulares ousem fio) e rádios móveis de solo, radioamador, transmissões de rádio AM e FM e transmissões de TV,  
não pode ser prevista teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético gerado pelos transmissores 
fixos de RF, convém que seja considerada uma vistoria eletromagnética do campo. Se a intensidade de campo medida  

no local no qual a Incubadora para recém-nascidos LINE 4 será utilizado exceder o NÍVEL DE CONFORMIDADE 

aplicável para RF definido acima, convém que a Incubadora seja observada para que se verifique se está funcionando 
normalmente. Se um desempenho anormal for detectado, medidas adicionais podem ser necessárias, tais como 

reorientação ou recolocação da Incubadora para recém-nascidos LINE 4.    

   
d
   Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, convém que a intensidade de campo seja menor que 10 V/m.    

 
Diretrizes e Declaração do Fabricante - Imunidade Eletromagnética 

A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 é destinada ao uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente 

ou usuário deveriam garantir que o equipamento seja utilizado em tal ambiente. 

Ensaio de IMUNIDADE 
Nível de Ensaio da ABNT 

NBR IEC 60601 
Nível de Conformidade 

Ambiente Eletromagnético - 
Diretrizes 

Descarga Eletrostática (ESD) 
 
 

IEC 61000-4-2 

± 6 kV contato 
 
 

± 8 kV pelo ar 

± 6 kV contato 
 
 

± 8 kV pelo ar 

Pisos deveriam ser de madeira, 
concreto ou cerâmica. Se os 
pisos forem cobertos com 
material sintético, a umidade 
relativa deveria ser de pelo 
menos 30%. 

Transitórios elétricos 
Rápidos/Trem de pulsos ("Burst") 
 

IEC 61000-4-4 

± 2 kV para linhas de 
alimentação  

 
 

± 1 kV para linhas de 
entrada/saída 

± 2 kV para linhas de 
alimentação  

 
 

± 1 kV para linhas de 
entrada/saída 

Qualidade do fornecimento de 
energia deveria ser aquela de um 
ambiente hospitalar ou comercial 
típico.  

Surtos 
 
 

IEC 61000-4-5 

± 1 kV linha(s) a linha(s) 
 
 

± 2 kV linha(s) a terra 

± 1 kV modo diferencial 
 
 

± 2 kV modo comum 

Qualidade do fornecimento de 
energia deveria ser aquela de um 
ambiente hospitalar ou comercial 
típico. 

Quedas de tensão, 
interrupções curtas e 
variações de tensão nas 
linhas de entrada da 
alimentação  
 
IEC 61000-4-11 

< 5% UT 

(> 95% de queda  
tensão em UT) 
por 0,5 ciclo. 

 

40% UT 

(60% de queda de  
tensão em UT) 
por 5 ciclos. 

 

70% UT 

(30% de queda de  
tensão em UT) 
por 25 ciclos. 

 

< 5% UT 

(> 95% de queda de  
tensão em UT) 
por 5 segundos. 

< 5% UT 

(> 95% de queda  
tensão em UT) 
por 0,5 ciclo. 

 

40% UT 

(60% de queda de  
tensão em UT) 
por 5 ciclos  

 

70% UT 

(30% de queda de  
tensão em UT) 
por 25 ciclos. 

 

< 5% UT 

(> 95% de queda de  
tensão em UT) 
por 5 segundos. 

Qualidade do fornecimento de 
energia deveria ser aquela de um 
ambiente hospitalar ou comercial 
típico. Se o usuário da 
Incubadora para recém-nascidos 
LINE 4 exige operação 
continuada durante interrupção 
de energia, é recomendado que a 
Incubadora para recém-nascidos 
LINE 4 seja alimentada por uma 
fonte de alimentação interrupta 
ou uma bateria. 

Campo magnético na 
frequência de alimentação 
(50/60 Hz) 
 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 10 A/m Campos magnéticos na 
frequência da alimentação 
deveriam estar em níveis 
característicos de um local típico 
em um ambiente hospitalar ou 
comercial típico. 

   NOTA - UT é a tensão de rede c.a. antes da aplicação do nível do ensaio. 
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5 - UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM OUTROS EQUIPAMENTOS 
 

A Incubadora para Recém-Nascidos LINE 4 pode ser utilizada em conjunto com outros equipamentos, tais 
como: ventilador pulmonar, oxímetro, monitor de oxigênio, monitor multiparamétrico, bomba de infusão, 
radiômetro, fototerapia e aparelho de radiografia. 
Equipamentos com peso até 10 kg podem ser colocados diretamente nos suportes para monitores. Não 
transporte a incubadora com qualquer tipo de equipamento ou carga posicionada nos suportes para 
monitores. 
Esses equipamentos devem ser posicionados de maneira segura, de forma a evitar quedas ou 
deslocamentos acidentais durante a utilização da incubadora. Utilize as cintas existentes para travar o 
equipamento (estas cintas são opcionais, e devem ser solicitadas junto ao suporte de monitor). 
Para utilização de sensores, utilize as passagens para cabos localizadas na parte lateral da incubadora. 
Para utilização de tubos para ventilação pulmonar utilize a passagem localizada na lateral esquerda da 
cúpula. Esse dispositivo permite a passagem de tubos de até 2 polegadas sem perda de calor no interior do 
compartimento do recém-nascido. 
 

 

ATENÇÂO 
- Os equipamentos que forem utilizados em conjunto com a Incubadora para Recém-Nascidos 
LINE 4 devem possuir certificação CE ou INMETRO ou atender as normas harmonizadas 
vigentes de compatibilidade eletromagnética e segurança elétrica. Os equipamentos que não 
atenderem a esses requisitos estarão sujeitos a receber ou emitir interferência eletromagnética, 
podendo causar alteração dos parâmetros de leitura, falha no controle de aquecimento e no 
acionamento dos alarmes de segurança, além de aumentar a possibilidade de ocorrência de 
falhas elétricas. 

 

6 – INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO  
 

6.1 - INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 
 

6.1.1 – DESEMBALAGEM 
 

Ao receber a sua incubadora para recém-nascidos LINE 4 tenha os seguintes cuidados: 

 Verifique se a caixa que contém o equipamento apresenta sinais de impacto ou perfuração, nesse caso a 
ocorrência deverá ser objeto de imediata reclamação junto à transportadora, convindo chamar um 
representante autorizado para avaliação conjunta de eventuais danos causados ao equipamento; 

 Todavia, independentemente da existência ou não de sinais externos (na embalagem), constatada 
alguma irregularidade ocorrida durante o transporte, o procedimento deverá ser o mesmo indicado no 
item anterior; 

 Antes de utilizar o equipamento, preencha o certificado de garantia, que o acompanha; e envie o mesmo 
a Olidef. 

 Tornando-se necessário armazenar o equipamento, deverá ser providenciado um local em que as 
condições ambientais sejam adequadas, a temperatura ambiente não deve exceder 55ºC e a umidade 
relativa do ar deve estar abaixo de 80% não condensante. Recomenda-se que o aparelho seja 
armazenado em sua embalagem original. 

 

6.1.2 - CHECAGEM PRELIMINAR 
 

Após desembalar sua incubadora para recém-nascidos LINE 4, proceda à seguinte verificação: 

 Estado mecânico geral do equipamento 

 Condições gerais da pintura 

 Estado geral da cúpula de acrílico 

 Funcionamento da porta de cuidados intensivos e portinholas 

 Conferência dos acessórios que acompanham o aparelho (1 cabo de alimentação para C.A, 1 jogo de 
filtros (com 2 unidades), sensor RN, manual do usuário, 2 fusíveis e os opcionais solicitados) bem como, 
a inclusão da Relação dos Agentes Autorizados a prestar assistência técnica a este equipamento e o 
Certificado de Garantia. . 

 

6.1.3 – MONTAGEM DO EQUIPAMENTO 
 

A incubadora para recém-nascidos LINE 4 sai de fábrica dentro de embalagem especial, formada por dois volumes 

(quando o suporte acompanhar o equipamento, caso contrario somente um volume). Após desembalados, esses volumes  
abrem as duas partes principais que devem ser acopladas, obedecendo a seguinte sequência de montagem. 
 

Procedimentos para instalação: 
1. Colocar o suporte da incubadora sobre uma superfície plana. Travar os quatro rodízios do suporte de 
transporte.  
2. Colocar a incubadora (1) sobre o suporte (2), conforme indicado na figura 74. 
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Figura 74 - Esquema de montagem 

 

3. Conectar o cabo de alimentação para C.A. (fornecido com o equipamento) no plugue do modulo de 
controle localizado na lateral direita da incubadora. 
4. Ligar o cabo de alimentação em uma tomada hospitalar com 3 vias, com tensão de alimentação 
127/220V~. 
 

 

ATENÇÃO 
- Não ligar a Incubadora se a tomada não tiver um aterramento confiável. Verifique se a tensão e 
a corrente da rede elétrica onde está sendo ligada a incubadora correspondem com as 
especificações da placa de identificação do aparelho (localizada na parte traseira, próximo ao 
filtro de ar). 

5. Ligue a chave geral localizada no modulo de controle na lateral direita da incubadora. 
6. Retire o sensor do RN da embalagem. Conecte-o no modulo de controle localizado na lateral direita da 
incubadora, conforme figura 75, e passe o sensor pela passagem de tubos apoiando-o no colchão. Caso o 
módulo de controle seja o MC2 ou MC3, conectar o sensor no modulo dos sensores, localizado no 
compartimento do RN, conforme figuras 76 e 77. 
 

 

 

Figura 75 – Instalando sensor do RN – MC1 Figura 76 – Instalando sensor do RN – MC2 
 

 
 

 
Figura 77 – Instalando o sensor do RN – MC3 
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6.1.4 – MONTAGEM DO EQUIPAMENTO COM SUPORTE AJUSTE DE ALTURA 
(OPCIONAL) 
 

1. Colocar o suporte da incubadora sobre uma superfície plana. Travar os quatro rodízios do suporte de 
transporte.  

2. Conecte os terminais (3) da incubadora e do suporte ajustável de altura, antes de colocar a 
incubadora (1) sobre o suporte (2), conforme indicado na figura 78. 

 

 
Figura 78 - Esquema de montagem 

 

3. Conectar o cabo de alimentação para C.A. (fornecido com o equipamento) no plugue do modulo de 
controle localizado na lateral direita da incubadora. 

4. Ligar o cabo de alimentação em uma tomada hospitalar com 3 vias, com tensão de alimentação 
127/220 V~. 

 

 

ATENÇÃO 
- Não ligar a Incubadora se a tomada hospitalar não tiver um aterramento confiável. Verifique se 
a tensão e a corrente da rede elétrica onde está sendo ligada a Incubadora correspondem com 
as especificações da placa de identificação do aparelho (localizada na parte traseira, próximo ao 
filtro de ar). 

 

5. Ligue a chave geral (4) do suporte com ajuste de altura. 
6. Ligue a chave geral localizada no modulo de controle na lateral direita da incubadora. 
7. Retire o sensor do RN da embalagem. Conecte-o no modulo de controle localizado na lateral direita 

da incubadora, conforme figura 79, e passe o sensor pela passagem de tubos apoiando-o no colchão. 
Caso o módulo de controle seja o MC2 ou MC3, conectar o sensor no modulo dos sensores, 
localizado no compartimento do RN, conforme figura 80 e 81. 

 

 

 

Figura 79 – Instalando sensor do RN – MC1 Figura 80 – Instalando sensor do RN – MC2 
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Figura 81 – Instalando o sensor do RN – MC3 

 

6.1.5 - INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE MONITOR (OPCIONAL) 
1. Coloque o suporte do monitor na posição correta, alinhando todos os furos conforme figura 82. 
2. Utilizando uma chave Allen de 5mm, coloque o parafuso sextavado interno (allen) (1) com a arruela 

(2) no orifício e aperte. 
 

 
Figura 82 – Instalação do suporte de monitor 

 
3. Faça isso para os quatro parafusos. 
4. Coloque o eixo do suporte de monitor e introduza do tubo e trave com o knob, conforme figura 83. 

 

 
Figura 83 - Montagem do eixo suporte 

 

6.1.6 - INSTALAÇÃO DO SUPORTE DO SORO (OPCIONAL) 
1. Coloque o suporte do soro na posição correta, alinhando todos os furos. 
2. Utilizando uma chave Allen de 5 mm, coloque os parafusos sextavados internos (allen) (1) com as 

arruelas (2) nos orifícios e aperte conforme figura 84. 
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Figura 84 – Instalação do suporte de soro  

 

6.1.7 - INSTALAÇÃO DO SUPORTE DO SORO MAIOR (OPCIONAL) 
 

1. Coloque o suporte do monitor na posição correta, alinhando todos os furos conforme figura 85. 
2. Utilizando uma chave Allen de 5mm, coloque o parafuso sextavado interno (allen) (1) com a arruela 

(2) no orifício e aperte. 
 

 
Figura 85 – Instalação do suporte de soro maior 

3. Faça isso para os quatro parafusos. 
4. Coloque o eixo do suporte de monitor e introduza do tubo e aperte o mandril, conforme figura 86. 

 

 
Figura 86 - Montagem do eixo suporte do soro maior 
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6.1.8 - INSTALAÇÃO DA LÂMPADA AUXILIAR (OPCIONAL) 
 

1. Conecte os terminais (3). 
2. Coloque o suporte do monitor na posição correta, alinhando todos os furos conforme figura 87. 
3. Utilizando uma chave Allen de 5mm, coloque o parafuso sextavado interno (allen) (1) com a arruela 

(2) no orifício e aperte. 

 
Figura 87 – Instalação da lâmpada auxiliar 

 

4. Faça isso para os quatro parafusos. 

 
6.1.9 - INSTALANDO A OXIMETRIA INTEGRADO (OPCIONAL) 

1. O sistema oximetria integrado vem instalado da fábrica, o usuário precisa apenas conectar o cabo do 
sensor no painel lateral, conforme figura 88. 
 

 
Figura 88 – Instalando a oximetria 

 

Nota:  
- Caso haja necessidade de prolongar o comprimento do cabo do sensor, a OLIDEF fornece um cabo 
extensor para oximetria de pulso. 
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6.1.10 - INSTALAÇÃO BALANÇA INTEGRADA (OPCIONAL) 
 

1. O Colchão (A) deve ser colocado sobre a balança da bandeja (B) que deverá ser colocada sobre a 
bandeja onde estava posicionado o colchão (C), após isso posicionar todo o conjunto sobre a 
plataforma da incubadora (A). Ver figura 89. 

 
Figura 89 – Instalação da balança 

 

2. Conecte o cabo da bandeja da balança no modulo de controle na lateral direita da incubadora e ligue 
a chave geral, conforme figura 90. 

 

 
Figura 90 – Painel lateral 
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6.1.11 - INSTALAÇÃO BALANÇA LC5 (OPCIONAL) 
 

1. O Colchão (A) deve ser colocado sobre a balança da bandeja (B) que deverá ser colocada sobre a 
bandeja onde estava posicionado o colchão (C), após isso posicionar todo o conjunto sobre a 
plataforma da incubadora (A). Ver figura 91. 

 
Figura 91 – Instalação da balança 

 

2. Encaixe o mancal da balança no suporte para balança, localizado no suporte para monitor e aperte o 
knob (A) até fixá-lo com segurança, conforme figura 92. 

 
Figura 92 – Fixação da balança LC5 

 

3. Conectar o cabo da balança na entrada (3) do modulo, na parte traseira da balança, conforme figura 
93. 

4. Conectar o cabo de alimentação para C.A. da balança (fornecido com o equipamento) no plugue de 
entrada de alimentação (6) localizada na parte traseira do modulo.  

5. Ligar o cabo de alimentação em uma tomada com 3 conectores, com tensão de alimentação 
127/220V ~. 

6. Ligar a chave (4), localizada na parte traseira da balança. 
 

 
Figura 93 – Módulo alimentação Balança LC5 
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6.1.11 – INSTALANDO A FOTOTERAPIA (OPCIONAL) 

 

1. Coloque o suporte do monitor na posição correta, alinhando todos os furos conforme figura 94. 
2. Utilizando uma chave Allen de 5mm, coloque o parafuso sextavado interno  (allen) (1) com a arruela 

(2) no orifício e aperte 
 

 
Figura 94 – Montagem da fototerapia 

 

3. Conectar o cabo de alimentação para C.A. da fototerapia (fornecido com o equipamento) no plugue 
de entrada de corrente localizada na parte inferior da própria fototerapia.  

4. Ligar o cabo de alimentação em uma tomada com 3 conectores, com tensão de alimentação 
127/220V ~. 

  

 

6.1.13 - INSTALAÇÃO DO NEBULIZADOR (OPCIONAL) 
 

Para utilizá-lo, coloque água destilada no reservatório (no máximo 300 ml), encaixe o nebulizador no 
acoplador localizado na cúpula e conecte-o na rede ou cilindro de ar comprimido disponível. Imediatamente o 
nebulizador começará a produção de uma névoa com pequenas partículas de água. 
 

 
Figura 95- Nebulizador acoplada na cúpula 
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6.1.14 - INSTALAÇÃO DO SENSOR TEMPERATURA AUXILIAR (OPCIONAL) 
1. Conecte o plugue do sensor auxiliar no modulo dos sensores, localizado no compartimento do RN, 

conforme figura 96. 
 

 
Figura 96 – Instalando o sensor auxiliar – MC3 

 
2. Verifique leitura no campo T2 do display, conforme figura 97. 

 

 
 

Figura 97- Display gráfico – sensor auxiliar 
 

Nota: 
- O sensor de temperatura auxiliar é utilizado somente para indicação de temperatura (não possui nenhuma 
influência no controle do sistema de aquecimento). 

 
6.2 – LIGANDO A INCUBADORA PARA RECÉM-NASCIDOS LINE 4 – MC1 
 

PAINEL 
 

 
Figura 98 - Painel do modulo de controle MC1 
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1 INDICADOR EQUIPAMENTO LIGADO  14 INDICADOR DE ALARME DE AR QUENTE 

2 TECLA LIGA/DESLIGA  15 INDICADOR DE ALARME DA FALHA DO SENSOR 

3 TECLA MODO DE OPERAÇÃO  16 INDICADOR DE TEMPERATURA DESEJADA > 37° C 

4 TECLA DE ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA DESEJADA  17 
INDICADOR DO MODO DE OPERAÇÃO AR NA 
CÚPULA 

5 TECLA DE REDUÇÃO DA TEMPERATURA DESEJADA  18 
INDICADOR DO MODO DE OPERAÇÃO RECÉM-
NASCIDO 

6 TECLA SILENCIA ALARME  19 INDICADOR DE ALARME DE SOBREAQUECIMENTO 

7 INDICADOR DE ALARME SILENCIADO  20 INDICADOR DE FALTA DE ENERGIA 

8 INDICADOR DE TEMPERATURA DO AR  21 INDICADOR DE TECLADO BLOQUEADO 

9 INDICADOR DE TEMPERATURA DO RN  22 TECLA BLOQUEIO DE TECLADO 

10 INDICADOR PROPORCIONAL DE AQUECIMENTO  23 INDICADOR DE TEMPERATURA DESEJADA 

11 INDICADOR DE ALARME   24 INDICADOR DE ALARME DE HIPOTERMIA 

12 INDICADOR DE ALARME FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR  25 INDICADOR DE ALARME DE HIPERTERMIA 

13 INDICADOR DE ALARME DE AR FRIO  26 TECLA PROGRAMAÇÃO MAIOR QUE 37ºC 

 
 Utilização na Rede Elétrica 
 

- Conecte o cabo de alimentação da incubadora em uma tomada compatível com a tensão de alimentação 
especificada no equipamento. 

 

ATENÇÃO 
- A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 pode ser ligada em uma rede elétrica de 127 / 220 V~, 
possui seleção automática de tensão e frequência de 50/60 Hz. 

 

- Ligue a chave geral, localizada no modulo de controle na lateral direita da incubadora. 
- Pressione a tecla LIGA, localizada no painel de controle.  
 

 
6.2.1– UTILIZAÇÃO MODO AR 

 

O modo de controle AR proporciona um controle estável da temperatura do ar no compartimento do recém-
nascido, através do acionamento automático da resistência de aquecimento conforme a temperatura 
desejada programada pelo operador. Nesse modo de operação, a incubadora possui alarmes de 
Temperatura Alta e Baixa, que serão acionados sempre que a temperatura verificada para o AR estiver com 

uma diferença maior que 1,5C em relação à temperatura desejada. O valor desejado para temperatura do ar 
pode ser programado dentro da faixa de 20 à 37ºC, em incrementos do 0,1ºC. O valor medido e o valor 
desejado serão indicados no painel de controle.  
Como utilizar o modo AR: 
-  Ligue a incubadora para recém-nascidos LINE 4. 
- O equipamento vem com o set point programado de fábrica à 34ºC. Sempre que o equipamento for 
desligado, o valor programado ao iniciar novamente o modo de operação AR, será o programado de fábrica. 
- Para ajustar o valor desejado para a temperatura do AR, pressione as teclas ELEVAÇÃO DA 
TEMPERATURA DESEJADA/ REDUÇÃO DA TEMPERATURA DESEJADA até o valor desejado pelo 
operador. 
 

 
Figura 99 – Set point da temperatura do AR 

 

A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 permite que o operador selecione temperaturas superiores a 37ºC. 
Para programar valores acima de 37ºC o operador deve: elevar a temperatura até chegar há 37ºC e 
pressionar a tecla >37°C para desabilitar uma trava eletrônica, permitindo ajustar a temperatura entre 37,1ºC 
à 39ºC, a partir desse momento o indicador luminoso >37ºC acendera indicando que a faixa > 37ºC está 
habilitada, conforme figura 100. 
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Figura 100 – LED indicador tecla “> 37°C” acionado 

 

Para ajustar o valor desejado para a temperatura do AR (acima de 37ºC), pressione as teclas ELEVAÇÃO DA 
TEMPERATURA DESEJADA/ REDUÇÃO DA TEMPERATURA DESEJADA até o valor desejado pelo 
operador. 
 

 
Figura 101 – Set point da temperatura do AR acima de 37°C 

Notas: 
- Dentro do campo AR, o número indicado representa o valor atual de leitura do sistema. O número indicado 
no campo TEMPERATURA DESEJADA representa o valor programado (set point). 
- A incubadora passará a controlar automaticamente a potência da resistência de aquecimento para 
estabilizar a temperatura da incubadora conforme a temperatura programada pelo usuário. 
- No painel há um indicador proporcional de aquecimento, conforme figura 101. 
- O alarme de baixa temperatura não será acionado no período de 30 minutos após o equipamento entrar em 
modo de operação. Após esse período volta a ser ativado pelo sistema de controle. 

 

6.2.2– UTILIZAÇÃO DO MODO RN 
 

No modo RN, a incubadora proporciona ao paciente o aquecimento necessário para a estabilização da sua 
temperatura corpórea, através do acionamento automático da resistência de aquecimento conforme o valor 
ajustado pelo operador. Nesse modo de operação, a incubadora possui alarmes de HIPERTERMIA e 
HIPOTERMIA, que serão acionados sempre que a temperatura verificada para o RN estiver com uma 

diferença maior que 1,0C em relação à temperatura desejada. O valor desejado para temperatura do RN 
pode ser programado dentro da faixa de 34 à 37ºC, em incrementos de 0,1ºC. O valor medido e o valor 
desejado serão indicados no painel de controle.  
Como utilizar o modo RN: 
- Verifique se o sensor de RN está conectado no local adequado da incubadora. 
- Lave com cuidado e seque a pele do paciente onde será fixado o sensor (sobre o abdome ou nas costas, 
caso a criança esteja deitada de bruços). 
- Coloque o sensor de pele na localização mais adequada do paciente e fixe-o utilizando um adesivo não 
alergênico, conforme figura 102. 
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Figura 102 – Esquema para fixação do sensor de RN 
 

A. Adesivo para sensor de temperatura 
B. Sensor de RN 
C. Pele do RN 

 

 

- Ligue a incubadora para recém-nascidos LINE 4. 
- Para ajustar o valor desejado para a temperatura do RN, pressione a tecla MODO DE OPERAÇÃO para a 
incubadora ir para o modo RN. 
- O equipamento vem com a programação padrão de fábrica à 36ºC. Sempre que o equipamento for 
desligado e religado o valor retorna ao programado pela fábrica. 
- Para ajustar o valor desejado para a temperatura do RN, pressione as teclas ELEVAÇÃO DA 
TEMPERATURA DESEJADA/ REDUÇÃO DA TEMPERATURA DESEJADA até o valor desejado pelo 
operador. 
 

 
Figura 103 – Set point temperatura RN 

 

A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 permite que o operador selecione temperaturas superiores a 37ºC 
no modo RN. Para programar valores acima de 37ºC o operador deve: elevar a temperatura até chegar há 
37ºC e pressionar a tecla >37°C para desabilitar uma trava eletrônica, permitindo ajustar a temperatura entre 
37,1ºC à 38ºC, a partir desse momento o indicador luminoso >37ºC acendera indicando que a faixa > 37ºC 
está habilitada, conforme figura 104. 
 

 
Figura 104 – LED indicador tecla “>37°C” 

 

- Para ajustar o valor desejado para a temperatura do RN (acima de 37ºC), pressione as teclas ELEVAÇÃO 
DA TEMPERATURA DESEJADA/ REDUÇÃO DA TEMPERATURA DESEJADA até o valor desejado pelo 
operador. 
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Figura 105 – Set point temperatura RN acima 37°C 

 

Notas: 
- Dentro do campo RN, o número indicado representa o valor atual lido pelo sistema. O número indicado no 
campo TEMPERATURA DESEJADA representa o valor programado (set point). 
- A incubadora passará a controlar automaticamente a potência da resistência de aquecimento para 
estabilizar a temperatura do RN conforme a temperatura programada pelo usuário. 
- No painel há um indicador proporcional de aquecimento, conforme figura 105. 
- O peso do RN, sua idade, condição clínica e outros fatores metabólicos e ambientais afetarão o tempo 
necessário para a estabilização da temperatura do paciente em relação à temperatura programada. 
- O alarme de baixa temperatura não será acionado no período de 30 minutos após o equipamento entrar em 
modo de operação. Após esse período volta a ser ativado pelo sistema de controle. 
 

 

ATENÇÃO 
- O sensor de pele jamais deverá ser utilizado para controle da temperatura retal, pois o paciente 
poderia receber calor insuficiente ou excessivo. 
- Para evitar desconforto ao paciente, não pressione excessivamente o sensor sobre a pele.  
- A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 não pode medir ou controlar a temperatura da pele 
do paciente se o sensor do RN não estiver posicionado corretamente. A desconexão ou falha no 
contato direto do sensor com a pele do paciente causará uma leitura incorreta da temperatura, e 
a incubadora não poderá regular o aquecimento necessário ao paciente. 
- Utilize somente sensores de temperatura fornecido pela OLIDEF ou por seus representantes 
autorizados. A utilização de sensores diferentes do especificado pode causar erros na leitura da 
temperatura e consequentemente riscos ao paciente. 
- Meça a temperatura do RN com outro equipamento calibrado em intervalos regulares. Caso a 
diferença entre o valor obtido e o valor indicado pelo display do equipamento apresente diferença 
acima de 0,5°C encaminhe o equipamento e o sensor de pele a assistência técnica autorizada 
Olidef mais próxima. 

 

6.2.3– CONTROLE DE UMIDADE 
 

 Umidade relativa do ar passiva. 
 

Para aumentar a concentração de umidade no compartimento do recém-nascido, complete o reservatório da 
incubadora, observando o nível de água. A capacidade máxima do reservatório é de aproximadamente 3 
litros. O fluxo de ar quente produzido pelo sistema de aquecimento irá passar sobre a superfície da água, 
levando a umidade para o interior da cúpula. Substitua a água do reservatório diariamente ou a cada troca de 
paciente. A utilização de água é opcional, o equipamento pode funcionar normalmente sem água no 
reservatório. 
Como usar umidade passiva. 
- Para encher o reservatório, abra a tampa (A) e lentamente coloque água destilada até o nível de água do 
reservatório ficar entre os níveis máximo (B) e mínimo (C), indicados no copo plástico do conjunto nível de 
água. 
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Figura 106 – Nível do reservatório interno de umidificação passiva 

- Ligue a Incubadora, o fluxo de ar quente produzido pelo sistema de aquecimento irá passar sobre a 
superfície da água, levando a umidade para o interior da cúpula. 
- Para drenar a água do reservatório, abra o registro (D) do indicador de nível, recolhendo a água em um 
recipiente. 
 

Nota: 
- Capacidade máxima do reservatório é de 3 litros. 

 

ATENÇÃO 
- Use somente água destilada ou deionizada. 
- O nível de umidade relativa dentro da Incubadora dependerá da umidade relativa do ar ambiente.  
- Quando a temperatura do ar dentro da Incubadora é relativamente maior que a temperatura do ar 
externo, uma condensação poderá se formar nas paredes internas da cúpula. Quando esta 
diferença entre as temperaturas for menor, a condensação não aparecerá. 

 

6.2.4 - CONTROLE DE OXIGÊNIO  
 

A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 poderá administrar o oxigênio de duas maneiras diferentes. 
 

 Válvula de oxigênio limitadora (entrada limitada à 8 L/min), 

 Válvula de oxigênio passiva (opcional - entrada limitada à 64 L/min), 
 

Nota:  
- A válvula de oxigênio limitadora é um item de série no equipamento, caso o cliente optar pela válvula de 
oxigênio passiva a composição do equipamento ficará da seguinte maneira: 
 

 Válvula de oxigênio limitadora; 

 Válvula de oxigênio passiva. 

 

ATENÇÃO 
-Leia e entenda as advertências contidas no item 3 – Advertência e/ou precauções a serem 
adotadas desse manual.  
-O ar dentro do compartimento do recém-nascido só deverá ser enriquecido com oxigênio sob 
prescrição médica. 

 

 Modo de Operação Válvula de Oxigênio Limitadora 
 

- Ligue a incubadora e aguarde a estabilização da temperatura interna. Caso a incubadora tenha que 
administrar umidificação junto com a aplicação de oxigênio, aguardar também a estabilização do nível de 
umidade desejado. 

- Através de uma mangueira de pressão de nylon trançada 250 PSI atóxica, conectar a saída do fluxômetro 
da rede ou cilindro de oxigênio hospitalar ao niple da válvula de entrada de oxigênio da incubadora, 
conforme figura 107. 

 
Figura 107 – Ligação para operação válvula de oxigênio limitadora 

 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2443



 - 65 - 

- Instale um monitor de oxigênio, posicionando o sensor próximo ao centro do compartimento do recém-
nascido. 

- Inicie o fornecimento de oxigênio somente após a estabilização dos parâmetros da incubadora. 
- Determine o fluxo inicial de oxigênio com base na tabela localizada acima ao lado da válvula limitadora, 

localizada no lado direito da incubadora. Essa tabela indica valores aproximados para o fluxo de oxigênio 
necessário para manter a concentração desejada. A concentração obtida pode variar conforme a 
umidade relativa do ar no interior do compartimento, o estado do filtro de ar, das vedações da cúpula, o 
número e frequência de abertura das portinholas. 

- Aguarde 15 minutos e verifique a concentração de oxigênio no interior da incubadora indicado pelo 
monitor de O², sem abrir a cúpula. Se necessário, ajuste o fluxo de oxigênio através do fluxômetro da 
rede ou cilindros. Repita a leitura da concentração de O² a cada 15 minutos. 

 

Nota: 
- Fluxos de oxigênio acima de 15 L/min irão produzir concentrações de oxigênio acima dos valores indicados 
na tabela. 

Fluxo de Entrada (L/min) 0 2 4 6 8 10 12 15 

Concentração O2 (%) 21 21 – 28 22 – 32 24 – 34 27 – 40 30 – 42 32 – 44 35 - 50 

 

 

ATENÇÃO 
- A administração de oxigênio pode elevar o nível de ruído para o RN dentro da incubadora. 
- O fluxo de oxigênio não pode ser usado como uma medida exata da concentração de oxigênio 
dentro da Incubadora, concentrações de oxigênio devem ser medidas com um analisador de 
oxigênio devidamente calibrado. 
- O uso impróprio de oxigênio suplementar pode ser associado a sérios efeitos colaterais inclusive 
cegueira, danificação das células cerebrais e morte. O risco varia de acordo com cada paciente. O 
método, a concentração e a duração da administração do oxigênio deverão ser prescrita por um 
médico atendente qualificado conhecedor dos riscos e benefícios. 
- Se for necessário administrar oxigênio em uma emergência, o medico atendente deverá ser 
notificado imediatamente. 
- A administração de oxigênio deve ser feita apenas sob orientação de pessoal médico qualificado. 
- A concentração de oxigênio aspirada por uma criança não determina previamente a tensão parcial 
de oxigênio no sangue. 
- Abrir a porta de acesso ao paciente pode gerar uma redução grande na concentração de oxigênio, 
podendo até mesmo gerar um alarme. Aguarde um tempo de estabilização dos níveis de oxigênio 
admitido para verificar a medição. 
- Não use oxigênio na presença de anestésicos inflamáveis. 
- Mantenha qualquer fonte de ignição (ex: fósforos, cigarros, equipamentos que produzem faísca, 
etc.) longe da sala onde a incubadora estiver operando. Tecidos, óleos ou outros combustíveis 
entram em ignição facilmente quando o ar está enriquecido com oxigênio. 

 

 Modo de Operação da Válvula de Oxigênio Passiva (Opcional) 
 

- Ligue à incubadora e aguarde a estabilização da temperatura interna. Caso a incubadora tenha que 
administrar umidificação junto com a aplicação de oxigênio, aguardar que a umidade do ar dentro do 
compartimento esteja estabilizada. 

- Através de uma mangueira de pressão de nylon trançada 250 PSI atóxica, conectar a saída do fluxômetro 
da rede do veículo ou cilindro de oxigênio hospitalar ao niple da válvula de entrada de oxigênio da 
incubadora, conforme figura 108. 

 
Figura 108 – Ligação para operação da válvula de oxigênio passiva 
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- Instale um monitor de oxigênio, posicionando o sensor próximo ao centro do compartimento do recém-
nascido. 

- Inicie o fornecimento de oxigênio somente após ligar a incubadora, para assegurar a mistura correta de 
gases no interior da cúpula. 

- Determine o fluxo inicial de oxigênio com base na tabela localizada acima da tampa do filtro de ar 
localizada na parte traseira da incubadora. Essa tabela indica valores aproximados para o fluxo de 
oxigênio necessário para manter a concentração desejada. A concentração obtida pode variar conforme a 
umidade relativa do ar no interior do compartimento o estado do filtro de ar, das vedações da cúpula, o 
número e frequência de abertura das portinholas. 

- Aguarde 15 minutos e verifique a concentração de oxigênio no interior da incubadora indicado pelo 
monitor de O2, sem abrir a cúpula. Se necessário, ajuste o fluxo de oxigênio através do fluxômetro da 
rede ou cilindros. Repita a leitura da concentração de O2 a cada 15 minutos. 

 

Nota: 
- Fluxos de oxigênio acima de 15 L/min irão produzir concentrações de oxigênio acima dos valores indicados 
na tabela. 

Fluxo de Entrada (L/min) 0 2 4 6 8 10 12 15 

Concentração O2 (%) 21 21 – 28 22 – 32 24 – 34 27 – 40 30 – 42 32 – 44 35 - 50 

 

 

ATENÇÃO 
- A administração de oxigênio pode elevar o nível de ruído para o RN dentro da incubadora. 
- O fluxo de oxigênio não pode ser usado como uma medida exata da concentração de oxigênio 
dentro da Incubadora, concentrações de oxigênio devem ser medidas com um analisador de 
oxigênio devidamente calibrado. 
- O uso impróprio de oxigênio suplementar pode ser associado a sérios efeitos colaterais inclusive 
cegueira, danificação das células cerebrais e morte. O risco varia de acordo com cada paciente. O 
método, a concentração e a duração da administração do oxigênio deverão ser prescrita por um 
médico atendente qualificado conhecedor dos riscos e benefícios. 
- Se for necessário administrar oxigênio em uma emergência, o médico atendente deverá ser 
notificado imediatamente. 
- A administração de oxigênio deve ser feita apenas sob orientação de pessoal médico qualificado. 
- A concentração de oxigênio aspirada por uma criança não determina previamente a tensão parcial 
de oxigênio no sangue. 
Abrir a porta de acesso ao paciente pode gerar uma redução grande na concentração de oxigênio, 
podendo até mesmo gerar um alarme. Aguarde um tempo de estabilização dos níveis de oxigênio 
admitido para verificar a medição. 
- Não use oxigênio na presença de anestésicos inflamáveis. 
- Mantenha qualquer fonte de ignição (ex: fósforos, cigarros, equipamentos que produzem faísca, 
etc.) longe da sala onde a incubadora estiver operando. Tecidos, óleos ou outros combustíveis 
entram em ignição facilmente quando o ar está enriquecido com oxigênio. 

 

6.2.5 – BALANÇA LC5 (MÓDULO OPCIONAL) 
 

A incubadora para recém-nascidos LINE 4 possui balança com painel externo. A Balança LC5 pode ser ligada 
em rede elétrica de 127 / 220 V~. A balança tem limite de carga de 10Kg, e precisão de ± 5g. Quando esse 
peso é excedido o painel indicara uma mensagem SOBRECARGA. Como usar a balança. 
- Verifique se o sensor da balança esta conectado. 
- Verifique se a balança esta energizada (4). 
- Ligue (1) a Balança LC5. 
- Pressione a tecla TARA (2) para zerar a balança (o paciente não deve estar sobre o colchão). 
- Posicione o paciente sobre o colchão e aguarde a estabilização da indicação de peso no display (3). 

 

 

Figura 109 - Balança Figura 110 – Painel da balança 
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6.2.6 – RECURSOS ADICIONAIS 
 

6.2.6.1 - BLOQUEIO DO TECLADO 
 

O painel da incubadora para recém-nascidos LINE 4 possui uma função para bloquear o teclado e evitar que 
os parâmetros programados sejam alterados acidentalmente. Para bloquear o teclado, pressione a tecla 
BLOQUEIO DO TECLADO. Um indicador luminoso em cima da tecla BLOQUEIO DO TECLADO será 
acionado indicando que à partir daquele instante nenhuma alteração poderá ser realizada na programação. 
Para desbloquear o teclado, pressione novamente a tecla BLOQUEIO DO TECLADO. O indicador luminoso 
em cima da tecla BLOQUEIO DO TECLADO irá apagar indicando que a incubadora poderá ser 
reprogramada. 

 
Figura 111 – Bloqueio do teclado – MC1 

Notas:  
- Ao ligar a incubadora o teclado estará sempre liberado para programação. 
- As teclas LIGA/DESLIGA e SILENCIA ALARME não são bloqueadas. 
 

6.2.7 – FUNCIONAMENTO DOS ALARMES 
 

A incubadora para recém-nascidos LINE 4 possui um sistema de alarmes, cuja função é alertar o usuário 
sobre a ocorrência de uma situação clínica do paciente fora dos limites normais ou sobre eventuais 
problemas técnicos do equipamento. 
Em todos os alarmes acionados, um beep intermitente é disparado e um indicador luminoso vermelho (led) 
poderá ser visto. O áudio pode ser silenciado temporariamente, mas a indicação visual permanecerá até que 
a condição normal seja restabelecida. 
Nota: 
- Tecla SILENCIA ALARME 
 

 

- Através da tecla SILENCIA ALARME, o usuário poderá inibir o sinal sonoro de alguns alarmes (ver 
funcionamento dos alarmes) por um período de 15 minutos. Nessa condição, o alarme continuará a 
ser indicado através de indicador luminoso vermelho (led) - (indicador de alarmes) e o indicador 
luminoso de alarme silenciado será acionado, mostrando ao usuário que o alarme esta silenciado. No 
caso de acionamento de outro alarme, mesmo o sinal sonoro estando inibido, o acionamento voltara a 
ser emitido pelo equipamento. 
- Caso a condição de alarme permaneça além dos 15 minutos o alarme voltará a ser disparado e o 
indicador luminoso de alarme silenciado se apagara, o usuário poderá inibir o acionamento sonoro 
por mais 15 minutos pressionando novamente a tecla SILENCIA ALARME. 
- Verifique sempre a causa do acionamento dos alarmes para garantir a segurança do paciente. 

 

Nota: 
- Prioridade de condição de alarme: todos os alarmes indicados pela incubadora para recém-nascidos LINE 4  são 
considerados de alta prioridade. 
- Nível de pressão sonora dos alarmes: a uma distância de 3m, perpendicularmente à frente da incubadora e 
aproximadamente 1,5m de altura do piso é de no mínimo 65 dB. 
- Tempo de atraso inerente à determinação de condição de alarmes: o tempo de atraso para o acionamento de 
alarmes é menor que 5 segundos.  
 - Atraso no sistema de alarmes: o sistema de alarmes possui tempo para detecção de alarmes inferior a 5 
segundos. 
- Verificar características normativas dos alarmes na tabela – Demonstrativo de Alarmes, ao final deste manual. 
 

 

ATENÇÃO 
Os alarmes que não podem ser silenciados pela tecla SILENCIA ALARME são: 
- Alarme falta de energia elétrica; 
- Alarme de circulação de ar; 
- Alarme falha no sistema; 
- Alarme de sobreaquecimento. 
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 GERAIS: 
 

1) Alarme falta de energia elétrica 
Esse alarme será acionado sempre que o fornecimento de energia elétrica pela rede 127/220V~ for 
interrompido. Para acionar esse alarme, o equipamento utiliza sua bateria interna como fonte de energia. 
Essa bateria é recarregável e é constantemente recarregada enquanto a incubadora está sendo alimentada 
pela rede elétrica AC. A bateria mantém os parâmetros programados por um período de no máximo 15 
minutos sem fornecimento de rede AC. Além do alerta sonoro, haverá indicação visual através de um 
indicador luminoso (led) vermelho com a descrição de “FALTA DE ENERGIA” no painel (indicador 20 da 
figura 98). O alarme não poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME, até que seja restabelecido o 
fornecimento de rede AC. Sempre que o alarme estiver acionado o operador deverá verificar a causa do 
problema, pois nessa condição os sistemas de monitoramento, circulação de ar, aquecimento e outros 
auxiliares estarão desligados. 
 

2) Alarme de circulação de ar 
Esse alarme é acionado no caso de parada do motor, problema na ventoinha ou redução do fluxo de ar. Além 
do alerta sonoro, haverá indicação visual através de um indicador luminoso (led) vermelho no painel (aviso de 
alarme – indicador 11 da figura 98) e de um indicador luminoso (led) aceso na indicação de “CIRCULAÇÃO” 
(indicador 12 da figura 98). O alarme não poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME. Sempre que o 
alarme de circulação de ar estiver acionado a incubadora desligará automaticamente todos os sistemas de 
controle, monitoramento e auxiliares.  
 

 

ATENÇÃO 
- Sempre que o alarme de circulação for acionado, retire o paciente da incubadora, pois nessa 
condição o ar no interior do compartimento do RN, não está sendo renovado / movimentado. 
- Alterações bruscas na temperatura do interior da cúpula da incubadora podem causar o 
acionamento do alarme. Caso o alarme seja acionado, mantenha a incubadora ligada por 10 minutos. 
Se a circulação de ar voltar ao normal, a incubadora desligará automaticamente o alarme, caso o 
alarme persista envie o equipamento à assistência técnica autorizada mais próxima. 
- Quando a incubadora é ligada o Alarme Circulação de AR permanecerá inibido durante 30 minutos. 

 

3) Alarme falha no sistema 
Esse alarme será acionado quando o sistema eletrônico detectar a falha de algum componente ou rotina de 
funcionamento. Além do alerta sonoro, haverá indicação através de indicador luminoso (led) vermelho no 
painel (no indicador de alarme – indicador 11 da figura 98) e um CÓDIGO no display. O CÓDIGO informado é 
a indicação da falha ocorrida no sistema e deverá ser informado para o técnico da Assistência Técnica 
autorizada OLIDEF. O alarme não poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME. Sempre que o 
alarme falha no sistema estiver acionado a incubadora desligará automaticamente todos os sistemas de 
controle, monitoramento e auxiliares. Este alarme é um aviso geral que inclui diversas partes do 
equipamento, e pode ser acionado sempre que o sistema de comando eletrônico encontrar uma falha, a qual 
sempre será demonstrada através de um código de erro, que é a forma de identificar onde está a falha. Esse 
código é importante ser registrado pelo operador para informar à rede de Assistência Técnica autorizada 
Olidef. 
 

 TEMPERATURA: 
 

4) Alarme de ar quente  
Este alarme é acionado somente no modo AR e será disparado sempre que a temperatura no interior da 
cúpula estiver com diferença maior que 1,5ºC em relação à temperatura programada. Além do alerta sonoro, 
haverá indicação através do indicador luminoso (led) vermelho da indicação do ALARME (indicador 11 da 
figura 98) e de um indicador luminoso (led) da indicação de “AR QUENTE” no painel (Indicador 14 da figura 
98). O alarme poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME por um período de 15 minutos. Ao término 
desse tempo, caso persista a condição de ar quente, o alerta sonoro voltará a ser acionado. 
 

 

ATENÇÃO 
- O acionamento deste alarme durante a utilização normal por longos períodos pode evidenciar algum 
tipo de problema técnico. Caso isso ocorra procure uma Assistência Técnica Autorizada. 

 

5) Alarme de ar frio 
Este alarme é acionado somente no modo AR e será disparado sempre que a temperatura no interior da 
cúpula estiver com diferença maior que 1,5ºC abaixo da temperatura programada. Além do alerta sonoro, 
haverá indicação através do indicador luminoso (led) vermelho da indicação do ALARME (indicador 11 da 
figura 98) e de um indicador luminoso (led) da indicação de “AR FRIO” no painel (Indicador 13 da figura 98). 
O alarme poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME por um período de 15 minutos. Ao término 
desse tempo, caso persista a condição de ar quente, o alerta sonoro voltará a ser acionado. 
 

 

ATENÇÃO 
- O acionamento deste alarme durante a utilização normal por longos períodos pode evidenciar algum 
tipo de problema técnico. Caso isso ocorra procure uma Assistência Técnica Autorizada. 
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6) Alarme falha do sensor RN 
Esse alarme será acionado somente no modo RN e será disparado sempre que o sensor for desconectado do 
equipamento (pelo próprio usuário ou acidentalmente). Nessa condição, o display RN deixará de indicar a 
temperatura, e não funcionará no modo RN assumindo automaticamente o modo AR. Além do alerta sonoro, 
haverá indicação através de indicador luminoso (led) vermelho da indicação de “Alarme” (indicador 11 da 
figura 98) e o indicador luminoso (led) de “FALHA DO SENSOR” no painel (indicador 15 da figura 98). O 
alarme poderá ser inibido pela tecla SILENCIA ALARME. 
 

 

ATENÇÃO 
- Quando o sensor RN estiver em curto, o alarme de falha do sensor será acionado, mas poderá ser 
inibido pela tecla SILENCIA ALARME. 

 

7) Alarme hipertermia  
Esse alarme será acionado apenas para o modo RN e será acionado sempre que a diferença entre a 
temperatura do recém-nascido for maior que 1,0°C acima da temperatura programada. Além do alerta sonoro, 
haverá indicação através do indicador luminoso (led) vermelho da indicação do ALARME (indicador 11 da 
figura 98) e de um indicador luminoso (led) da indicação de “HIPERTERMIA” no painel (Indicador 25 da figura 
98). O alarme poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME por um período de 15 minutos. Ao término 
desse tempo, caso persista a condição de ar quente, o alerta sonoro voltará a ser acionado. 
 

8) Alarme hipotermia 
Esse alarme será acionado apenas para o modo RN e será acionado sempre que a diferença entre a 
temperatura do recém-nascido for maior que 1,0°C abaixo da temperatura programada. Além do alerta 
sonoro, haverá indicação através do indicador luminoso (led) vermelho da indicação do ALARME (indicador 
11 da figura 98) e de um indicador luminoso (led) da indicação de “HIPOTERMIA” no painel (Indicador 24 da 
figura 98). O alarme poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME por um período de 15 minutos. Ao 
término desse tempo, caso persista a condição de ar quente, o alerta sonoro voltará a ser acionado. 
 

9) Alarme de sobreaquecimento 
Esse alarme será acionado sempre que a temperatura no interior da cúpula ultrapassar os 37,8ºC (caso o set 
point estiver menor que 37ºC), ou 39,8ºC (caso o set point estiver maior que 37ºC). Além do alerta sonoro, 
haverá indicação através de indicador luminoso (led) vermelho no painel com a indicação de ALARME 
(indicador 11 da figura 98) e de um indicador luminoso (led) com a indicação de “SOBREAQUECIMENTO” no 
painel (indicador 19 da figura 98). O alarme não poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME (exceto 
quando a temperatura sair da faixa de risco, menor ou igual a 37ºC, se o set point estiver menor que 37ºC, e 
menor ou igual a 39ºC, quando o set point estiver maior que 37ºC). Estas indicações permanecerão 
acionadas até que a temperatura do ar volte aos padrões, e dessa forma os controles de temperatura e 
auxiliares serão novamente acionados. Sempre que o alarme de sobreaquecimento estiver acionado a 
incubadora desligará automaticamente todos os sistemas de servo controle, incluindo o de temperatura. 
 

 

ATENÇÃO 
- A utilização da incubadora em ambientes com temperatura elevada (fora da especificação deste 
manual), com exposição direta à luz solar, com lâmpadas incandescentes, em conjunto com colchões 
térmicos e fototerapias podem provocar o acionamento deste alarme. Retire estas condições e 
verifique se o equipamento retorna ao funcionamento normal, caso contrario entre em contato com a 
Assistência Técnica autorizada Olidef. 
- Para maior segurança, os circuitos eletrônicos e sensor de temperatura, responsáveis pelo 
acionamento desse alarme são independentes do sistema (termostato) microprocessado. 

 

6.2.8 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES  
 

Utilize o seguinte procedimento para verificar o funcionamento dos alarmes da incubadora para recém-
nascidos LINE 4. 
Antes de iniciar a verificação assegure-se de que: 
- A incubadora esteja sem paciente. 
- O sensor de RN esteja desconectado do painel. 
- O cabo de alimentação esteja devidamente conectado a rede elétrica. 

1- Pressione a tecla LIGA no painel de controle e verifique se o display acende e há inicialização do 
sistema. 

2- Ajuste a temperatura desejada para o ar 37,0C. (Veja item 6.2.1 – Utilização do modo AR) Verifique se 
o aquecimento é ligado. 

3- Aguarde a estabilização da temperatura. Abra a cúpula e verifique se a temperatura indicada para o AR 
no painel frontal irá cair. O alarme Ar Frio deverá ser acionado assim que a temperatura indicada para 
o AR cair abaixo de 34,0ºC. Feche a cúpula após o acionamento do alarme. 

4- Conecte o sensor de RN no painel lateral e selecione o modo RN (Veja item 6.2.2 – Utilização do modo 
RN). 

5- Ajuste a temperatura desejada para o modo RN de 37ºC. Posicione o sensor RN à 10 cm de distância 
de altura, sobre o centro do colchão. Aguarde a estabilização da temperatura (a temperatura do RN 
indicada no display deve estar próxima do valor da temperatura desejada ou seja 37,0ºC). Antes de 
continuar o teste, verifique se não existe nenhum alarme acionado. 
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6- Retire o sensor do RN do interior da cúpula, deixando-o exposto a temperatura ambiente. Verifique se 
ocorre o acionamento do alarme de Hipotermia, que deve ocorrer quando a temperatura indicada para 
RN estiver 1,0ºC abaixo da temperatura desejada. 

7- Posicione agora o sensor do RN em um recipiente com água com temperatura acima de 38,0ºC, por 
exemplo, água retirada de uma torneira com aquecedor ou chuveiro elétrico. Verifique se ocorre o 
aumento da temperatura do RN indicada pelo modulo de controle. O alarme de Hipertermia deve ser 
acionado quando a temperatura indicada para RN no display estiver 1,0ºC acima da temperatura 
desejada. Nessa situação o indicador de aquecimento devera estar desligado. 

8- Desconecte o sensor de RN do painel lateral e verifique o acionamento do alarme Falha do Sensor. 
9- No painel frontal da Incubadora, selecionar a condição em “modo AR”, e ajuste a temperatura para 

36,0ºC. Deixar estabilizar o sistema por aproximadamente 30 minutos. Após esta estabilização obstruir 
a entrada ou saída de ventilação na bandeja da Incubadora. No intervalo de 15 a 120 segundos, 
deverá atuar o alarme sonoro e visual de Circulação de Ar. Desobstruir a passagem de ar. 

10- Desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica. Verifique se o alarme de Falta de Energia é 
acionado. 

11- Pressione a tecla desliga no painel de controle.  
12- Caso qualquer um dos testes descritos não resulte no acionamento dos alarmes, solicite a visita da 

assistência técnica mais próxima. 
 

Nota: 
- Para garantir a segurança do paciente, execute esse procedimento de verificação dos alarmes semanalmente.  
- A verificação dos alarmes não garante o perfeito funcionamento do equipamento. A calibração da temperatura e o 
teste de alguns alarmes podem ser feitos somente pelas assistências técnicas autorizadas. Envie sua incubadora 

para revisões periódicas em intervalos não superiores há 6 meses. 
 

6.3 – LIGANDO A INCUBADORA PARA RECÉM-NASCIDOS LINE 4 – MC2 

PAINEL 

 
Figura 112- Painel do modulo de controle MC 2 

 

1 TECLA LIGA/DESLIGA  13 TECLA TARA 

2 INDICADOR DE EQUIPAMENTO LIGADO  14 INDICADOR DE ALARME DE HIPOTERMIA 

3 INDICADOR MODO DE OPERAÇÃO RN  15 INDICADOR DE ALARME DE HIPERTERMIA 

4 TECLA DE AUMENTO DA TEMPERATURA DESEJADA  16 TECLA PROGRAMAÇÃO MAIOR QUE 37ºC 

5 TECLA DE REDUÇÃO DA TEMPERATURA DESEJADA  17 INDICADOR DE TEMPERATURA DESEJADA > 37° C 

6 TECLA SILENCIA ALARME  18 INDICADOR MODO DE OPERAÇÃO AR 

7 DISPLAY ALFANUMÉRICO  19 TECLA DE SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO 

8 TECLA DE AUMENTO DA UMIDADE  20 TECLA BLOQUEIO DE TECLADO 

9 TECLA DE REDUÇÃO DA UMIDADE  21 INDICADOR DE TECLADO BLOQUEADO 

10 INDICADOR PROPORCIONAL DE  AQUECIMENTO  22 INDICADOR DE ALARMES 

11 INDICADOR DE ALARME DE AR QUENTE  23 INDICADOR DE ALARME SILENCIADO 

12 INDICADOR DE ALARME DE AR FRIO  24 INDICADOR DE ALARME FALTA DE ENERGIA 
 

 Utilização na Rede Elétrica 
 

- Conecte o cabo de alimentação da incubadora em uma tomada compatível com a tensão de alimentação 
especificada no equipamento. 
 

 

ATENÇÃO 
- A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 pode ser ligada em uma rede elétrica de 127 / 220 V~, 
possui seleção automática de tensão e frequência de 50/60 Hz. 

- Ligue a chave geral, localizada no modulo de controle na lateral direita na incubadora. 
- Pressione a tecla LIGA, localizada no painel de controle.  
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6.3.1– UTILIZAÇÃO MODO AR 
 

O modo de controle AR proporciona um controle estável da temperatura do ar no compartimento do recém-
nascido, através do acionamento automático da resistência de aquecimento conforme a temperatura 
desejada programada pelo operador. Nesse modo de operação, a incubadora possui alarmes de AR 
QUENTE e AR FRIO, que serão acionados sempre que a temperatura verificada para o AR estiver com uma 

diferença maior que 1,5C em relação à temperatura desejada. O valor desejado para temperatura do ar pode 
ser programado dentro da faixa de 20 à 37ºC, em incrementos do 0,1ºC. O valor medido e o valor desejado 
serão indicados no painel de controle. Como utilizar o modo AR: 
- Verifique se o sensor cúpula está conectado. 
- Ligue a incubadora modelo para recém-nascidos LINE 4. 
- O equipamento vem com um valor pré-ajustado de temperatura de fábrica à 34ºC. Sempre que o 
equipamento for desligado e religado o valor pré-ajustado retorna ao valor estabelecido pela fabrica (pre-
ajuste). 
- Para ajustar o valor desejado para a temperatura do AR, pressione as teclas AUMENTO DA 
TEMPERATURA DESEJADA (indicação 4 da figura 128) / REDUÇÃO DA TEMPERATURA DESEJADA 
(indicação 5 da figura 128)  até o valor desejado pelo operador. 
 

 
 

Figura 113 – Set point temperatura do AR 
 

A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 permite que o operador selecione temperaturas superiores a 37ºC. 
Para programar valores acima de 37ºC o operador deve: elevar a temperatura até chegar há 37ºC (observar 
sinal sonoro que será emitido por 3 segundos) e pressionar a tecla >37°C (indicação conforme item 16 da 
figura 112) para desabilitar uma trava eletrônica, permitindo ajustar a temperatura entre 37,1ºC à 39ºC, a 
partir desse momento o indicador luminoso >37ºC acendera indicando que a faixa > 37ºC está habilitada, 
conforme figura 114. 
 

 
Figura 114 – LED indicador tecla “> 37ºC” acionada 

" 

- Para ajustar o valor desejado para a temperatura do AR (acima de 37ºC), pressione as teclas AUMENTO 
DA TEMPERATURA DESEJADA (indicação 4 do desenho acima) / REDUÇÃO DA TEMPERATURA 
DESEJADA (indicação 5 do desenho acima) até o valor desejado pelo operador. 
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Figura 115 – Set point da temperatura do AR acima 37ºC 

 
Notas: 
- Dentro do campo AR, o número indicado representa o valor lido atual. O número indicado no campo 
TEMPERATURA DESEJADA representa o valor programado (set point). 
- A incubadora passará a controlar automaticamente a potência enviada à resistência de aquecimento para 
estabilizar a temperatura da incubadora conforme a temperatura programada pelo usuário. 
- No painel há um indicador proporcional de aquecimento, conforme figura 115. 
- O alarme de baixa temperatura ficará inibido durante 30 minutos após o equipamento entrar em modo de 
operação. O alarme será automaticamente restabelecido após este tempo. 

 

6.3.2– UTILIZAÇÃO DO MODO RN 
 

No modo RN, a incubadora proporciona ao paciente o aquecimento necessário para a estabilização da sua 
temperatura corpórea, através do acionamento automático da resistência de aquecimento conforme o valor 
ajustado pelo operador. Nesse modo de operação, a incubadora possui alarmes de HIPERTERMIA e 
HIPOTERMIA, que serão acionados sempre que a temperatura verificada para o RN estiver com uma 

diferença maior que 1,0C em relação à temperatura desejada. O valor desejado para temperatura do RN 
pode ser programado dentro da faixa de 34 à 37ºC, em incrementos de 0,1ºC. O valor medido e o valor 
desejado serão indicados no painel de controle. Como utilizar o modo RN: 
Como utilizar o modo RN: 
- Verifique se o sensor de RN está conectado no local adequado da incubadora. 
- Lave com cuidado e seque a pele do paciente onde será fixado o sensor (sobre o abdome ou nas costas, 
caso a criança esteja deitada de bruços). 
- Coloque o sensor de pele na localização mais adequada do paciente e fixe-o utilizando um adesivo não 
alergênico, conforme figura 116. 
 

 
 

Figura 116 – Esquema para fixação do sensor de RN 

A. Adesivo para sensor de temperatura 
B. Sensor de RN 
C. Pele do RN 

 

- Ligue a incubadora para recém-nascidos LINE 4. 
- Para ajustar o valor desejado para a temperatura do RN, pressione a tecla MODO DE OPERAÇÃO 
(indicação 3 da figura 112) para a incubadora ir para o modo RN. 
- O equipamento vem com um valor de temperatura pré-ajustado de fábrica à 36ºC. Sempre que o 
equipamento for desligado e religado o retornará ao  valor pré-ajustado. 
- Para ajustar o valor desejado para a temperatura do RN, pressione as teclas AUMENTO DA 
TEMPERATURA DESEJADA/ REDUÇÃO DA TEMPERATURA DESEJADA até o valor desejado pelo 
operador. 
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Figura 117 – Set point temperatura  do RN 
 

A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 permite que o operador selecione temperaturas superiores a 37ºC 
no modo RN. Para programar valores acima de 37ºC o operador deve: elevar a temperatura até chegar há 
37ºC e pressionar a tecla >37°C para desabilitar uma trava eletrônica, permitindo ajustar a temperatura entre 
37,1ºC à 38ºC, a partir desse momento o indicador luminoso >37ºC acendera indicando que a faixa > 37ºC 
está habilitada, conforme figura 118. 
 

 

Figura 118 – LED indicador tecla “>37ºC” 
 

- Para ajustar o valor desejado para a temperatura do RN (acima de 37ºC), pressione as teclas AUMENTO 
DA TEMPERATURA DESEJADA/ REDUÇÃO DA TEMPERATURA DESEJADA até o valor desejado pelo 
operador. 
 

 

Figura 119 – Set point temperatura do RN acima 37°C 
 

Notas: 
- Dentro do campo RN, o número indicado representa o valor lido atual. O número indicado no campo 
TEMPERATURA DESEJADA representa o valor programado (set point). 
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- A incubadora passará a controlar automaticamente a potência da resistência de aquecimento para 
estabilizar a temperatura do RN conforme a temperatura programada pelo usuário. 
- No painel há um indicador proporcional de aquecimento, conforme figura 119. 
- O peso do RN, sua idade, condição clínica e outros fatores metabólicos e ambientais afetarão o tempo 
necessário para a estabilização da temperatura do paciente em relação à temperatura programada. 
- O alarme de baixa temperatura ficará inibido durante 30 minutos após o equipamento entrar em modo de 
operação. O alarme se desinibirá automaticamente após este tempo. 
 

 

ATENÇÃO 
- O sensor de pele jamais deverá ser utilizado para controle da temperatura retal, pois o paciente 
poderia receber calor insuficiente ou excessivo. 
- Para evitar desconforto ao paciente, não pressione excessivamente o sensor sobre a pele.  
- A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 não pode medir ou controlar a temperatura da pele 
do paciente se o sensor do RN não estiver posicionado corretamente. A desconexão ou falha no 
contato direto do sensor com a pele do paciente causará uma leitura incorreta da temperatura, e 
a incubadora não poderá regular o aquecimento necessário ao paciente. 
- Utilize somente sensores de temperatura fornecido pela OLIDEF ou por seus representantes 
autorizados. A utilização de sensores diferentes do especificado pode causar erros na leitura da 
temperatura e consequentemente riscos ao paciente. 
- Meça a temperatura do RN com outro equipamento calibrado em intervalos regulares. Caso a 
diferença entre o valor obtido e o valor indicado pelo display do equipamento apresente diferença 
acima de 0,5°C encaminhe o equipamento e o sensor de pele a assistência técnica autorizada 
Olidef mais próxima. 

 

 

6.3.3 - CONTROLE DE UMIDADE 
 

Incubadora para recém-nascidos LINE 4 poderá administrar a umidade através de duas maneiras diferentes: 

 Umidade relativa do ar passiva (opcional) 

 Servo controle de umidade relativa do ar (opcional) 
 

 Umidade Relativa do Ar Passiva (opcional) 
Para aumentar a concentração de umidade no compartimento do recém-nascido, complete o reservatório da 
incubadora, conjunto nível de água. A capacidade máxima do reservatório é de aproximadamente 3 litros. O 
fluxo de ar quente produzido pelo painel de comando irá passar sobre a superfície da água, levando a 
umidade para o interior da cúpula. Substitua a água do reservatório diariamente ou a cada troca de paciente. 
A utilização de água é opcional, o equipamento pode funcionar normalmente sem água no reservatório. 
Como usar umidade passiva. 
- Para encher o reservatório, abra a tampa (A) e lentamente coloque água destilada até o nível de água do 
reservatório ficar entre os níveis máximo (B) e mínimo (C), indicados no copo plástico do conjunto nível de 
água. 

 
Figura 120 – Nível do reservatório interno de umidificação passiva 

 

- Ligue a Incubadora, o fluxo de ar quente produzido pelo painel de comando irá circular sobre a superfície da 
água, levando a umidade para o interior da cúpula. 
- Para drenar a água do reservatório, abra o registro (D) do indicador de nível, recolhendo a água em um 
recipiente. 
 

Nota: 
- Capacidade máxima do reservatório é de 3 litros. 
 

 

ATENÇÃO 
- Use somente água destilada ou deionizada. 
- O nível de umidade relativa dentro da Incubadora dependerá da umidade relativa do ar ambiente.  
- Quando a temperatura do ar dentro da Incubadora é relativamente maior que a temperatura do ar 
externo, uma condensação poderá se formar nas paredes internas da cúpula. Quando esta 
diferença entre as temperaturas for menor, a condensação não aparecerá. 
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 Servo Controle de Umidade Relativa do Ar (opcional) 
No modo servo controlado, a incubadora proporciona um controle estável da umidade do ar no 
compartimento do recém-nascido. Nesse modo de operação, a incubadora possui alarmes de UMIDADE 
ALTA e UMIDADE BAIXA, que serão acionados sempre que a umidade verificada para o compartimento 
estiver com uma diferença maior que 10% em relação à umidade desejada (para mais ou para menos). 
Esse sistema servo controlado permite que o operador da incubadora monitore e ajuste a umidade relativa do 
ar dentro do compartimento do recém-nascido, que  pode ser ajustado dentro da faixa de 20 a 95%, em 
incrementos de 1%. O valor medido e o valor desejado da umidade relativa do ar serão indicados no painel 
de controle. 
 

Abastecendo o reservatório de água: 
- Abra a tampa do reservatório. 
- Preencha a água do reservatório até o nível indicado, mantendo a água entre as faixas mínima e máxima. O 
excesso de água pode causar demora na umidificação da incubadora além de causar risco de 
transbordamento quando a incubadora for inclinada. 
- Feche a tampa do reservatório. 

 
Figura 121 – Abastecendo o reservatório 

Nota: 
- Capacidade máxima do reservatório é de 3 litros (aproximadamente). 
- Não é necessário retirar o reservatório para reabastecer o equipamento durante o seu funcionamento, 
evitando assim que as funções servo controladas sejam interrompidas. 
 

 

ATENÇÃO 
- Use somente água destilada ou deionizada, e faça a assepsia do reservatório conforme item a cada 
troca de pacientes. A falta de assepsia periódica pode causar falha nos eletrodos sensores de nível de 
agua, e levar o equipamento a uma operação fora das especificações! 
- Quanto não utilizar o equipamento por longos períodos de tempo, nunca deixe agua dentro do 
reservatório. Retire a agua do reservatório e seque com pano limpo, papel absorvente ou ar pressurizado 
ou quente! 
- Quando a temperatura do ar dentro da Incubadora é relativamente maior que a temperatura do ar 
externo, uma condensação poderá se formar nas paredes internas da cúpula. Quando esta diferença 
entre as temperaturas for menor, a condensação não aparecerá. 

 

Programando a umidade relativa do ar dentro da cúpula: 
 

- Para programar o valor de umidade desejado, utilize as teclas de AUMENTO (indicador 8 da figura 112) e 
REDUÇÃO (indicador 9 da figura 112) de umidade. 
- Após finalizar a programação, o sistema de umidificação servo controlado da incubadora para recém-
nascido LINE 4 irá iniciar o aquecimento do reservatório, aumentando a evaporação da água até a umidade 
relativa atingir o valor pré-determinado pelo operador, mantendo, então, a umidade próxima ao valor 
programado, dentro da faixa de tolerância estabelecida pelo erro máximo aceitável de alarme. 
 

 

Figura 122 – Display – controle de umidificação MC2 
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Notas: 
- A utilização do sistema de umidificação servo controlada é opcional. Para desativar o sistema, programe a 
umidade desejada para 20% e em seguida pressione novamente a tecla de redução. O display continuará 
indicando a umidade relativa do ar dentro da cúpula e o valor desejado ficará apagado, indicando que está 
desativado. 
- Sempre que o reservatório estiver com nível de água baixo, o sistema de umidificação servo controlado 
permanecerá desativado e será emitido um alarme correspondente. 
- O alarme de baixa temperatura ficará inibido durante 30 minutos após o equipamento entrar em modo de 
operação. A função desse alarme será restaurada automaticamente após este tempo. 
 

6.3.4 - CONTROLE DE OXIGÊNIO  
 

A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 poderá administrar o oxigênio de duas maneiras diferentes. 
 

 Válvula de oxigênio limitadora (entrada limitada à 8 L/min), 

 Válvula de oxigênio passiva (opcional - entrada limitada à 64 L/min), 

Nota:  
- A válvula de oxigênio limitadora é um item de série para este tipo de comando, caso o cliente optar pela 
válvula de oxigênio passiva a composição do equipamento ficará da seguinte maneira: 
 

- Válvula de oxigênio limitadora; 
- Válvula de oxigênio passiva. 
 

 

ATENÇÃO 
-Leia e entenda as advertências contidas no item 3 – Advertência e/ou precauções a serem 
adotadas desse manual.  
-O ar dentro do compartimento do recém-nascido só deverá ser enriquecido com oxigênio sob 
prescrição médica. 

 

 Modo de Operação Válvula de Oxigênio Limitadora 
 

- Ligue a incubadora e aguarde a estabilização da temperatura interna. Caso a incubadora tenha que 
administrar umidificação junto com a aplicação de oxigênio, aguardar também a estabilização do nível de 
umidade desejado. 

- Através de uma mangueira de pressão de nylon trançada 250 PSI atóxica, conectar a saída do fluxômetro 
da rede ou cilindro de oxigênio hospitalar ao niple da válvula de entrada de oxigênio da incubadora, 
conforme figura 123. 

 
Figura 123 - Ligação para operação válvula de oxigênio limitadora 

 

- Instale um monitor de oxigênio, posicionando o sensor próximo ao centro do compartimento do recém-
nascido. 

- Inicie o fornecimento de oxigênio somente após a estabilização dos parâmetros da incubadora. 
- Determine o fluxo inicial de oxigênio com base na tabela localizada acima ao lado da válvula limitadora, 

localizada no lado direito da incubadora. Essa tabela indica valores aproximados para o fluxo de oxigênio 
necessário para manter a concentração desejada. A concentração obtida pode variar conforme a 
umidade relativa do ar no interior do compartimento, o estado do filtro de ar, das vedações da cúpula, o 
número e frequência de abertura das portinholas. 

- Aguarde 15 minutos e verifique a concentração de oxigênio no interior da incubadora indicado pelo 
monitor de O², sem abrir a cúpula. Se necessário, ajuste o fluxo de oxigênio através do fluxômetro da 
rede ou cilindros. Repita a leitura da concentração de O² a cada 15 minutos. 

Nota: 
- Fluxos de oxigênio acima de 15 litros por minuto irão produzir concentrações de oxigênio acima dos valores 
indicados na tabela. 
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Fluxo de Entrada (L/min) 0 2 4 6 8 10 12 15 

Concentração O2 (%) 21 21 – 28 22 – 32 24 – 34 27 – 40 30 – 42 32 – 44 35 - 50 

 

 

ATENÇÃO 
- A administração de oxigênio pode elevar o nível de ruído dentro da incubadora, o que pode causar 
desconforto ao paciente. 
- O fluxo de oxigênio não pode ser usado como uma medida exata da concentração de oxigênio 
dentro da Incubadora, concentrações de oxigênio devem ser medidas com um analisador de 
oxigênio devidamente calibrado. 
- O uso impróprio de oxigênio suplementar pode ser associado a sérios efeitos colaterais inclusive 
cegueira, danificação das células cerebrais e morte. O risco varia de acordo com cada paciente. O 
método, a concentração e a duração da administração do oxigênio deverão ser prescrita por um 
médico atendente qualificado conhecedor dos riscos e benefícios. 
- Se for necessário administrar oxigênio em uma emergência, o médico atendente deverá ser 
notificado imediatamente. 
- A administração de oxigênio deve ser feita apenas sob orientação de pessoal médico qualificado. 
- A concentração de oxigênio aspirada por uma criança não determina previamente a tensão parcial 
de oxigênio no sangue. 
- Abrir a porta de acesso ao paciente pode gerar uma redução grande na concentração de oxigênio, 
podendo até mesmo gerar um alarme. Aguarde um tempo de estabilização dos níveis de oxigênio 
admitido para verificar a medição. 
- Não use oxigênio na presença de anestésicos inflamáveis. 
- Mantenha qualquer fonte de ignição (ex.: fósforos, cigarros, equipamentos que produzem faísca, 
etc.) longe da sala onde a incubadora estiver operando. Tecidos, óleos ou outros combustíveis 
entram em ignição facilmente quando o ar está enriquecido com oxigênio. 

 

 Modo de Operação da Válvula de Oxigênio Passiva (Módulo Opcional) 
 

- Ligue a incubadora e aguarde a estabilização da temperatura interna. Caso a incubadora tenha que 
administrar umidificação junto com a aplicação de oxigênio, aguardar também a estabilização do nível de 
umidade desejado. 

- Através de uma mangueira de pressão de nylon trançada 250 PSI atóxica, conectar a saída do fluxômetro 
da rede ou cilindro de oxigênio hospitalar ao niple da válvula de entrada de oxigênio da incubadora, 
conforme figura 124. 
 

 
Figura 124 – Ligação para operação da válvula de oxigênio passiva 

 

- Instale um monitor de oxigênio, posicionando o sensor próximo ao centro do compartimento do recém-
nascido. 

- Inicie o fornecimento de oxigênio somente após a estabilização dos parâmetros da incubadora. 
- Determine o fluxo inicial de oxigênio com base na tabela localizada acima da tampa do filtro de ar 

localizada na parte traseira da incubadora. Essa tabela indica valores aproximados para o fluxo de 
oxigênio necessário para manter a concentração desejada. A concentração obtida pode variar conforme a 
umidade relativa do ar no interior do compartimento o estado do filtro de ar, das vedações da cúpula, o 
número e frequência de abertura das portinholas. 

- Aguarde 15 minutos e verifique a concentração de oxigênio no interior da incubadora indicado pelo 
monitor de O², sem abrir a cúpula. Se necessário, ajuste o fluxo de oxigênio através do fluxômetro da 
rede ou cilindros. Repita a leitura da concentração de O² a cada 15 minutos. 

 

Nota: 
- Fluxos de oxigênio acima de 15 litros por minuto irão produzir concentrações de oxigênio acima dos valores 
indicados na tabela. 
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Fluxo de Entrada (L/min) 0 2 4 6 8 10 12 15 

Concentração O2 (%) 21 21 – 28 22 – 32 24 – 34 27 – 40 30 – 42 32 – 44 35 - 50 

 

 

ATENÇÃO 
- A administração de oxigênio pode elevar o nível de ruído para o RN dentro da incubadora. 
- O fluxo de oxigênio não pode ser usado como uma medida exata da concentração de oxigênio dentro 
da Incubadora, concentrações de oxigênio devem ser medidas com um analisador de oxigênio 
devidamente calibrado. 
- O uso impróprio de oxigênio suplementar pode ser associado a sérios efeitos colaterais inclusive 
cegueira, danificação das células cerebrais e morte. O risco varia de acordo com cada paciente. O 
método, a concentração e a duração da administração do oxigênio deverão ser prescrita por um médico 
atendente qualificado conhecedor dos riscos e benefícios. 
- Se for necessário administrar oxigênio em uma emergência, o médico atendente deverá ser notificado 
imediatamente. 
- A administração de oxigênio deve ser feita apenas sob orientação de pessoal médico qualificado. 
- A concentração de oxigênio aspirada por uma criança não determina previamente a tensão parcial de 
oxigênio no sangue. 
- Abrir a porta de acesso ao paciente pode gerar uma redução grande na concentração de oxigênio, 
podendo até mesmo gerar um alarme. Aguarde um tempo de estabilização dos níveis de oxigênio 
admitido para verificar a medição. 
- Não use oxigênio na presença de anestésicos inflamáveis. 
- Mantenha qualquer fonte de ignição (ex: fósforos, cigarros, equipamentos que produzem faísca, etc.) 
longe da sala onde a incubadora estiver operando. Tecidos, óleos ou outros combustíveis entram em 
ignição facilmente quando o ar está enriquecido com oxigênio. 

 

6.3.5 – BALANÇA INTEGRADA (MÓDULO OPCIONAL) 
 

A incubadora para recém-nascido LINE 4 possui balança, como opcional, com integração total ao painel de 
controle, sendo que os valores de peso são exibidos no display. A balança tem limite de carga de 10Kg, e 
precisão de ± 5g. Quando esse limite de carga é excedido o painel indicará um alarme  de SOBRECARGA 
NA BALANÇA. 
Como usar a balança. 
- Verifique se o conector da balança esta conectado à lateral do painel de controle. 
- Ligue a incubadora. 
- Pressione a tecla TARA para zerar a balança (o paciente não deve estar sobre o leito). 
- Posicione o paciente sobre o leito / colchão e aguarde a estabilização da indicação de peso no display. 

 
 

Figura 125 – Display – Balança MC2 
 

6.3.6 - COMUNICAÇÃO SERIAL / WIRELESS 
 

O Programa Supervisório é um programa de monitoramento e supervisão de incubadoras. Ele permite a 
monitoração, armazenamento, impressão e análise de todos os parâmetros indicados no módulo de controle 
da incubadora, através de um micro computador e pela conexão da porta de comunicação serial (RS 232) ou 
via wireless (opcional). Os parâmetros indicados pelo programa são: 
 

· Temperatura da cúpula; 
· Temperaturas do Recém Nascido; 
· Temperaturas de controle desejadas; 
· Umidade Relativa no Interior da Cúpula; 
· Umidade Desejada; 
· Peso do Recém Nascido; 
· Mensagem de Alarmes Pendentes; 
 

Todos os parâmetros medidos são armazenados e indicados em curvas de tendências. 
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REQUISITOS MÍNIMOS DO MICROCOMPUTADOR: 
 

· Microcomputador em conformidade com a IEC 60950-1 com sistema operacional Windows (Windows 
2000,XP,Windows Seven); 
· Monitor com resolução mínima de 800x600; 
· Porta Serial (COM) (pode-se utilizar um adaptador Serial – USB em casos de computadores sem a porta 
serial disponível, opcional não incluso); 
. Computador com sistema de comunicação wireless (802.11-X). 
 

Para utilizar o sistema, conecte o cabo padrão RS 232 fornecido com a incubadora, na lateral do modulo de 
controle da incubadora e na porta de entrada serial do microcomputador. 
Obs.: Para conseguir a utilização mais adequada deste sistema certifique-se que a distancia mínima do microcomputador para a 
incubadora é de 1,5 metros, conforme figura 126.  

 
Figura 126 – Ambiente do paciente 

Nota: 
- Para utilização da comunicação serial, verificar manual do usuário "Programa Supervisório" que acompanha 
o produto e software específico fornecido em CD/DVD junto ao manual para instalação no microcomputador. 
- Para utilização da comunicação wireless acesse o menu “COMUNICAÇÃO” e selecione o modo de 
comunicação wifi, configure os parâmetros de endereçamento fornecido pelo gerenciador de rede local. Para 
maiores informações consulte o manual do software supervisório. 
 

 

ATENÇÃO 
- O microcomputador a ser utilizado no sistema não deve possuir apenas isolação básica como 
proteção contra choque elétrico. 
- O manuseio, manutenção, limpeza e condições ambientais do microcomputador verificar manual do 
fabricante. 

 

6.3.7 – RECURSOS ADICIONAIS 
 

6.3.7.1 - BLOQUEIO DO TECLADO 
 

O painel da incubadora para recém-nascido LINE 4, no modulo de controle MC2, possui uma função para 
bloquear o teclado e evitar que os parâmetros programados sejam alterados acidentalmente. Para bloquear o 
teclado, pressione a tecla BLOQUEIO DO TECLADO (tecla 20 conforme figura 112). Um indicador luminoso 
(led) em cima da tecla BLOQUEIO DO TECLADO será acionado (indicador 21 conforme figura 112) indicando 
que à partir daquele instante nenhuma alteração poderá ser realizada na programação. Para desbloquear o 
teclado, pressione novamente a tecla BLOQUEIO DO TECLADO. O indicador luminoso acima da tecla 
BLOQUEIO DO TECLADO irá apagar indicando que a incubadora poderá ser reprogramada. 
 

 

Figura 127 – Bloqueio do teclado –MC2 

Nota:  
- Ao ligar a incubadora o teclado estará sempre liberado para programação. 
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6.3.8 – FUNCIONAMENTO DOS ALARMES 
 

A incubadora para recém-nascidos LINE 4 possui um sistema de alarmes, cuja função é alertar o usuário 
sobre a ocorrência de uma situação clínica do paciente fora dos limites normais ou sobre eventuais 
problemas técnicos do equipamento. 
Em todos os alarmes acionados, um beep intermitente é disparado e um indicador luminoso vermelho (led) 
poderá ser visto. O áudio pode ser silenciado temporariamente, mas a indicação visual permanecerá até que 
a condição normal seja restabelecida. 
Nota: 
- Tecla SILENCIA ALARME 
 

 

- Através da tecla SILENCIA ALARME, o usuário poderá inibir o sinal sonoro de alguns alarmes (ver 
funcionamento dos alarmes) por um período de 15 minutos. Nessa condição, o alarme continuará a 
ser indicado através de indicador luminoso vermelho (led - indicador de alarmes) e o indicador 
luminoso de alarme silenciado será acionado, mostrando ao usuário que o alarme esta silenciado.  
- No caso de acionamento de outro alarme concomitantemente, mesmo o sinal sonoro estando 
inibido, o acionamento voltara a ser emitido pelo equipamento. 
- Caso a condição de alarme permaneça além dos 15 minutos o alarme voltará a ser disparado e o 
indicador luminoso de alarme silenciado se apagara, o usuário poderá inibir o acionamento sonoro 
por mais 15 minutos pressionando novamente a tecla SILENCIA ALARME. 
- Verifique sempre a causa do acionamento dos alarmes para garantir a segurança do paciente. 

 

Nota: 
- Prioridade de condição de alarme: todos os alarmes indicados pela incubadora para recém-nascidos LINE 4  
são considerados de alta prioridade. 
- Nível de pressão sonora dos alarmes: a uma distância de 3m, perpendicularmente à frente da incubadora e 
aproximadamente 1,5m de altura do piso é de no mínimo 65 dB. 
- Tempo de atraso inerente à determinação de condição de alarmes: o tempo de atraso para o acionamento 
de alarmes é menor que 5 segundos.  
 - Atraso no sistema de alarmes: o sistema de alarmes possui tempo para detecção de alarmes inferior a 5 
segundos. 
- Verificar características normativas dos alarmes na tabela – Demonstrativo de Alarmes, ao final deste 
manual. 
 

 

ATENÇÃO 
- Os alarmes que não podem ser silenciados pela tecla SILENCIA ALARME: 
 
- Alarme falta de energia elétrica; 
- Alarme de circulação de ar; 
- Alarme módulo dos sensores desconectado; 
- Alarme falha no sistema; 
- Alarme módulo de umidificação desconectado; 
- Alarme sobreaquecimento; 
- Alarme falha no sensor UR. 

 

 GERAIS: 
 

1) Alarme falta de energia elétrica 
Esse alarme será acionado sempre que o fornecimento de energia elétrica pela rede 127/220V~ for 
interrompido. Para acionar esse alarme, o equipamento utiliza sua bateria interna como fonte de energia. 
Essa bateria é recarregável e é constantemente recarregada enquanto a incubadora está sendo alimentada 
pela rede elétrica AC. A bateria mantém os parâmetros programados por um período de no máximo 15 
minutos sem fornecimento de rede AC. Além do alerta sonoro, haverá indicação visual através de um 
indicador luminoso (led) vermelho com a descrição de “FALTA DE ENERGIA” no painel (indicador 24 da 
figura 112). O alarme não poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME, até que seja restabelecido o 
fornecimento de rede AC. Sempre que o alarme estiver acionado o operador deverá verificar a causa do 
problema, pois nessa condição os sistemas de monitoramento, circulação de ar, aquecimento e outros 
auxiliares estarão desligados. 
 
 

2) Alarme de circulação de ar 
Esse alarme é acionado no caso de parada do motor, problema na ventoinha ou redução do fluxo de ar. Além 
do alerta sonoro, haverá indicação visual através de indicador luminoso (led) vermelho no painel (indicador 22 
conforme figura 112) e mensagem FALTA DE CIRCULAÇÃO no display. O alarme não poderá ser silenciado 
pela tecla SILENCIA ALARME. Sempre que o alarme de circulação de ar estiver acionado a incubadora 
desligará automaticamente todos os sistemas monitoramento, controle e atuação. 
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ATENÇÃO 
- Sempre que o alarme de circulação for acionado, retire o paciente da incubadora, pois nessa 
condição o ar no interior do compartimento do RN, não está sendo renovado / circulado. 
- Alterações bruscas na temperatura do interior da cúpula da incubadora podem causar o 
acionamento do alarme. Caso o alarme seja acionado, mantenha a incubadora ligada por 10 
minutos. Se a circulação de ar voltar ao normal, o alarme será finalizado , caso o alarme persista 
envie o equipamento à assistência técnica autorizada mais próxima. 
- Quando a incubadora é ligada o Alarme Circulação de AR permanecerá inibido durante 30 
minutos até a estabilização do ambiente interno da cupula. 

 

3) Alarme módulos dos sensores desconectado  
Esse alarme será acionado sempre que o sensor cúpula for desconectado do equipamento (pelo próprio 
usuário ou acidentalmente). Além do alerta sonoro, haverá indicação visual através de indicador luminoso 
(led) vermelho no painel (indicador 22 conforme figura 112) e mensagem MOD SENS DESCONECTAD no 
display. O alarme não poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME. 
 

 

ATENÇÃO 
- O módulo dos sensores deve permanecer conectado durante a utilização da incubadora. 

 

4) Alarme falha do sistema 
Esse alarme será acionado quando o sistema eletrônico detectar a falha de algum componente ou rotina de 
funcionamento. Além do alerta sonoro, haverá indicação visual através de indicador luminoso (led) vermelho 
no painel (indicador 22 conforme figura 112) e mensagem FALHA DO SISTEMA (CÓDIGO) no display. O 
CÓDIGO informado é a indicação da falha ocorrida no sistema. O alarme não poderá ser silenciado pela tecla 
SILENCIA ALARME. Sempre que o alarme falha no sistema estiver acionado a incubadora desligará 
automaticamente todos os sistemas de controle, monitoramento e auxiliares. 
 

 TEMPERATURA: 
 

5) Alarme de ar quente  
Este alarme existe somente no modo AR e será acionado sempre que a temperatura no interior da cúpula 
estiver com diferença maior que 1,5ºC em relação à temperatura programada. Além do alerta sonoro, haverá 
indicação visual através de indicador luminoso (led) vermelho no painel (ALARME - indicador 22 conforme 
figura 112) e um indicador luminoso (led – indicador 11 conforme figura 112) indicando “AR QUENTE” no 
painel. O alarme poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME por um período de 15 minutos. Ao 
término desse período, caso persista a condição de ar quente o ALARME voltará a ser acionado. 
 

 

ATENÇÃO 
- O acionamento deste alarme durante a utilização normal por longos períodos pode evidenciar 
algum tipo de problema técnico. Caso isso ocorra procure uma Assistência Técnica Autorizada. 

 

6) Alarme de ar frio 
Este alarme existe somente no modo AR e será acionado sempre que a temperatura no interior da cúpula 
estiver com diferença menor que 1,5ºC em relação à temperatura programada. Além do alerta sonoro, haverá 
indicação visual através de indicador luminoso (led) vermelho no painel (ALARME - indicador 22 conforme 
figura 112) e um indicador luminoso (led – indicador 12 conforme figura 112) indicando “AR FRIO” no painel. 
O alarme poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME por um período de 15 minutos. Ao término 
desse período, caso persista a condição de ar quente o ALARME voltará a ser acionado. 
 

 

ATENÇÃO 
- O acionamento deste alarme durante a utilização normal por longos períodos pode evidenciar 
algum tipo de problema técnico. Caso isso ocorra procure uma Assistência Técnica Autorizada. 

 

7) Alarme sensor de RN desconectado  
Esse alarme existe somente no modo RN e será acionado sempre que o sensor de RN for desconectado do 
modulo de sensores (pelo próprio usuário ou acidentalmente). Nessa condição, o display RN (T1) deixará de 
indicar a temperatura, e o modo de funcionamento RN será automaticamente alterado para o modo AR, em 
sua ultima programação ou no padrão de fabrica. Além do alerta sonoro, haverá indicação visual através de 
indicador luminoso (led) vermelho no painel (ALARME - indicador 22 conforme figura 112) e mensagem 
FALHA NO SENSOR RN no display. O alarme poderá ser inibido pela tecla SILENCIA ALARME. 
 

8) Alarme hipertermia  
Este alarme existe somente no modo RN e será acionado sempre que a diferença entre a temperatura do RN 
for maior que 1,0°C ACIMA da temperatura selecionada pelo usuário. Além do alerta sonoro, haverá 
indicação visual através de indicador luminoso (led) vermelho no painel (ALARME - indicador 22 conforme 
figura 112) e um indicador luminoso (led – indicador 15 conforme figura 112) indicando “HIPERTERMIA” no 
painel. O alarme poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME por um período de 15 minutos. Ao 
término desse período, caso persista a condição de HIPERTERMIA do paciente o ALARME voltará a ser 
acionado. 
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9) Alarme hipotermia 
Este alarme existe somente no modo RN e será acionado sempre que a diferença entre a temperatura do RN 
for maior que 1,0°C ABAIXO da temperatura selecionada pelo usuário. Além do alerta sonoro, haverá 
indicação visual através de indicador luminoso (led) vermelho no painel (ALARME - indicador 22 conforme 
figura 112) e um indicador luminoso (led – indicador 14 conforme figura 112) indicando “HIPOTERMIA” no 
painel. O alarme poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME por um período de 15 minutos. Ao 
término desse período, caso persista a condição de HIPOTERMIA do paciente o ALARME voltará a ser 
acionado. 
 

10) Alarme de sobreaquecimento 
Esse alarme será acionado sempre que a temperatura no interior da cúpula ultrapassar os 37,8ºC (caso o 
valor de temperatura programado seja menor que 37ºC), ou 39,8ºC (caso o valor de temperatura programado 
seja maior que 37ºC). Além do alerta sonoro, haverá indicação visual através de indicador luminoso (led) 
vermelho no painel (ALARME - indicador 22 conforme figura 112) e mensagem SOBREAQUECIMENTO no 
display. O alarme não poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME (exceto quando sair da faixa de 
risco, menor ou igual a 37ºC, se a temperatura ajustada for menor igual a 37ºC, ou menor igual a 39ºC, 
quando a temperatura ajustada for maior que 37ºC). Esta situação de alarme desativa automaticamente todos 
os sistemas de controle, comando e auxiliares, e os mesmos somente retornarão ao funcionamento após a 
condição de temperatura voltar à normalidade.  
 
  

 

ATENÇÃO 
- A utilização da incubadora em ambientes com temperatura elevada (fora da especificação 
deste manual), com exposição direta à luz solar, com lâmpadas incandescentes, em conjunto 
com colchões térmicos e fototerapias podem provocar o acionamento deste alarme. Retire estas 
condições e verifique se o equipamento retorna ao funcionamento normal, caso contrário entre 
em contato com a Assistência Técnica autorizada Olidef. 
- Para maior segurança, os circuitos eletrônicos e sensor de temperatura, responsáveis pelo 
acionamento desse alarme são independentes do sistema (termostato) microprocessado. 

 

 UMIDADE (OPCIONAL): 
 

11) Alarme nível baixo de água  
Esse alarme será acionado sempre que o sistema de umidificação estiver ligado e o nível de água do 
reservatório estiver abaixo do nível mínimo. Além do alerta sonoro, haverá indicação visual através de 
indicador luminoso (led) vermelho no painel (ALARME - indicador 22 conforme figura 112) e mensagem 
NIVEL BAIXO DE ÁGUA no display, sendo que imediatamente o sistema corta a energia da resistência de 
aquecimento da agua no reservatório, o que será restaurado somente se o reservatório for completado de 
agua destilada ou deionizada. O alarme poderá ser inibido pela tecla SILENCIA ALARME, mas nesse 
momento o sistema de umidificação servo controlado será desativado para evitar falhas de funcionamento. 

 

12) Alarme umidade ALTA 
Esse alarme será acionado sempre que a umidade relativa indicada no display estiver com uma diferença 
maior que 10% acima do valor ajustado pelo operador. Além do alerta sonoro, haverá indicação visual através 
de indicador luminoso (led) vermelho no painel (ALARME - indicador 22 conforme figura 112) e mensagem 
UMIDADE ALTA no display. O alarme poderá ser inibido por um período de 15 minutos pressionando a tecla 
SILENCIA ALARME. Ao término desse período, caso persista a condição de UMIDADE ALTA, o alarme 
voltará a ser acionado. 

 

13) Alarme umidade BAIXA 
Esse alarme será acionado sempre que a umidade relativa indicada no display estiver com uma diferença 
maior que 10% abaixo do valor ajustado pelo operador. Além do alerta sonoro, haverá indicação visual 
através de indicador luminoso (led) vermelho no painel (ALARME - indicador 22 conforme figura 112) e 
mensagem UMIDADE BAIXA no display. O alarme poderá ser inibido por um período de 15 minutos 
pressionando a tecla SILENCIA ALARME. Ao término desse período, caso persista a condição de UMIDADE 
BAIXA, o alarme voltará a ser acionado. 
 

14) Alarme falha no sensor UR 
Esse alarme será acionado quando o sensor de umidade, localizado dentro do compartimento do recém-
nascido, apresentar falha de leitura. Além do alerta sonoro, haverá indicação visual através de indicador 
luminoso (led) vermelho no painel (ALARME - indicador 22 conforme figura 112) e mensagem FALHA NO 
SENSOR UR no display. Esse alarme não poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME. Sempre que 
o alarme estiver acionado a incubadora desligará automaticamente o sistema de umidade servo controlado. 
Recomenda-se nesse caso que a Assistência Técnica autorizada Olidef seja imediatamente chamada para 
correção, caso contrario podem ocorrer falhas de uso do sistema de umidificação servo controlada. 
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 BALANÇA (OPCIONAL): 
 

15) Alarme balança desconectada  
Esse alarme será acionado sempre que o sensor da balança for desconectado do equipamento (pelo próprio 
usuário ou acidentalmente). Esse alarme indica que o conector da balança está desconectado do painel da 
incubadora. Além do alerta sonoro, haverá indicação visual através de indicador luminoso (led) vermelho no 
painel (ALARME - indicador 22 conforme figura 112) e mensagem BALANÇA DESCONECTADA no display. 
O alarme poderá ser inibido pela tecla SILENCIA ALARME. 
 

16) Alarme sobrecarga na balança  
Esse alarme será acionado sempre que a balança exceder o limite de carga máxima (10 Kg), quando esse 
peso é excedido o painel indicará um alarme. Além do alerta sonoro, haverá indicação visual através de 
indicador luminoso (led) vermelho no painel (ALARME - indicador 22 conforme figura 112) e mensagem 
SOBRECARGA no display. O alarme poderá ser inibido pela tecla SILENCIA ALARME. 

 

17) Alarme falha na balança  
Esse alarme indica que houve falha na leitura das células de carga na balança, podendo ocorrer quando as 
mesmas apresentarem danos ou algum rompimento da conexão elétrica (circuito aberto ou curto circuito no 
sistema eletrônico da balança). Além do alerta sonoro, haverá indicação visual através de indicador luminoso 
(led) vermelho no painel (ALARME - indicador 22 conforme figura 112) e mensagem FALHA NA BALANÇA no 
display. O alarme poderá ser inibido pela tecla SILENCIA ALARME. 

 

6.3.9 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES  
Utilize o seguinte procedimento para verificar o funcionamento dos alarmes da incubadora para recém-
nascido LINE 4. Antes de iniciar a verificação assegure-se de que: 
- A incubadora não deve ter paciente. 
- O sensor de RN esteja desconectado do painel. 
- O cabo de alimentação esteja devidamente conectado a rede elétrica. 

1- Pressione a tecla LIGA no painel de controle e verifique se o display acende e há inicialização do sistema. 

2- Ajuste a temperatura desejada para do AR em 37,0C. (Veja item 6.3.1 – Utilização do modo AR) Verifique 
se o aquecimento é ligado. 

3- Aguarde a estabilização da temperatura. Abra a cúpula e verifique que a temperatura indicada para o AR no 
painel frontal irá cair, nesse momento o alarme Ar Frio deverá ser acionado assim que a temperatura 
indicada para o AR cair abaixo de 35,5ºC. Feche a cúpula após o acionamento do alarme. 

4- Conecte o sensor de RN no painel lateral e selecione o modo RN (Veja item 6.3.2 – Utilização do modo RN). 
5- Ajuste a temperatura desejada para o modo RN de 37ºC. Posicione o sensor RN a 10 cm acima do leito, no 

centro do colchão. Aguarde a estabilização da temperatura (a temperatura RN indicada no display deve estar 
o mais próxima possível do valor da temperatura desejada de 37,0ºC). Antes de continuar o teste, verifique 
se não existe nenhum alarme acionado. 

6- Movimente o sensor do RN para fora da cúpula, deixando-o exposto a temperatura externa. Após alguns 
instantes deve ocorrer o acionamento do alarme de Hipotermia, que deve ocorrer quando a temperatura 
indicada para RN estiver 1,0ºC abaixo da temperatura desejada. 

7- Para o próximo teste será necessário um recipiente com agua aquecida acima de 38°C. Posicione o sensor 
do RN neste recipiente com água com temperatura acima de 38,0ºC. Verifique o aumento da temperatura do 
RN indicada pelo modulo de controle. O alarme de Hipertermia deve ser acionado quando a temperatura 
indicada para RN no display estiver 1,0ºC acima da temperatura desejada. Nessa situação o indicador de 
aquecimento devera estar desligado. 

8- Desconecte o sensor de RN do painel lateral e verifique o acionamento do alarme de Sensor de RN 
desconectado. 

9- No painel frontal da Incubadora, selecionar o modo de funcionamento para AR e ajuste a temperatura para 
36,0ºC. Deixar estabilizar essa temperatura por aproximadamente 30 minutos. Após esta estabilização 
obstruir a entrada ou saída de ventilação na bandeja da Incubadora. No intervalo de 15 a 120 segundos, 
deverá atuar o alarme sonoro e visual de Falta de Circulação. Desobstruir a passagem de ar e verificar se o 
sistema retorna á condição normal. 

10- Acione o sistema de umidificação, ajustando o valor desejado a 90% de umidade. Esvazie o reservatório de 
líquidos do sistema de umidificação. Verifique se o alarme de Nível Baixo de Água é acionado. 

11- Caso exista balança, colocar um peso superior a 10 Kg (não ultrapassar a carga maxima de 12Kg – isso 
pode danificar o conjunto de células de carga). Verifique se o alarme de Sobrecarga na Balança é 
acionado. 

12- Desconecte o sensor da balança do painel lateral. Verifique se o alarme de Balança desconectada é 
acionado. 

13- Desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica. Verifique se o alarme de Falta de energia é acionado. 
14- Pressione a tecla desliga no painel de controle.  
15- Caso qualquer um dos testes descritos não resulte no acionamento dos alarmes, solicite a visita da 

assistência técnica mais próxima. 
 

Nota: 
- Para garantir a segurança do paciente, execute esse procedimento de verificação dos alarmes semanalmente.  
- A verificação dos alarmes não garante o perfeito funcionamento do equipamento. A calibração da temperatura e o 
teste de alguns alarmes podem ser feitos somente pelas assistências técnicas autorizadas. Envie sua incubadora 
de transporte para revisões periódicas em intervalos não superiores há 6 meses. 
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6.4 – LIGANDO A INCUBADORA PARA RECÉM-NASCIDOS LINE 4 – MC3 
 

PAINEL 
 

 
 

Figura 128 – Painel frontal MC3 

 

1 LED INDICADOR TEMPERATURA DESEJADA MAIOR QUE 37°C  8 LED INDICADOR EQUIPAMENTO ENERGIZADO 

2 LED INDICADOR TECLADO BLOQUEADO  9 TECLA LIGA\DESLIGA 

3 TECLA BLOQUEIO DE TECLADO  10 LED INDICADOR DE ALARME 

4 TECLA PROGRAMAÇÃO MAIOR QUE 37°C  11 
TECLAS DE AJUSTE (AUMENTO E REDUÇÃO) DE 
PARÂMETROS (TOUCHSCREEN) 

5 LED INDICADOR ALARME SILENCIADO  12 LED INDICADOR FALTA DE ENERGIA 

6 TECLA MENU  13 
DISPLAY LCD GRÁFICO COLORIDO DE 7” WIDESCREEN COM 
ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TOUCHSCREEN 

7 TECLA SILENCIA ALARME  14 BOTÃO ROTATIVO (SPINKNOB) 

 

 Utilização na Rede Elétrica 
 

- Conecte o cabo de alimentação da incubadora em uma tomada compatível com a tensão de alimentação 
especificada no equipamento. 
 

 

ATENÇÃO 
- A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 pode ser ligada em uma rede elétrica de 127 / 220 V~, 
possui seleção automática de tensão e frequência de 50/60 Hz. 

 

- Ligue a chave geral, localizada no modulo de controle na lateral direita da incubadora. 
- Pressione a tecla LIGA, localizada no painel de controle.  
 

6.4.1– UTILIZAÇÃO MODO AR 
 

O modo de controle AR proporciona um controle estável da temperatura do ar no compartimento do recém-
nascido, através do acionamento controlado da resistência de aquecimento conforme a temperatura desejada 
definida pelo operador. Nesse modo de operação, a incubadora possui alarmes de AR QUENTE e AR FRIO, 

que serão acionados sempre que a temperatura do AR estiver com uma diferença maior que 1,5C em 
relação à temperatura programada (Valor padrão para este modelo). O valor definido para temperatura do ar 
pode ser programado dentro da faixa de 20 à 37ºC, em incrementos do 0,1ºC. O valor medido e o valor 
desejado serão indicados no painel de controle.  
 
Como utilizar o modo AR: 
 

- Verifique se o módulo de sensores está conectado. 
- Ligue a incubadora para recém-nascido LINE 4. 
- O equipamento vem com o set point programado de fábrica à 34ºC. Sempre que o equipamento for 
desligado e religado o valor programado será o set point de fábrica. 
- Para ajustar o valor desejado para a temperatura do AR, pressione no display o campo AR ou pressione o 
botão rotativo e percorra todos os campos até chegar na opção AR e pressione o botão. 
- Para programar um valor, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros (ver item 11 da 
figura 128) ou gire o botão rotativo (ver item 14 da figura 128) para o valor desejado de temperatura do AR 
dentro do compartimento do recém-nascido. Para confirmar, pressione o botão rotativo ou aguarde por 5 
segundos sem alterar nada no painel. 
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Figura 129 – Set point da temperatura do AR 

  

A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 permite que o operador selecione temperaturas superiores a 37ºC. 
Para programar valores acima de 37ºC o operador deve: elevar a temperatura até chegar há 37ºC (observar 
um sinal sonoro que será emitido ao tentar elevar a temperatura acima desse valor, mas não será possível) e 
pressionar a tecla >37°C (tecla 4 da figura 128) para desabilitar uma trava eletrônica, permitindo ajustar a 
temperatura entre 37,1ºC à 39ºC, a partir desse momento o indicador luminoso >37ºC (indicador 1 da figura 
128) acendera indicando que a faixa > 37ºC está habilitada, conforme figura 130. 
 

 
Figura 130 – LED indicador tecla “>37°C” acionada 

 

- Para ajustar o valor desejado, pressione no display o campo AR ou pressione o botão rotativo e percorra 
todos os campos até chegar em AR, pressionando o botão rotativo para confirmar a seleção. 
- Para programar o valor acima dos 37ºC, utilize as teclas virtuais de aumento/redução (item 11 da figura 128) 
dos parâmetros ou gire o botão rotativo, pois com a indicação “>37ºC” acionada é possível selecionar valores 
acima do limite, para confirmar pressione o botão rotativo ou aguarde a confirmação automática após 5 
segundos sem fazer alterações. 
 

 
Figura 131 – Set point da temperatura do AR acima de 37ºC 

Notas: 
- Dentro do campo AR, o número maior (à direita) representa o valor lido atual. O número menor (à esquerda) 
representa o valor programado (set point). 
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- A incubadora passará a controlar automaticamente a potência da resistência de aquecimento para 
estabilizar a temperatura da incubadora conforme a temperatura programada pelo usuário. 
- A direita do valor lido para a temperatura do AR há uma barra de indicação proporcional do nível de 
aquecimento, conforme figura 131. 
- Os alarmes de AR QUENTE e AR FRIO podem ser ajustados conforme item 6.4.9.4 – Menu Alarmes. 
- O alarme de AR FRIO ficará inibido durante 30 minutos após o equipamento entrar em modo de operação.  
O alarme será restabelecido após este tempo. 

 

6.4.2– UTILIZAÇÃO DO MODO RN 
 

No modo RN, a incubadora proporciona aquecimento necessário para a estabilização da temperatura 
corpórea do paciente, através do acionamento automático da resistência de aquecimento conforme o valor 
ajustado pelo operador, sempre comparado com o valor lido do sensor de pele posicionado no paciente. 
Nesse modo de operação, a incubadora possui alarmes de HIPERTERMIA e HIPOTERMIA, que serão 

acionados sempre que a temperatura lida pelo sensor do RN estiver com uma diferença maior que 1,0C em 
relação à temperatura programada. O valor para temperatura do RN pode ser programado dentro da faixa de 
30 à 37ºC, em incrementos de 0,1ºC. O valor medido e o valor programado serão indicados no painel de 
controle.  
Como utilizar o modo RN: 
- Verifique se o módulo de sensores e o sensor de RN estão conectados. 
- Lave com cuidado e seque a pele do paciente onde será fixado o sensor (sobre o abdome ou nas costas, 
caso a criança esteja deitada de bruços). 
- Coloque o sensor de pele sobre a região selecionada do paciente e fixe-o utilizando um adesivo não 
alergênico, conforme figura 132. 

 
 

Figura 132 – Esquema para fixação do sensor de RN 
 

A. Adesivo para sensor de 
temperatura 

B. Sensor de RN 
C. Pele do RN 

 

- Ligue a incubadora para recém-nascido LINE 4. 
- Para ajustar o valor desejado para a temperatura do RN, pressione no display o campo RN ou pressione o 
botão rotativo e percorra todos os campos até chegar em RN, selecionando o mesmo pressionando o botão. 
- O equipamento vem pré-programado de fabrica com um valor de 36,0ºC. Sempre que o equipamento for 
desligado e religado, o valor pré-programado volta a ser aplicado. 
- Para programar um valor, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros (item 11 da figura 
128) ou gire o botão rotativo para seleção da temperatura do RN. Para confirmar pressione o botão rotativo 
ou aguarde a confirmação automática após 5 segundos sem fazer alterações. 
 

 
Figura 133 – Set point da temperatura do RN 

A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 permite que o operador selecione temperaturas superiores a 37ºC 
no modo RN. Para programar valores acima de 37ºC o operador deve: elevar a temperatura até chegar há 
37ºC e pressionar a tecla >37°C para desabilitar uma trava eletrônica, permitindo ajustar a temperatura entre 
37,1ºC à 38ºC, a partir desse momento o indicador luminoso >37ºC acendera indicando que a faixa > 37ºC 
está habilitada, conforme figura 134. 
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Figura 134 – LED indicador tecla “>37°C” acionado 

 

- Para ajustar o valor desejado, pressione no display o campo RN ou pressione o botão rotativo e percorra 
todos os campos até chegar em AR, pressionando o botão rotativo para confirmar a seleção. 
- Para programar o valor acima dos 37ºC, utilize as teclas virtuais de aumento/redução (item 11 da figura 128) 
dos parâmetros ou gire o botão rotativo, pois com a indicação “>37ºC” acionada é possível selecionar valores 
acima do limite, para confirmar pressione o botão rotativo ou aguarde a confirmação automática após 5 
segundos sem fazer alterações. 
 
 

 
Figura 135 – Set point da temperatura RN acima de 37ºC 

Notas: 
- Dentro do campo RN, o número maior (à direita) representa o valor lido atual. O número menor (à esquerda) 
representa o valor programado. 
- A incubadora passará a controlar automaticamente a potência da resistência de aquecimento para estabilizar a 
temperatura do RN conforme a temperatura programada pelo usuário. 
- A direita do valor lido para a temperatura do RN há uma barra de indicação proporcional do nível de aquecimento, 
conforme figura 135. 
- O peso do RN, sua idade, condição clínica e outros fatores metabólicos e ambientais afetarão o tempo necessário 
para a estabilização da temperatura do paciente em relação à temperatura programada. 
- Os alarmes de HIPERTERMIA e HIPOTERMIA podem ser ajustados conforme item 6.4.9.4 – Menu Alarmes. 
- O alarme de HIPOTERMIA ficará inibido durante 30 minutos após o equipamento entrar em modo de operação.  O 
alarme será restabelecido após este tempo. 
 

 

ATENÇÃO 
- O sensor de pele jamais deverá ser utilizado para controle da temperatura retal, pois o paciente 
poderia receber calor insuficiente ou excessivo. 
- Para evitar desconforto ao paciente, não pressione excessivamente o sensor sobre a pele.  
- A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 não pode medir ou controlar a temperatura da pele do 
paciente se o sensor do RN não estiver posicionado corretamente. A desconexão ou falha no contato 
direto do sensor com a pele do paciente causará uma leitura incorreta da temperatura, e a incubadora 
não poderá regular o aquecimento necessário ao paciente. 
- Utilize somente sensores de temperatura fornecido pela OLIDEF ou por seus representantes 
autorizados. A utilização de sensores diferentes do especificado pode causar erros na leitura da 
temperatura e consequentemente riscos ao paciente. 
- Meça a temperatura do RN com outro equipamento calibrado em intervalos regulares. Caso a 
diferença entre o valor obtido e o valor indicado pelo display do equipamento apresente diferença 
acima de 0,5°C encaminhe o equipamento e o sensor de pele a assistência técnica autorizada Olidef 
mais próxima. 
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6.4.3 - CONTROLE DE UMIDADE 
 

Incubadora para recém-nascidos LINE 4 poderá administrar a umidade através de duas maneiras diferentes: 

 Umidade relativa do ar passiva (opcional) 

 Servo controle de umidade relativa do ar (opcional) 
 

 Umidade Relativa do Ar Passiva (opcional) 
 

Para aumentar a concentração de umidade no compartimento do recém-nascido, complete o reservatório da 
incubadora, observando o nível de água. A capacidade máxima do reservatório é de aproximadamente 3 
litros. O fluxo de ar quente produzido pelo sistema de aquecimento irá passar sobre a superfície da água, 
levando a umidade para o interior da cúpula. Substitua a água do reservatório diariamente ou a cada troca de 
paciente. A utilização de água é opcional, o equipamento pode funcionar normalmente sem água no 
reservatório. 
Como usar umidade passiva. 
- Para encher o reservatório, abra a tampa (A) e lentamente coloque água destilada até o nível de água do 
reservatório ficar entre os níveis máximo (B) e mínimo (C), indicados no copo plástico do conjunto nível de 
água. 

 

 

- - Ligue a Incubadora, o fluxo de ar quente produzido pelo painel de comando irá circular sobre a superfície 
da água, levando a umidade para o interior da cúpula. 
- Para drenar a água do reservatório, abra o registro (D) do indicador de nível, recolhendo a água em um 
recipiente. 
 

Nota: 
- Capacidade máxima do reservatório é de 3 litros. 
 

 

ATENÇÃO 
- Use somente água destilada ou deionizada. 
- O nível de umidade relativa dentro da Incubadora dependerá da umidade relativa do ar ambiente.  
- Quando a temperatura do ar dentro da Incubadora é relativamente maior que a temperatura do ar 
externo, uma condensação poderá se formar nas paredes internas da cúpula. Quando esta 
diferença entre as temperaturas for menor, a condensação não aparecerá. 

 
 Servo Controle de Umidade Relativa do Ar (módulo opcional) 

 

No modo servo controlado, a incubadora proporciona um controle estável da umidade do ar no 
compartimento do recém-nascido. Nesse modo de operação, a incubadora possui alarmes de UMIDADE 
ALTA e UMIDADE BAIXA, que serão acionados sempre que a umidade verificada para o compartimento 
estiver com uma diferença maior que 10% em relação à umidade desejada. 
Esse sistema servo controlado permite que o operador da incubadora monitore e ajuste a umidade relativa do 
ar dentro do compartimento do recém-nascido. 
O valor desejado para umidade relativa do ar pode ser programado dentro da faixa de 20 a 95%, em 
incrementos de 1%. 
O valor medido e o valor desejado da umidade relativa do ar serão indicados no painel de controle. 
 

Abastecendo o reservatório de água: 
 

- Abra a tampa do reservatório. 
- Preencha o reservatório até o nível indicado, mantendo a água entre as faixas mínima e máxima. O excesso 
de água pode causar demora na umidificação da incubadora além de causar risco de transbordamento 
quando a incubadora for inclinada. 
- Feche a tampa do reservatório. 

 
Figura 136 – Nível do reservatório interno de umidificação passiva 
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Figura 137 – Abastecendo reservatório de água 

Nota: 
- Capacidade máxima do reservatório é de 3 litros. 
- Não é necessário retirar o reservatório para reabastecer o equipamento durante o seu funcionamento, evitando 
assim que os controles de monitoramento e funcionamento sejam interrompidos. 
 

 

ATENÇÃO 
- Use somente água destilada ou deionizada, e faça a assepsia do reservatório conforme item a cada 
troca de pacientes. A falta de assepsia periódica pode causar falha nos eletrodos sensores de nível de 
agua, e levar o equipamento a uma operação fora das especificações! 
- Quando não utilizar o equipamento por longos períodos de tempo, nunca deixe agua dentro do 
reservatório. Retire a agua do reservatório e seque com pano limpo, papel absorvente, ar pressurizado 
ou ar quente! 
- Quando a temperatura do ar dentro da Incubadora é relativamente maior que a temperatura do ar 
externo, uma condensação poderá se formar nas paredes internas da cúpula. Quando esta diferença 
entre as temperaturas for menor, a condensação não aparecerá. 

 

Programando a umidade relativa do ar dentro da cúpula: 
 

- Para ajustar o valor desejado para umidade relativa, pressione no display o campo UR (ver figura 138 – 
símbolo de gotas) ou pressione o botão rotativo e percorra todos os campos até chegar em UR e 
pressione o botão para selecionar. 

- Para programar um valor, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros (Telcas 
conforme item 11 da figura 128) ou gire o botão rotativo para o valor desejado de concentração de 
umidade relativa para o ar dentro do compartimento do recém-nascido. Para confirmar, pressione o botão 
rotativo ou aguarde a confirmação automática após 5 segundos sem fazer alterações. 

- Após finalizar a programação, o sistema de umidificação servo controlado da incubadora para recém-
nascidos LINE 4 irá iniciar o processo até a umidade relativa atingir o valor pré-determinado pelo 
operador, trabalhando para manter umidade próxima ao valor programado durante todo o tempo. 
 

 

Figura 138 – Display – controle de umidificação MC3 
Notas: 
- Dentro do campo UR (símbolo de gotas), o número maior (à direita) representa o valor lido atual. O número 

menor (à esquerda) representa o valor programado. 
- A utilização do sistema de umidificação servo controlada é independente do sistema de aquecimento. Para 

desativar o sistema, programe a umidade desejada para um valor abaixo de 20%. O display continuará 
indicando a umidade relativa do ar dentro da cúpula, o valor desejado ficará apagado. 

- Sempre que o reservatório estiver com nível de água baixo, o sistema de umidificação servo controlado 
permanecerá desligado e emitirá um alarme caso o operador tente acionar este controle. 

- O alarme de UMIDADE BAIXA ficará inibido durante 30 minutos após o equipamento entrar em modo de 
operação. O alarme será restaurado automaticamente após este tempo. 
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6.4.4 - CONTROLE DE OXIGÊNIO  
 

A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 poderá administrar o oxigênio de três maneiras diferentes, porém 
será entregue de fabrica no máximo duas maneiras. 
 

 Válvula de oxigênio limitadora (entrada limitada a 8 L/min), 

 Válvula de oxigênio passiva (sistema opcional - entrada limitada a 64 L/min), 

 Servo controle oxigênio (sistema opcional – entrada limitada a 64 L/min). 

Nota:  
- A válvula de oxigênio limitadora é um item de série no equipamento, caso o cliente optar pela válvula de 
oxigênio passiva ou o servo controle de oxigênio a composição do equipamento ficará da seguinte maneira: 
 

- Válvula de oxigênio limitadora; 
- Válvula de oxigênio passiva ou Servo controle de oxigênio (não é possível ter as duas simultaneamente). 
 

 

ATENÇÃO 
- Leia e entenda as advertências contidas no item 3 – Advertência e/ou precauções a serem 
adotadas desse manual.  
- O ar dentro do compartimento do recém-nascido só deverá ser enriquecido com oxigênio sob 
prescrição médica. 

 
 Modo de Operação Válvula de Oxigênio Limitadora 

 

- Ligue a incubadora e aguarde a estabilização da temperatura interna. Caso a incubadora tenha que 
administrar umidificação junto com a aplicação de oxigênio, aguardar também a estabilização do nível de 
umidade desejado. 

- Através de uma mangueira de pressão de nylon trançada 250 PSI atóxica, conectar a saída do fluxômetro 
da rede ou cilindro de oxigênio hospitalar ao niple da válvula de entrada de oxigênio da incubadora, 
conforme figura 139. 

 
Figura 139 – Ligação para operação válvula de oxigênio limitadora 

 

- Instale um monitor de oxigênio, posicionando o sensor próximo ao centro do compartimento do recém-
nascido. 

- Inicie o fornecimento de oxigênio somente após a estabilização dos parâmetros da incubadora. 
- Determine o fluxo inicial de oxigênio com base na tabela localizada acima ao lado da válvula limitadora, 

localizada no lado direito da incubadora. Essa tabela indica valores aproximados para o fluxo de oxigênio 
necessário para manter a concentração desejada. A concentração obtida pode variar conforme a 
umidade relativa do ar no interior do compartimento, o estado do filtro de ar, das vedações da cúpula, o 
número e frequência de abertura das portinholas. 

- Aguarde 15 minutos e verifique a concentração de oxigênio no interior da incubadora indicado pelo 
monitor de O2, sem abrir a cúpula. Se necessário, ajuste o fluxo de oxigênio através do fluxômetro da 
rede ou cilindros. Repita a leitura da concentração de O² a cada 15 minutos. 

 

Nota: 
- Fluxos de oxigênio acima de 15 L/min irão produzir concentrações de oxigênio acima dos valores indicados 
na tabela. 
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Fluxo de Entrada (L/min) 0 2 4 6 8 10 12 15 

Concentração O2 (%) 21 21 – 28 22 – 32 24 – 34 27 – 40 30 – 42 32 – 44 35 - 50 

 

 

ATENÇÃO 
- A administração de oxigênio pode elevar o nível de ruído dentro da incubadora. 
- O fluxo de oxigênio não pode ser usado como uma medida exata da concentração de oxigênio 
dentro da Incubadora, concentrações de oxigênio devem ser medidas com um analisador de 
oxigênio devidamente calibrado. 
- O uso impróprio de oxigênio suplementar pode ser associado a sérios efeitos colaterais inclusive 
cegueira, danificação das células cerebrais e morte. O risco varia de acordo com cada paciente. O 
método, a concentração e a duração da administração do oxigênio deverão ser prescrita por um 
médico atendente qualificado conhecedor dos riscos e benefícios. 
- Se for necessário administrar oxigênio em uma emergência, o médico atendente deverá ser 
notificado imediatamente. 
-  A administração de oxigênio deve ser feita apenas sob orientação de médico qualificado. 
- A concentração de oxigênio inspirada por um recém-nascido não determina previamente a 
pressão parcial de oxigênio (pO2) no sangue. 
- Abrindo a porta de acesso, poderá ocorrer a queda da concentração de oxigênio. Para tomar uma 
nova medição aguardar um tempo para que a concentração restabeleça. 
- Não use oxigênio na presença de anestésicos inflamáveis. 
- Mantenha qualquer fonte de ignição (ex: fósforos, cigarros, equipamentos que produzem faísca, 
etc.) longe da sala onde a incubadora estiver operando. Tecidos, óleos ou outros combustíveis 
entram em ignição facilmente quando o ar está enriquecido com oxigênio. 

 

 Modo de Operação da Válvula de Oxigênio Passiva (Módulo Opcional) 
 

- Ligue à incubadora e aguarde a estabilização da temperatura interna. Caso a incubadora tenha que 
administrar umidificação junto com a aplicação de oxigênio, aguardar que a umidade do ar dentro do 
compartimento esteja estabilizada. 

- Através de uma mangueira de pressão de nylon trançada 250 PSI atóxica, conectar a saída do fluxômetro 
da rede do veículo ou cilindro de oxigênio hospitalar ao niple da válvula de entrada de oxigênio da 
incubadora, conforme figura 140. 

 
Figura 140 – Ligação para operação da válvula de oxigênio passiva 

 

- Instale um monitor de oxigênio, posicionando o sensor próximo ao centro do compartimento do recém-
nascido. 

- Inicie o fornecimento de oxigênio somente após a estabilização dos parâmetros da incubadora. 
- Determine o fluxo inicial de oxigênio com base na tabela localizada acima da tampa do filtro de ar 

localizada na parte traseira da incubadora. Essa tabela indica valores aproximados para o fluxo de 
oxigênio necessário para manter a concentração desejada. A concentração obtida pode variar conforme a 
umidade relativa do ar no interior do compartimento, conforme o estado do filtro de ar, conforme o 
estados das vedações da cúpula e conforme o número e frequência de abertura das portinholas e portas. 

- Aguarde 15 minutos e verifique a concentração de oxigênio no interior da incubadora indicado pelo 
monitor de O2, sem abrir a cúpula. Se necessário, ajuste o fluxo de oxigênio através do fluxômetro da 
rede ou cilindros. Repita a leitura da concentração de O2 a cada 15 minutos. 

Nota: 
- Fluxos de oxigênio acima de 15 L/min irão produzir concentrações de oxigênio acima dos valores indicados 
na tabela. 
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Fluxo de Entrada (L/min) 0 2 4 6 8 10 12 15 

Concentração O2 (%) 21 21 – 28 22 – 32 24 – 34 27 – 40 30 – 42 32 – 44 35 - 50 

 

 

ATENÇÃO 
- A administração de oxigênio pode elevar o nível de ruído dentro da incubadora. 
- O fluxo de oxigênio não pode ser usado como uma medida exata da concentração de oxigênio 
dentro da Incubadora, concentrações de oxigênio devem ser medidas com um analisador de 
oxigênio devidamente calibrado. 
- O uso impróprio de oxigênio suplementar pode ser associado a sérios efeitos colaterais inclusive 
cegueira, danos nas células cerebrais e morte. O risco varia de acordo com cada paciente. O 
método, a concentração e a duração da administração do oxigênio deverão ser prescritas por um 
médico atendente qualificado conhecedor dos riscos e benefícios. 
- Se for necessário administrar oxigênio em uma emergência, o medico atendente deverá ser 
notificado imediatamente. 
- A administração de oxigênio deve ser feita apenas sob orientação de médico qualificado. 
- A concentração de oxigênio inspirada por um recém-nascido não determina previamente a 
pressão parcial de oxigênio (pO2) no sangue. 
- Abrindo a porta de acesso poderá ocorrer a queda na concentração de oxigênio. Para tomar uma 
nova medição aguardar um tempo para que a concentração se restabeleça e estabilize. 
- Não use oxigênio na presença de anestésicos inflamáveis. 
- Mantenha qualquer fonte de ignição (ex: fósforos, cigarros, equipamentos que produzem faísca, 
etc.) longe da sala onde a incubadora estiver operando. Tecidos, óleos ou outros combustíveis 
entram em ignição facilmente quando o ar está enriquecido com oxigênio. 

 
 Servo Controle de Oxigênio (Módulo Opcional) 
 

No modo servo-controlado, a incubadora proporciona um controle estável do oxigênio no compartimento 
do recém-nascido, através de acionamento automático da válvula solenoide conforme o valor ajustado 
pelo operador. Nesse modo de operação, a incubadora possui alarmes de ALTO NIVEL DE O² e BAIXO 
NIVEL DE O2, que serão acionados sempre que o oxigênio verificado para o compartimento estiver com 
uma diferença maior que 3% em relação à concentração de oxigênio programada. O valor programado 
para concentração de oxigênio pode ser selecionado na faixa de 21 à 65%, com incrementos de 1%. 
O valor medido e o valor programado da concentração do oxigênio serão indicados no display.  
Como utilizar o modo oxigênio: 

 

- Ligue a incubadora e aguarde a estabilização da temperatura interna. Caso a incubadora tenha que 
administrar umidificação junto com a aplicação de oxigênio, aguardar também a estabilização do nível de 
umidade desejado. 

- Através de uma mangueira de pressão de nylon trançada 250 PSI atóxica, conectar a saída do fluxômetro 
da rede ou cilindro de oxigênio hospitalar ao niple da válvula de entrada de oxigênio da incubadora, 
conforme figura 141. 

 
Figura 141 – Ligação para operação da válvula de servo controle de oxigênio 

 

- Calibre os sensores de oxigênio, conforme item “calibração dos sensores de oxigênio” página 93. 
- Para ajustar o valor desejado para oxigênio, pressione no display o campo O2 ou pressione o botão 

rotativo para selecionar o item e percorra todos os campos até chegar em O2 e pressione novamente o 
botão. 
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- Para programar um valor, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o botão 
rotativo para o valor desejado de concentração de oxigênio dentro do compartimento do recém-nascido. 
Para confirmar, pressione o botão rotativo ou aguarde sem fazer mais alterações. 

- A partir da programação o sistema de oxigênio servo controlado irá administrar oxigênio da fonte de gás 
até o nível de concentração atingir o valor pré-determinado pelo operador, mantendo esse nível o mais 
próximo desse valor programado. 

 

 
Figura 142 - Display gráfico sistema de controle de oxigênio 

 

Notas: 
- Dentro do campo O2, o número maior (à direita) representa o valor lido atual. O número menor (à 

esquerda) representa o valor programado. 
- A utilização do sistema servo controlado de oxigênio é opcional. Para desativar o sistema, programe o 

oxigênio para um valor abaixo de 21%. O display continuará indicando a concentração de oxigênio do ar 
dentro da cúpula e o valor desejado ficará apagado. 

- Ao pressionar o campo O2 quando o sistema servo controlado de oxigênio estiver desligado, o valor 
inicial indicado para a concentração de O2 desejada será 21% (valor mínimo). 

- Para que o sistema servo controlado de oxigênio funcione corretamente, faça a calibração dos sensores 
de oxigênio com intervalos de no máximo 7 dias ou toda vez que a incubadora for ligada. 

 

 

ATENÇÃO 
- Recomenda-se a calibração diária para manter o sistema preciso. 
- Monitore com um Analisador de Oxigênio devidamente calibrado a concentração de O2 no 
compartimento do RN e compare com o valor indicado no display da incubadora. 
- A administração de oxigênio pode elevar o nível de ruído para o RN dentro da incubadora. 
- O uso impróprio de oxigênio suplementar pode ser associado a sérios efeitos colaterais inclusive 
cegueira, danificação das células cerebrais e morte. O risco varia de acordo com cada paciente. O 
método, a concentração e a duração da administração do oxigênio deverão ser prescrita por um 
médico atendente qualificado conhecedor dos riscos e benefícios. 
- Se for necessário administrar oxigênio em uma emergência, o médico atendente deverá ser 
notificado imediatamente. 
- A administração de oxigênio deve ser feita apenas sob orientação de pessoal médico qualificado. 
- A concentração de oxigênio inspirada por um recém-nascido não determina previamente a 
pressão parcial de oxigênio (pO2) no sangue. 
- Abrindo a porta de acesso poderá ocorrer uma queda na concentração de oxigênio. Para tomar 
uma nova medição aguardar um tempo para que a concentração restabeleça. 
- Não use oxigênio na presença de anestésicos inflamáveis. 
- Mantenha qualquer fonte de ignição (ex: fósforos, cigarros, equipamentos que produzem faísca, 
etc.) longe da sala onde a incubadora estiver operando. Tecidos, óleos ou outros combustíveis 
entram em ignição facilmente quando o ar está enriquecido com oxigênio. 

 
Calibração dos sensores de oxigênio: 
 

Esse procedimento é rápido (inferior a 60 segundos) e é essencial para o correto funcionamento do 
equipamento. 
Para calibrar o equipamento, siga o seguinte procedimento: 
- Puxe as duas travas laterais e destrave o modulo dos sensores, ver figura 143, 
- Puxe o modulo dos sensores do alojamento até ouvir um sinal sonoro, conforme figura 143. 
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Figura 143 – Módulo dos sensores (calibrando O2) 
 

- O equipamento passará a exibir a seguinte mensagem: “Calibrando". 
- Após um período de no máximo 60 segundos, outro sinal sonoro será emitido e a seguinte mensagem será 
exibida no display: “Concluído". 
- Retorne o módulo dos sensores para sua posição inicial, observando se o modulo está bem posicionado nas 
travas laterais. 
A calibração dos sensores de oxigênio estará finalizada. 
 

Nota: 
- Para executar esse procedimento de calibração, assegure-se de que a sala onde a incubadora está 
instalada apresenta concentração normal de oxigênio (21%). 
 

6.4.5 - OXIMETRIA DE PULSO INTEGRADA (MÓDULO OPCIONAL) 
 

O sistema de oximetria de pulso integrado permite que a frequência cardíaca (BPM), a taxa de hemoglobina 
saturada com oxigênio no sangue (SpO2) e a curva pletismográfica sejam monitoradas no display gráfico do 
painel de controle. O sistema possui alarmes de segurança programáveis para os parâmetros monitorados.  
Existem dois modelos disponíveis de sensor de oximetria, conforme solicitação do cliente, que são: 
Como utilizar os sensores: 
 

 SENSOR DE OXIMETRIA CONVENCIONAL (PADRÃO) 
- Ligue à incubadora e aguarde a estabilização da temperatura interna, assim como de outros parâmetros 
ajustados conforme a prescrição do tratamento. 
- Verifique se o sensor de oximetria de pulso está conectado ao painel lateral da incubadora e ao RN. 
- Estão disponíveis dois tipos de sensores e adesivos para oximetria. A utilização de cada tipo de sensor e do 
adesivo de fixação dependerá do tamanho dos pacientes, conforme tabela abaixo: 
   

Pacientes até 2 Kg - 2650010442 Pacientes entre 2 e 10 - Kg 2650010444 

Sensor 1 \  Adesivo 1 

 

Sensor 2 \ Adesivo 2 

 
 

 
PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO DOS 

SENSORES 
SENSOR 1 SENSOR 2 

- Retire o protetor do adesivo do sensor de fixação. 

  

- Fixe o adesivo no sensor de oximetria. 
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- Posicione o sensor sobre a superfície da pele do 
paciente (dedo ou pé). 

  
- O lado do sensor que contém o emissor de luz deverá 
ficar no lado de cima do pé ou no lado da unha do dedo, o 
detector deverá ficar do lado oposto. Ao posicionar o 
sensor no paciente, tente deixar o receptor e o detector 
alinhados para garantir o melhor sinal possível para o 
sistema.   

- Fixe firmemente o adesivo do sensor , enrolando-o sobre 
a pele do pé ou do dedo do paciente, tomando o cuidado 
para não obstruir o fluxo sanguíneo. 

  
- Para garantir um bom resultado na leitura do sinal, fixe o 
cabo do sensor (independentemente do adesivo do 
sensor) com uma fita, conforme indicado na figura. 
Novamente tome cuidado para não obstruir o fluxo 
sanguíneo.   

 

SENSOR DE OXIMETRIA TIPO Y (CÓD. 2650010443) 
(acessório de uso exclusivo para a INCUBADORA para recém-nascidos LINE 4) 
 

Realiza a mesma função do sensor de oximetria convencional, permitindo uma leitura confiável e precisa dos 
parâmetros vitais do paciente. 

 
Figura 31 - Sensor tipo Y 

Nota: 
- Item opcional. 
 

 CABO EXTENSOR PARA SENSOR DE OXIMETRIA (CÓD. 2650010403) 
(acessório de uso exclusivo para incubadora para recém-nascido LINE 4) 
 

A utilização desse extensor permite o aumento do comprimento do cabo do sensor de oximetria. 
Para utilizar o extensor, conecte-o no painel módulo dos sensores da incubadora e a outra extremidade 
diretamente no cabo do sensor. 
 

Nota: 
- Item opcional. 
 

Notas gerais: 
- Se o sensor não estiver posicionado corretamente, o sistema de oximetria poderá não funcionar 
corretamente. 
- A colocação correta do sensor de oximetria é essencial para o funcionamento do sistema. Siga atentamente 
as orientações indicadas. 
 

 

ATENÇÃO 
- Não utilize sensores de oximetria que não sejam fornecidos diretamente pela OLIDEF ou seus 
representantes autorizados. 
- Suspenda a utilização do sensor de oximetria, caso o adesivo de fixação cause reações 
alérgicas ao paciente. 
- Não utilize sensores de oximetria danificados. 
- Os sensores de oximetria não devem ser imersos em água ou qualquer tipo de solução. 
- Não utilize produtos corrosivos ou abrasivos para limpeza dos sensores. 
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 Frequência Cardíaca (BPM) 
 

Nesse modo de monitoramento, a incubadora possui alarmes de ALTO BPM e BAIXO BPM que serão 
acionados sempre que a frequência cardíaca atingir um dos limites programados. 
A faixa de monitoramento de BPM definida está entre 0 e 250, e os limites de acionamento dos alarmes 
podem ser programados em uma faixa de 30 à 250 BPM, em incrementos de 1 BPM. 
O valor de leitura, e os limites ajustados serão indicados no painel de controle.  
 
Como ajustar os limites: 
- O equipamento vem com os limites dos alarmes para frequência cardíaca ajustados em 80 e 180bpm com 
padrão de fábrica. Sempre que o equipamento for desligado e religado o valor ajustado inicial será o 
programado de fábrica. 
- Para ajustar o limite máximo, pressione no display o campo BPM ou pressione o botão rotativo e percorra 
todos os campos até chegar em BPM e pressione o botão. Para programar um valor máximo, utilize as teclas 
virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o botão rotativo para o valor desejado. Para 
confirmar, pressione o botão rotativo. 
- Para ajustar o limite mínimo, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o botão 
rotativo para o valor desejado. Para confirmar, pressione o botão rotativo. 
 

 

                       Figura 144 – Display gráfico – Frequência cardíaca BPM 
 

 
Notas: 
- Dentro do campo BPM, o número maior (à direita) representa o valor lido atual. Os números menores (à 
esquerda) representam os alarmes de máximo e mínimo. 
- Os valores máximo ou mínimo dentro do limite “ALTO BPM” vão estar diretamente relacionados ao máximo 
e mínimo do limite “BAIXO BPM”, onde o mínimo valor do Alto BPM é 1 ponto acima do valor do Baixo BPM. 
- A utilização da oximetria é opcional. Para desativar o sistema, desconecte o sensor do módulo dos sensores 
da incubadora e silencie o alarme. 
- Frequências de pulso acima de 250 serão exibidas como 250. Uma frequência de pulso zero é usada para 
indicar que o monitor não está monitorando o pulso. 
 

 SPO2 
 

Nesse modo de monitoramento, a incubadora possui alarmes de SpO2 ALTA e SpO2 BAIXA, que serão 
acionados sempre que a taxa de hemoglobina saturada com oxigênio no sangue atingir um dos limites 
programados. A faixa de monitoramento de SpO2 definida está entre 0 e 100 %, e os limites de acionamento 
dos alarmes podem ser programados em uma faixa de 30 à 100 %, em incrementos de 1 %. 
O valor de leitura e os limites ajustados serão indicados no painel de controle. Como ajustar os limites: 
- O equipamento vem com limites dos alarmes para SpO2 em 85% e 100% pré-ajustados de fabrica. 

Sempre que o equipamento for desligado e religado o valor ajustado inicial será o programado de fábrica. 
- Para ajustar o limite máximo, pressione no display o campo SpO2 ou pressione o botão rotativo e percorra 

todos os campos até chegar em SpO2 e pressione-o. Para programar um valor máximo, utilize as teclas 
virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o botão rotativo para o valor desejado. Para 
confirmar, pressione o botão rotativo. 

- Para ajustar o limite mínimo, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o 
botão rotativo para o valor desejado. Para confirmar, pressione o botão rotativo. 
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Figura 145 – Display Gráfico - SPO2 
 

Notas: 
- Dentro do campo SpO2, o número maior (à direita) representa o valor lido atual. Os números menores (à 
esquerda) representam os alarmes de máximo e mínimo. 
- Os valores máximo ou mínimo dentro do limite “ALTO SpO2” vão estar diretamente relacionados ao máximo 
e mínimo do limite “BAIXO SpO2”, durante o ajuste, onde o mínimo valor do Alto SpO2 é 1 ponto acima do 
valor do Baixo SpO2. 
- A utilização da oximetria é opcional. Para desativar o sistema, desconecte o sensor do módulo dos sensores 
da incubadora e silencie o alarme. 
 

 Curva Pletismográfica 
 

- Neste modo será possível visualizar a curva pletismográfica. Este sistema mostra a curva pletismográfica 
proporcional ao volume do pulso. 

- Para visualizar a curva pletismográfica, pressione no display a aba PLET ou pressione o botão rotativo e 
percorra todos os campos até chegar à aba PLET e pressione o botão. 

 

 
Figura 146 – Display Gráfico - Curva Pletismográfica 

 

6.4.6 – BALANÇA INTEGRADA (MÓDULO OPCIONAL) 
 

A incubadora para recém-nascidos LINE 4 possui balança com indicação de peso em seu display gráfico. A 
balança tem limite de carga máxima admissível de 10 Kg, e tolerância de ± 5 g. Quando esse peso é excedido 
o painel indicará um alarme SOBRECARGA NA BALANÇA. 
Como usar a balança. 
- Verifique se a balança esta conectada na lateral do painel. 
- Ligue a incubadora para recém-nascido LINE 4. 
A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 poderá ser preparada para o “zero” através de duas maneiras 
diferentes: 

 Tara automática (ação temporizada) 

 Tara de ação imediata 
 

 Tara de Ação Imediata 
Esta opção vem selecionada como pré-ajuste de fabrica, 
Como fazer o processo de tara nessa opção: 
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- Para fazer a tara, pressione no display o campo TARA ou pressione o botão rotativo e percorra todos os 
campos até chegar na opção TARA e pressione o botão para confirmar a seleção. 
- Posicione o paciente sobre o colchão e aguarde a estabilização da indicação de peso no display gráfico. 
Após alguns segundos o valor do peso será congelado no display. 
 

 Tara Automática (Ação temporizada) 
 

Esta opção deve ser selecionada através do MENU, na opção BALANÇA, selecionar a opção TARA 
AUTOMÁTICA e escolher a opção SIM, depois a opção SAIR. A partir desse momento o sistema está em 
TARA AUTOMÁTICA, e ficara nessa opção até ser retornada para opção NÃO ou quando o for desligado. 
Como executar o processo de Tara Automática: 
- Certifique-se de a opção no MENU está para TARA AUTOMÁTICA; 
- Pressione no display o campo TARA ou pressione o botão rotativo e percorra todos os campos até chegar 
em TARA e pressione o botão para confirmar a seleção. 
- O equipamento emitirá um sinal sonoro e o display gráfico passará a exibir a seguinte mensagem: “Levante 
o RN do Leito". 
- Ao levantar o recém-nascido, outro sinal sonoro será emitido e a seguinte mensagem será exibida 
“Aguarde”. 
- Após um período de aproximadamente 10 segundos, outro sina sonoro será emitido e a seguinte mensagem 
será exibida no display: “Coloque o RN no Leito". 
- Posicione o paciente sobre o colchão e aguarde a estabilização da indicação de peso no display gráfico.   
Após alguns segundos o valor do peso será congelado no display. 
 

 
Figura 147 – Display – Balança MC3 

 

 
Notas: 
- Para que a opção Tara Automática esteja disponível, é necessário configurar o equipamento. Ver item 
6.4.9.6 - Menu Balança. 
- Dentro do campo Insere, o valor lido atual poderá ser memorizado e o gráfico de tendência de peso será 
montado em função do tempo decorrido. Ver item 6.4.8 – Gráfico de Tendência 
 

6.4.7 - COMUNICAÇÃO SERIAL / WIRELESS 
O Programa Supervisório é um programa de monitoramento e supervisão de incubadoras. Ele permite a 
monitoração, armazenamento, impressão e análise de todos os parâmetros indicados no módulo de controle 
da incubadora, através de um micro computador e pela conexão da porta de comunicação serial (RS 232) ou 
via wireless (opcional). Os parâmetros indicados pelo programa são: 
· Temperatura da cúpula; 
· Temperaturas do recém nascido; 
· Temperaturas de controle desejadas; 
· Umidade relativa no interior da cúpula; 
- Umidade desejada; 
· Concentração de oxigênio relativo na cúpula; 
· Concentração de oxigênio desejada; 
· Peso do recém nascido; 
· Parâmetros de oximetria de pulso (quando presente na incubadora); 
- Temperatura ambiente; 
- Temperatura auxiliar; 
· Mensagem de alarmes pendentes; 
Todos os parâmetros medidos são armazenados e indicados em curvas de tendências. 
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REQUISITOS MÍNIMOS DO MICROCOMPUTADOR: 
· Microcomputador em conformidade com a IEC 60950-1 com sistema operacional Windows (Windows 
2000,XP,Windows Seven); 
· Monitor com resolução mínima de 800x600; 
· Porta Serial (COM) (pode-se utilizar um adaptador Serial – USB em casos de computadores sem a porta 
serial disponível, opcional não incluso); 
. Computador com sistema de comunicação wireless (802.11-X). 
Para utilizar o sistema, conecte o cabo padrão RS 232 fornecido com a incubadora, na lateral do modulo de 
controle da incubadora e na porta de entrada serial do microcomputador. 
Obs.: Para conseguir a utilização mais adequada deste sistema certifique-se que a distancia mínima do microcomputador para a 
incubadora é de 1,5 metros, conforme figura 148.  
 

 
Figura 148 – Ambiente do paciente 

Nota: 
- Para utilização da comunicação serial, verificar manual do usuário "Programa Supervisório" que acompanha 
o produto e software específico fornecido em CD/DVD junto ao manual para instalação no microcomputador. 
- Para utilização da comunicação wireless acesse o menu “COMUNICAÇÃO” (somente para equipamentos 
que possuam o WIFI como opcional) e selecione o modo de comunicação WIFI, configure os parâmetros de 
endereçamento fornecido pelo gerenciador de rede local. Para maiores informações consulte o manual do 
software supervisório. 
 

 

ATENÇÃO 
- O microcomputador a ser utilizado no sistema não deve possuir apenas isolação básica como 
proteção contra choque elétrico. 
- O manuseio, manutenção, limpeza e condições ambientais do microcomputador verificar manual do 
fabricante. 

 

6.4.8 – GRÁFICOS DE TENDÊNCIA 
 

A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 possui um sistema de visualização de parâmetros através de 
Gráfico de Tendência, estes gráficos ficam localizados na parte inferior direita do display. 
Os parâmetros que podem ser visualizados nos Gráficos de Tendência são: 
 

 Temperatura AR; 

 Temperatura RN; 

 Umidade relativa do Ar (opcional); 

 Oxigênio (opcional); 

 Frequência Cardíaca (BPM) (opcional); 

 SPO2 (opcional); 

 Balança (opcional); 

 Temperatura Auxiliar; 

 Diferença da Temperatura RN para Auxiliar; 

 Temperatura Ambiente; 

 Temperaturas Simultâneas; 

 Bilirrubina 

 Medidas Simultâneas 
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Notas: 
- Os gráficos serão apresentados com o parâmetro desejado no eixo da ordenada e o tempo em horas no 
eixo da abscissa. 
- Apenas para os parâmetros balança e bilirrubina, é necessário inserir os valores manualmente. 
- O equipamento vem com o set point programado de fábrica com tempo de visualização de 4 horas 
(intervalos de 30 minutos). Sempre que o equipamento for desligado, voltará para o programado de fábrica. 
- É possível alterar o tempo de visualização dos gráficos nas opções de 4, 8, 12, 24, 48 e 60 horas, conforme 
item 6.4.9.5 – Menu Gráficos. 
- Até seis gráficos podem ser visualizados de forma rápida através das abas localizadas na parte inferior 
direita do display, para configurar os seis gráficos que serão visualizados ver item 6.4.9.5 – Menu Gráficos. 

 Tendência Temperatura do AR  
Para visualizar o gráfico de tendência para temperatura do ar, pressione no display a aba AR ou percorra com 
o botão rotativo todos os campos até chegar à seleção do AR e pressione-o. 
O display gráfico apresentará um gráfico onde poderá ser analisada a temperatura do ar ao longo do tempo: 
 

 

Figura 149 - Gráfico de tendência para temperatura do AR 
 

 Tendência Temperatura de RN (T1) 
Para visualizar o gráfico de tendência para temperatura do RN (T1 – temperatura de controle), pressione no 
display a aba RN (T1) ou percorra com o botão rotativo todos os campos até chegar na seleção do RN (T1) e 
pressione-o. 
O display gráfico apresentará um gráfico onde poderá ser analisada a temperatura de RN T1 ao longo do 
tempo, conforme figura 150: 

 

Figura 150 - Gráfico de tendência para temperatura do RN 

 

 Tendência Umidade 
Para visualizar a tendência da concentração de umidade de ar no interior do compartimento do recém-
nascido, pressione no display a aba UR ou pressione o botão rotativo e percorra todos os campos até chegar 
na aba UR e pressione-o. 
O display gráfico apresentará um gráfico onde poderá ser analisada a concentração de UR ao longo do 
tempo: 
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Figura 151 - Gráfico de tendência para concentração de UR 
 

 Tendência Oxigênio 
Para visualizar a tendência da concentração de oxigênio, pressione no display a aba O2 ou pressione o botão 
rotativo e percorra todos os campos até chegar na aba O2 e pressione-o. 
O display gráfico apresentará um gráfico onde poderá ser analisada a concentração de O2 ao longo do tempo: 

 

Figura 152 - Gráfico de tendência para concentração de O2 

 
 
 

 Tendência Frequência Cardíaca (BPM) 
Para visualizar a tendência da frequência cardíaca, pressione no display a aba BPM ou pressione o botão 
rotativo e percorra todos os campos até chegar na aba BPM e pressione-o. 
O display gráfico apresentará um gráfico onde poderá ser analisada a frequência cardíaca ao longo do tempo: 
 

 

Figura 153 - Gráfico de tendência para BPM 
 

O tempo de visualização do gráfico de BPM é fixo em 21 horas. 
 

 

 Tendência SpO2 
Para visualizar a tendência de SpO2, pressione no display a aba SpO2 ou pressione o botão rotativo e 
percorra todos os campos até chegar na aba BPM e pressione-o. 
O display gráfico apresentará um gráfico onde poderá ser analisada a taxa de SpO2 ao longo do tempo: 
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Figura 154 - Gráfico de tendência para SpO2 
 

O tempo de visualização do gráfico de SpO2 é fixo em 21 horas. 
 

 Tendência Balança 
Para visualizar os gráficos da balança, pressione no display a aba BALANÇA ou pressione o botão rotativo e 
percorra todos os campos até chegar na aba BALANÇA e pressione o botão para confirmar a seleção. 
O display gráfico apresentará um gráfico onde poderá ser analisado o peso ao longo do tempo, onde serão 
apresentados os valores de data, hora e peso inseridos. Ver modelo de gráfico na figura 155: 
 

 

Figura 155 - Gráfico de tendência do peso 

 

Este gráfico de tendência é formado pela inserção dos valores no gráfico, o que é feito da seguinte forma: 
- pressione no display o campo INSERE ou pressione o botão rotativo e percorra todos os campos até chegar 
em INSERE e pressione o botão para confirmar a seleção. 
- selecione a opção INSERE e pressione o botão para inserir o valor no gráfico. 
Automaticamente será criada no gráfico de tendência uma barra correspondente ao valor obtido do peso do 
paciente no momento da seleção. Caso mais valores de peso sejam armazenados no mesmo dia, apenas o 
último valor será indicado no gráfico de tendência.  
A escala de tempo do gráfico é automaticamente ajustada, permitindo o armazenamento de até 12 dias 
consecutivos. 
 

 Tendência Temperatura Auxiliar (T2) 
Para visualizar o gráfico de tendência para temperatura auxiliar RN (T2), pressione no display a aba RN (T2) 
ou pressione o botão rotativo e percorra todos os campos até chegar na aba RN(T2) e pressione o botão para 
confirmar a seleção. 
O display gráfico apresentará um gráfico onde poderá ser analisada a temperatura RN (T2) auxiliar ao longo 
do tempo, conforme figura 156: 
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Figura 156 - Gráfico de tendência para temperatura auxiliar 

 
 Tendência da Diferença de Temperatura RN (T1) para Auxiliar (T2) – Gráfico ∆ 

Para visualizar o gráfico de tendência para diferença de temperatura do RN (T1) para RN (T2), pressione no 

display a aba DELTA (∆) ou pressione o botão rotativo e percorra todos os campos até chegar à aba DELTA 

e pressione o botão para confirmar a seleção. 
O display gráfico apresentará um gráfico onde poderá ser diferença entre as temperaturas T1 e T2 ao longo 
do tempo, conforme figura 157: 
 

 

Figura 157 - Gráfico de tendência para a diferença de temperatura Delta (∆) 
entre T1 e T2 

 

 Tendência Temperatura Ambiente (quando existir o sensor de temperatura - opcional) 
Para visualizar o gráfico de tendência para temperatura ambiente, pressione no display a aba “TEMP AMB” 
ou pressione o botão rotativo e percorra todos os campos até chegar na aba TEMP AMB e pressione o botão 
para confirmar a seleção. 
O display gráfico apresentará um gráfico onde poderá ser analisada a temperatura ambiente ao longo do 
tempo, conforme figura 158: 
 

 

Figura 158 - Gráfico de tendência temperatura ambiente 
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 Tendência Temperatura Simultâneas 

Para visualizar as tendências de todas as temperaturas simultaneamente (T1, T2 e ∆), pressione no display a 

aba “TEMP ALL” ou pressione o botão rotativo e percorra todos os campos até chegar na aba TEMP ALL e 
pressione o botão para confirmar a seleção. 
O display gráfico apresentará um gráfico onde poderão ser analisadas todas as temperaturas ao longo do 
tempo, conforme figura 159: 
 

 

Figura 159 - Gráfico de tendência das temperaturas simultâneas 

 

 Tendência Bilirrubina 
Para visualizar o gráfico de tendência da bilirrubina, pressione no display a aba “BILI” ou pressione o botão 
rotativo e percorra todos os campos até chegar à aba BILI e pressione o botão para confirmar a seleção. 
O display gráfico apresentará um gráfico onde poderá ser analisada a bilirrubina ao longo do tempo, conforme 
figura 160: 
 

 

Figura 160 - Gráfico de tendência de medições de bilirrubina 

 

Os valores do gráfico de tendência da bilirrubina devem ser inseridos conforme item 6.4.9.5 – Menu Gráficos. 
Através da inserção dos valores, automaticamente será criado no gráfico de tendência barras correspondente 
a bilirrubina do paciente nos tempos que serão informados os valores. Este processo de inserção permite 12 
valores de bilirrubina, que serão alinhados por ordem cronológica. Quando o usuário entra com o 13º valor, o 
1° será apagado, assim sucessivamente.  
 

 Tendência Simultâneas 
O painel de controle possui um recurso adicional que permite que o operador da incubadora visualize em 
somente um gráfico todas as tendências de temperatura (AR, T1, T2 e AMB), concentração de oxigênio e 
concentração de umidade. 
Para visualizar todas as tendências simultaneamente, pressione no display a aba “ALL” ou pressione o botão 
rotativo e percorra todos os campos até chegar a ALL e pressione o botão para confirmar a seleção. 
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Figura 161 - Gráfico de tendência simultâneas 

 

6.4.9 – RECURSOS ADICIONAIS 
 

6.4.9.1 - BLOQUEIO DO TECLADO 
 

O painel da incubadora para recém-nascidos LINE 4 possui uma função para bloquear o teclado e evitar que 
os parâmetros programados sejam alterados acidentalmente. Para bloquear o teclado, pressione a tecla 
BLOQUEIO DO TECLADO (tecla 3 da figura 128). Um indicador luminoso (item 2 da figura 128) acima da 
tecla BLOQUEIO DO TECLADO será acionado indicando que a partir daquele instante nenhuma alteração 
poderá ser realizada na programação. Para desbloquear o teclado, pressione novamente a tecla BLOQUEIO 
DO TECLADO. O indicador luminoso acima da tecla BLOQUEIO DO TECLADO irá apagar indicando que as 
teclas e funções poderão ser acessadas. 
O bloqueio do teclado acontece após 10 segundos a partir do ultimo acesso às teclas, entrando em modo de 
bloqueio automático. Para destravar o painel de controle basta acionar novamente a telca BLOQUEIO DO 
TECLADO para destravar e poder acessar as funções, mas após 10 segundos sem acessos este travará 
novamente. O teclado não será bloqueado se o MENU estiver apresentado na tela, ou seja, se o usuário 
houver iniciado uma operação de MENU, o teclado somente será bloqueado após a finalização e  saída do 
MENU. Observar a figura 162 para indicação das funções. 
 

 
 
 

 
Figura 162 – Teclado Bloqueado – MC3 

Notas: 
- Ao ligar a incubadora o teclado estará sempre liberado para programação, mas após 10 segundos o mesmo 
será bloqueado automaticamente. 
- A tecla SILENCIA ALARME não está bloqueada em nenhuma condição. 
 

6.4.9.2 - TEMPERATURA AMBIENTE (OPCIONAL) 
 

Opcionalmente o usuário poderá solicitar a inclusão do sistema de que indica a temperatura ambiente. Esta 
indicação pode sofrer interferências da temperatura externa, incluindo se a incubadora estiver em locais muito 
quentes ou mau ventilados, nesse caso pode ser afetada por aquecimento da própria incubadora, mostrando 
valores divergentes da temperatura real do ambiente. Este valor é somente indicativo, não sendo aplicado no 
funcionamento da incubadora. Ver indicação do recurso na figura 163. 
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Figura 163 - Temperatura Ambiente 

6.4.9.3 – MENU  
 

O painel de controle possui um recurso adicional que permite que o operador da incubadora visualize e/ou 
altere parâmetros de configuração e acesse recursos do equipamento. Para entrar na tela principal do MENU 
de opções deve-se pressionar a tecla MENU do painel de controle. A tela principal do MENU é composta 
pelas seguintes opções: ALARMES, GRÁFICOS, BALANÇA, CADASTRO DE PACIENTES, MANUTENÇÃO, 
CONFIGURAÇÃO e SAIR. 
As opções do MENU principal são localizadas na parte superior direita do display. Para selecionar uma das 
opções utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o botão rotativo para a opção 
desejada. Para confirmar, pressione o botão rotativo. 
Para retornar a tela principal, pressione a tecla MENU ou selecione a opção SAIR (ao longo das telas essa 
opção está sempre presente) e confirme pressionando o botão rotativo. As opções do MENU estão visíveis 
na figura 164: 
 

 

Figura 164 – Menu Principal 
 

6.4.9.4 - MENU ALARMES  
O MENU ALARMES é selecionado pressionando as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros 
ou girando o botão rotativo para a opção ALARMES. Após seleção dessa opção a tela que será exibida 
contém uma lista dos alarmes disponíveis, basta o usuário, através do botão rotativo, selecionar o alarme e 
pressionar o botão para selecionar o mesmo, conforme figura 165.  

 

 

Figura 165 – Menu Alarmes 
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Esta opção permite que os intervalos dos alarmes sejam alterados conforme a lista abaixo: 

 Alta temperatura do Ar: valor padrão: 1,5ºC acima do ajustado / intervalo aceitável entre 0,5 e 3ºC 
acima do valor ajustado; 

 Baixa temperatura do Ar: valor padrão: 1,5ºC abaixo do ajustado / intervalo aceitável entre 0,5 e 3ºC 
abaixo do valor ajustado; 

 Alta temperatura do RN: valor padrão: 1,0ºC acima do ajustado / intervalo aceitável entre 0,5 e 1ºC 
acima do valor ajustado; 

 Baixa temperatura do RN: valor padrão: 1,0ºC abaixo do ajustado / intervalo aceitável entre 0,5 e 1ºC 
abaixo do valor ajustado; 

 Alta concentração do SpO2: valor padrão 100% / intervalo aceitável entre 30 e 100% - observar que o 
mínimo dessa faixa é limitado pelo máximo da faixa de baixa concentração; 

 Baixa concentração do SpO2: valor padrão 85% / intervalo aceitável entre 30 e 100% - observar que o 
limite máximo dessa faixa é limitado pelo mínimo da faixa de alta concentração; 

 Alta frequência cardíaca (BPM): valor padrão 180 BPM / intervalo aceitável entre 30 e 250 BPM - 
observar que o limite mínimo dessa faixa é limitado pelo máximo da faixa de baixa concentração; 

 Baixa frequência cardíaca (BPM): valor padrão 80 BPM / intervalo aceitável entre 30 e 250 BPM - 
observar que o limite máximo dessa faixa é limitado pelo mínimo da faixa de alta concentração; 

 

- Para selecionar o alarme desejado, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire 
o botão rotativo para o alarme desejado. Para confirmar, pressione o botão rotativo, o mesmo ficará em 
destaque. 
- Para ajustar o limite máximo, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o 
botão rotativo para o valor desejado. Para confirmar, pressione o botão rotativo. 
- Para retornar a tela anterior, pressione a tecla MENU ou selecione a opção sair e confirme pressionando o 
botão rotativo. 
 

6.4.9.5 - MENU GRÁFICOS 

O MENU GRÁFICOS é selecionado pressionando as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros 
ou girando o botão rotativo para a opção GRÁFICOS, a partir da tela principal (conforme figura 164). Para 
confirmar, pressione o botão rotativo ou toque em qualquer posição na tela dentro da área dos textos de 
opção. A tela que será exibida será conforme a figura 166. Para retornar à tela anterior, pressione a tecla 
MENU ou selecione a opção SAIR e confirme pressionando o botão rotativo ou tocando em qualquer posição 
na tela dentro da área dos textos de opção. 

 

 

Figura 166 – Menu Gráficos 

 Acesso Rápido 
Esta opção permite que o usuário selecione os gráficos que serão exibidos no display, acessando assim os 
mesmos de forma rápida, conforme figura 167.  
- Para selecionar o Acesso Rápido, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o 
botão rotativo para a opção ACESSO RÁPIDO. Para confirmar, pressione o botão rotativo ou toque em 
qualquer posição na tela dentro da área dos textos de opção. 
- Para selecionar o gráfico desejado, pressione o botão rotativo do painel de controle na posição desejada ou 
toque a tela na opção dos textos de opção, o quadro do mesmo ficará em destaque.  
- Gire o botão rotativo para o gráfico desejado e pressione o mesmo para confirmar a seleção. No mesmo 
instante o gráfico no display irá mudar automaticamente. 
- Para retornar a tela anterior, pressione a tecla MENU ou selecione a opção sair e confirme pressionando o 
botão rotativo ou toque na tela no campo dos textos de opção. 
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Figura 167 – Menu Gráficos – Acesso Rápido 

Notas: 
- Os gráficos definidos de fábrica que poderão ser exibidos no display, serão conforme os opcionais 
adquiridos. 
- As opções disponíveis de exibição dependem da disponibilidade, se o gráfico já estiver sendo exibido em 
uma das posições, este não estará disponível para seleção. 
- Algumas opções podem estar vinculadas a itens opcionais, que podem não estar disponíveis no 
equipamento adquirido. 
 

 Escala 
Esta opção permite que o usuário selecione o intervalo de visualização entre as escalas e o tempo de 
demonstração na tela (período de exibição), conforme as seguintes divisões de escala: 0,5 horas (6 horas de 
demonstração), 1 hora (8 horas de demonstração), 1,5 horas (12 horas de demonstração), 3 horas (24 horas 
de demonstração), 6 horas (48 horas de demonstração) e 7,5 horas (60 horas de demonstração), conforme 
figura 168.  
- Para selecionar a Escala, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o botão 
rotativo para a opção ESCALA. Para confirmar, pressione o botão rotativo ou toque na tela na área do texto 
das opções. 
- Para selecionar a escala desejada, pressione o botão rotativo do painel de controle na escala desejada, a 
mesma ficará em destaque. No mesmo instante a escala do gráfico no display irá mudar automaticamente. 
- Para retornar a tela anterior, pressione a tecla MENU ou selecione a opção sair e confirme pressionando o 
botão rotativo ou tocando na tela na área das opções do MENU. 

 

 

Figura 168 – Menu Gráficos – Escala 
 

Obs.: para tempos maiores de armazenamento existe a opção do uso do software supervisório, que pode gerar relatórios com as 
informações e parâmetros. 

 

 Bilirrubina 
Esta opção permite que o usuário possa inserir os níveis de bilirrubina do recém-nascido, armazenando os 
valores e formando o gráfico de tendência ao longo do tempo, conforme figura 169.  
- Para selecionar a Bilirrubina, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o 
botão rotativo para a opção BILIRRUBINA. Para confirmar, pressione o botão rotativo ou toque na tela na 
área do texto das opções. 
- Para inserir o valor desejado, utilize o botão rotativo do painel de controle para percorrer os números 
desejados e para inseri-los pressione o botão rotativo e siga para o próximo numero. 
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- Para finalizar gire o botão rotativo até o campo OK e pressione o botão rotativo para salvar o valor. Os 
valores inseridos serão gravados sempre em ordem sequencial. 
- Para retornar a tela anterior, pressione a tecla MENU ou selecione o campo CANC e confirme pressionando 
o botão rotativo.  
- O gráfico que será exibido estará conforme o que está descrito na figura 160. 

 

 

Figura 169 – Menu Gráficos – Bilirrubina 
 

6.4.9.6 - MENU BALANÇA 
 

O menu Balança é selecionado pressionando as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou 
girando o botão rotativo para a opção BALANÇA. Para confirmar, pressione o botão rotativo ou tecla na tela 
na área do texto das opções, conforme figura 170. Para retornar a tela anterior, pressione a tecla MENU ou 
selecione a opção sair e confirme pressionando o botão rotativo ou teclando na tela na área do texto das 
opções. 

 

 

Figura 170 – Menu Gráficos – Balança 
 

 Tara Automática 
Esta opção permite que o usuário utilize a balança com a tara temporizada.  
- Para selecionar a Tara Automática, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire 
o botão rotativo para a opção TARA AUTOMÁTICA. Para confirmar, pressione o botão rotativo para 
selecionar e a mesma ficará em destaque. 
- Utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o botão rotativo para as opções 
<SIM> e <NÃO> mostradas no display uma a uma, e pressione a opção desejada para confirmar a seleção. 
- Para retornar a tela anterior, pressione a tecla MENU ou selecione a opção sair e confirme pressionando o 
botão rotativo ou tocando na tela na área do texto das opções. 
 

 Apagar Pesagens (Ultima ou todas) 
Esta opção permite que o usuário apague a ultima pesagem ou todas as pesagens que estejam gravadas, 
conforme figura 171.  
- Para apagar a ultima pesagem, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o 
botão rotativo para a opção APAGAR ULTIMA PESAGEM. Para confirmar, pressione o botão rotativo, a 
mesma ficará em destaque e automaticamente o valor será deletado. 
- Para apagar todas as pesagens, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o 
botão rotativo para a opção APAGAR TODAS AS PESAGENS. Para confirmar, pressione o botão rotativo, a 
mesma ficará em destaque e automaticamente os valores de TODAS as pesagens serão apagados. 
- Para retornar a tela anterior, pressione a tecla MENU ou selecione a opção sair e confirme pressionando o 
botão rotativo ou teclando na tela na área do texto das opções. 
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Figura 171 – Menu Gráficos – Apagar Pesagens 

 

6.4.9.7 - MENU CADASTRO DE PACIENTES 
 

O MENU Cadastro de Pacientes é selecionado pressionando as teclas virtuais de aumento ou redução dos 
parâmetros ou girando o botão rotativo para a opção CADASTRO DE PACIENTES. Para confirmar, pressione 
o botão rotativo ou toque na tela na área do texto das opções, conforme figura 172. Para retornar a tela 
anterior, pressione a tecla MENU ou selecione a opção sair e confirme pressionando o botão rotativo. 
Nesta tela é possível cadastrar as seguintes informações: 

- Nome do RN; 

- Nome da Mãe; 

- Data do Nascimento; 

- Sexo; 

- Data inicio; 

- Hora inicio; 

  

Figura 172 – Menu Cadastro de Pacientes 
 

- Para preencher as informações, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o 
botão rotativo para a opção desejada. Para confirmar, pressione o botão rotativo ou toque no painel na área 
do texto das opções, a opção selecionada ficará em destaque e automaticamente o teclado aparecerá para 
que sejam digitadas as informações. 
- Para preencher os dados, utilizar o botão rotativo para percorrer os caracteres clicando no mesmo para 
inserir / confirmar, a cada clique seguir para o próximo caractere até formar o texto, conforme figura 173. 
- Para finalizar gire o botão rotativo até o campo OK e pressione o botão rotativo para salvar o nome 
cadastrado. 
- Para retornar a tela anterior, pressione a tecla MENU ou selecione o campo CANC e confirme pressionando 
o botão rotativo. 
 
Observação: 
- Ao ligar o equipamento, na tela inicial existe a opção de entrar com os dados do paciente, basta selecionar 
CADASTRO DO PACIENTE, nesse momento o usuário pode acessar somente o cadastro para o nome do 
paciente, e o processo de inclusão é o mesmo citado anteriormente. Após acessar o menu, o usuário poderá 
completar o cadastro usando as opções acima, se assim desejar. 
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Figura 173 - Cadastro de Paciente - Teclado 

Notas: 
- Para apagar o caractere desejado, gire o botão rotativo até o campo DEL e pressione-o. Desta forma o 
último caractere será apagado. Caso deseje apagar outros caracteres, continue pressionando o botão rotativo 
sobre o campo DEL. 
- Para o campo Sexo basta selecionar entre as opções pré-definidas, Masculino ou Feminino, e confirmar.  
- O cadastro de paciente se mantem armazenado durante o período em que o equipamento estiver ligado. Se 
o mesmo for desligado e religado esse cadastro se apaga, e é necessário executar o procedimento 
novamente. 
 

6.4.9.8 - MENU MANUTENÇÃO 
 

O menu Manutenção é selecionado pressionando as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros 
ou girando o botão rotativo para a opção MANUTENÇÃO. Para confirmar, pressione o botão rotativo ou tecla 
na tela na área do texto das opções. Será exibida uma tela conforme figura 174. Para retornar a tela anterior, 
pressione a tecla MENU ou selecione a opção sair e confirme pressionando o botão rotativo. 
Nesta tela é possível visualizar os seguintes itens de manutenção para informação e alerta ao usuário:  
 

- Filtro de Ar (a cada 3 meses); 

- Filtro de Oxigênio (a cada 3 meses); 

- Célula de Oxigênio (a cada 12 meses); 

- Bateria 8,4V (a cada 12 meses); 

- Calibração Temperatura (a cada 6 meses); 

- Calibração da Balança (a cada 6 meses); 

- Revisão periódica (a cada 6 meses). 
 

 
Figura 174 - Manutenção 

 

- Para confirmar a manutenção de um item, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros 
ou gire o botão rotativo até o item desejado. Para confirmar, pressione o botão rotativo, o mesmo ficará em 
destaque e automaticamente será atualizada a data da próxima troca. 
- Para retornar a tela anterior, pressione a tecla MENU ou selecione a opção sair e confirme pressionando o 
botão rotativo. 
 

Notas: 
- As datas que aparecem na coluna à frente dos itens de manutenção, referem-se às próximas trocas. 
- O usuário será alertado através de alerta sonoro e mensagem no display sobre qual item deverá ser feita a 
verificação. 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2490



 - 112 - 

- Recomendamos que, no momento da instalação do equipamento com apoio de uma Assistência Técnica 
Autorizada Olidef, o usuário já prepare com o técnico um plano de manutenção abrangendo esses itens. 
Lembre-se que a AT Olidef tem condições de dar suporte em todos o plano de manutenção com serviço 
qualificado e peças de reposição originais. 
 

6.4.9.9 - MENU CONFIGURAÇÃO 
 

O menu CONFIGURAÇÃO é selecionado pressionando as teclas virtuais de aumento ou redução dos 
parâmetros ou girando o botão rotativo para a opção Configuração. Para confirmar, pressione o botão rotativo 
ou tecle na área do texto das opções. Será exibida uma tela conforme figura 175. Para retornar a tela 
anterior, pressione a tecla MENU ou selecione a opção sair e confirme pressionando o botão rotativo. 
Nesta tela é possível visualizar as informações do equipamento como o numero de série e a versão do 
software. É possível  também alterar o idioma, ajustar a data e a hora, colocar a incubadora no modo canguru 
e ainda, acessar através do campo SENHA, um menu de acesso exclusivo para os técnicos autorizados pela 
Olidef, para serviços de configuração e manutenção do equipamento. 

 

 
Figura 175 - Configuração 

 

 Opção de Idioma 
Esta opção permite que o usuário altere o idioma, conforme figura 176.  
- Para alterar o Idioma, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o botão 
rotativo para a opção IDIOMA. Para confirmar, pressione o botão rotativo ou tecle na tela na área do texto da 
opção, a mesma ficará em destaque. 
- Utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o botão rotativo para as opções: 
<PORTUGUÊS>, <INGLÊS> e <ESPANHOL> mostradas no display uma a uma, e pressione a opção 
desejada para confirmar a seleção. 
- Para retornar a tela anterior, pressione a tecla MENU ou selecione a opção sair e confirme pressionando o 
botão rotativo. 

 

 

Figura 176 – Menu Configurações – Idioma 

 
 Opção para ajuste de Data e Hora 
O painel de controle possui um recurso adicional que permite ajustar os valores de data e hora, conforme 
figura 177. Estes valores já saem ajustados de fabrica, mas se houver alguma necessidade de alteração pode 
ser feita por essa opção. 
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- Para alterar a Data e a Hora, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o 
botão rotativo para a opção DATA E HORA. Para confirmar, pressione o botão rotativo ou tecle na tela na 
área do texto da opção. 
- Para alterar selecione a opção desejada, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou 
gire o botão rotativo para a opção desejada. Para confirmar, pressione o botão rotativo, a mesma ficará em 
destaque. 
- Utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o botão rotativo para o valor 
desejado, e pressione o botão rotativo para confirmar o valor. 
- Para retornar à tela anterior, pressione a tecla MENU ou selecione a opção sair e confirme pressionando o 
botão rotativo. 

 

 

Figura 177 – Menu Configurações – Data e Hora 

Nota: 
- Mantenha esses dados ajustados corretamente para que os gráficos de tendência possam mostrar os dados 
corretamente. 
 

 Modo Canguru 
 

O MODO CANGURU é usado para que a mãe tenha contato com o RN durante um tempo estabelecido para 
o tratamento. Nessa opção existe a possibilidade de que a porta de acesso da incubadora permaneça aberta 
sem que sejam emitidos alarmes desnecessários. Esse modo inibe alguns alarmes que seriam gerados com 
a abertura da porta, além de desabilitar os servo controles de umidade e oxigênio. Ver tela do modo na figura 
178. 
- Para selecionar o Modo Canguru, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o 
botão rotativo para a opção MODO CANGURU. Para confirmar, pressione o botão rotativo, a mesma ficará 
em destaque. 
- No modo Canguru, não é possível configurar os parâmetros do equipamento.   
- Utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o botão rotativo para as opções: 
<SIM> e <NÃO> mostradas no display uma a uma, e pressione a opção desejada para confirmar a seleção. 
- Para retornar a tela anterior, pressione a tecla MENU ou selecione a opção sair e confirme pressionando o 
botão rotativo. 

 

 

Figura 178 – Menu Configurações – Modo Canguru 
 

 

- A partir da seleção dessa opção incubadora vai entrar no Modo Canguru, durante este processo o display 
exibirá a mensagem “MODO CANGURU ATIVADO”, conforme figura 179. 
- Para sair pressione novamente a opção Modo Canguru no menu e selecione a opção <NÃO>. 
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Figura 179 – Modo Canguru Ativado 

Notas: 
- Durante o tempo de funcionamento do modo canguru o equipamento terá alterações bruscas no controle de 
temperatura devido à abertura das portas de acesso. 
- A abertura da porta de acesso altera também as condições de oxigênio e umidade no ambiente interno do 
equipamento. 
- Em caso de ocorrência de algum alarme de sistema, o modo CANGURU é desligado automaticamente, e o 
equipamento retorna ao funcionamento normal conforme anteriormente definido, mas com os servo controles de 
Oxigênio e Umidade desativados. 
- Quando o modo Canguru é desabilitado e a porta é fechada, as condições no interior do compartimento do RN 
podem demorar até 30 minutos para serem reestabelecidas, portanto não se deve deixar a porta aberta durante o 
acionamento dessa função. 
 

 Opção Senha 

O painel de controle possui um recurso adicional que permite acesso exclusivo para os técnicos autorizados 
pela Olidef a visualizar telas de sistemas para auxiliar a manutenção e a configuração do equipamento. 
- Para acessar as telas, utilize as teclas virtuais de aumento ou redução dos parâmetros ou gire o botão 
rotativo para a opção SENHA. Para confirmar, pressione o botão rotativo. 
- Para preencher os dados, basta utilizar o botão rotativo para percorrer os caracteres e para inseri-lo, basta 
pressionar o botão rotativo e seguir para o próximo caractere, conforme figura 180. - Para finalizar gire o 
botão rotativo até o campo OK e pressione o botão rotativo para confirmar a senha 
- Para retornar a tela anterior, pressione a tecla MENU ou selecione o campo CANC e confirme pressionando 
o botão rotativo. 

 

Figura 180 – Menu Configurações - Senha 

Nota: 
- As senhas são fornecidas apenas ao pessoal técnico devidamente qualificado pela Olidef. 
 

6.4.10 – FUNCIONAMENTO DOS ALARMES 
 

A Incubadora para recém-nascidos LINE 4 possui um sistema de alarmes, cuja função é alertar ao usuário do 
equipamento sobre a ocorrência de uma situação clínica do paciente fora dos limites normais ou sobre 
eventuais problemas técnicos do equipamento. 
Em todos os alarmes acionados, um sinal sonoro (beep) intermitente é disparado, um indicador luminoso (led 
vermelho) ficará piscando e uma mensagem será escrita no display. Alguns alarmes podem ser silenciados 
temporariamente, mas a indicação visual permanecerá até que a condição normal seja restabelecida, por 
normalização do equipamento ou por ação do usuário 
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Nota: 
- Tecla SILENCIA ALARME 

 

- Através da tecla SILENCIA ALARME o usuário poderá inibir o sinal sonoro de alguns alarmes (ver 
funcionamento dos alarmes) por um período máximo de 15 minutos. Nessa condição, o alarme continuará 
a ser indicado através de led vermelho localizado no painel de controle e no modulo de sensores. No caso 
de acionamento de outro alarme, mesmo o sinal sonoro estando inibido, novo alarme será emitido pelo 
equipamento. 
- Caso a condição de alarme permaneça além dos 15 minutos o alarme voltará a ser disparado e o usuário 
poderá inibir novamente o sinal sonoro por mais 15 minutos pressionando novamente a tecla SILENCIA 
ALARME. 
- Alarmes de oximetria permitirão que o alarme seja sinal sonoro seja suspenso por um período de 2 
minutos, caso a condição de alarme permaneça além dos 2 minutos o alarme voltará a emitir o sinal sonoro 
e o usuário poderá inibir novamente pressionando a tecla SILENCIA ALARME. 
- Verifique sempre a causa geradora de um alarme para garantir a segurança do paciente e o correto 
funcionamento do equipamento. 

 

Nota: 
- Prioridade de condição de alarme: todos os alarmes indicados pela Incubadora para recém-nascidos LINE 4  são 
considerados de alta prioridade (ver tabela técnica de alarmes no item 10 deste manual). 
- Nível de pressão sonora dos alarmes: a uma distância de 3m, perpendicularmente à frente da incubadora e 
aproximadamente 1,5m de altura do piso é de no mínimo 65 dB. 
- Tempo de atraso inerente à determinação de condição de alarmes: o tempo de atraso para o acionamento de 
alarmes é inferior que 5 segundos.  
 - Atraso no sistema de alarmes: o sistema de alarmes possui tempo para detecção de alarmes inferior a 5 
segundos. 
- Verificar características normativas dos alarmes na tabela – Demonstrativo de Alarmes, ao final deste manual. 
 

 

ATENÇÃO 
- Os alarmes que não podem ser silenciados pela tecla SILENCIA ALARME: 
 

- Alarme de falta de energia elétrica; 
- Alarme de circulação de ar; 
- Alarme de módulo dos sensores desconectado; 
- Alarme de falha no sistema; 
- Alarme de módulo dos sensores desalojado; 

- Alarme de módulo de umidificação desconectado; 
- Alarme de falha no motor; 
- Alarme de falha no sensor de ar; 
- Alarme de sobreaquecimento; 
- Alarme de falha no sensor de UR. 

 

 GERAIS: 
 

1) Alarme falta de energia elétrica 
Esse alarme será acionado sempre que o fornecimento de energia elétrica pela rede 127/220V~ for 
interrompido. Para acionar esse alarme o equipamento utiliza uma bateria interna como fonte de energia. 
Essa bateria é recarregável e é constantemente recarregada durante o funcionamento da incubadora quando 
conectada à rede elétrica AC. A bateria mantém os parâmetros programados por um período de no máximo 
15 minutos quando fora da rede AC. Além do alerta sonoro, haverá indicação visual através de led vermelho 
e led aceso “FALTA DE ENERGIA” no display. O alarme não poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA 
ALARME enquanto a energia de alimentação não for restabelecida. Sempre que o alarme estiver acionado o 
operador deverá verificar a causa do problema, pois nessa condição os sistemas de monitoração, circulação 
de ar e aquecimento estarão desativados. 
 

2) Alarme de circulação de ar 
Esse alarme é acionado no caso de parada do motor, problema na ventoinha ou redução do fluxo de ar no 
interior da cúpula. Além do alerta sonoro, será verificado um indicador luminoso (led vermelho) no painel e a 
mensagem de FALHA NA CIRCULAÇÃO no display. O alarme não poderá ser silenciado pela tecla 
SILENCIA ALARME. Sempre que o alarme de circulação de ar estiver acionado a incubadora desligará 
automaticamente todos os sistemas de controle e monitoramento. 
 

 

ATENÇÃO 
- Sempre que o alarme de circulação for acionado, retire o paciente da incubadora, pois nessa 
condição o ar no interior do compartimento do RN, não está sendo renovado/circulado. 
- Alterações bruscas na temperatura do interior da cúpula da incubadora podem causar o 
acionamento do alarme. Caso o alarme seja acionado, mantenha a incubadora ligada por 10 minutos. 
Se a circulação de ar voltar ao normal, a incubadora desligará automaticamente o alarme, caso o 
alarme persista envie o equipamento à assistência técnica autorizada mais próxima. 
- Quando a incubadora é ligada o Alarme Circulação de AR permanecerá inibido durante 30 minutos 
até a estabilização do equipamento. 
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3) Alarme módulo dos sensores desconectado 
Esse alarme será acionado sempre que o módulo dos sensores for desconectado do equipamento (pelo 
próprio usuário ou acidentalmente). Além do alerta sonoro, haverá indicação através de indicador luminoso 
(led vermelho) no painel e a mensagem MODULO DOS SENSORES DESCONECTADO no display. O alarme 
não poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME. Sempre que o alarme de módulo dos sensores 
desconectado estiver acionado a incubadora desligará automaticamente todos os sistemas de controle e 
monitoramento. 
 

 

ATENÇÃO 
- O módulo dos sensores deve permanecer conectado e corretamente encaixado na cúpula 
durante a utilização da incubadora. 

 

4) Alarme de falha do sistema 
Esse alarme será acionado quando o sistema eletrônico detectar uma falha de algum componente ou rotina 
de funcionamento. Além do alerta sonoro, haverá indicação através sinal luminoso (led vermelho) no painel e 
a mensagem FALHA DO SISTEMA (CÓDIGO) no display. O CÓDIGO informado é a indicação da falha 
ocorrida no sistema. O alarme não poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME. Sempre que o 
alarme falha no sistema estiver acionado a incubadora desligará automaticamente todos os sistemas de 
controle e monitoramento. Nesse caso entrar em contato com a assistência técnica autorizada mais próxima 
informando o código do erro que está sendo exibido na tela, para auxiliar a melhor forma de correção da 
ocorrência. 

 

5) Alarme módulo dos sensores desalojado 
Esse alarme será acionado quando o módulo dos sensores da incubadora está fora da posição correta para 
funcionamento. Além do alerta sonoro, haverá indicação através de sinal luminoso (led vermelho) no painel e 
a mensagem MODULO DESALOJADO no display. O alarme não poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA 
ALARME. Sempre que o alarme módulo dos sensores mal posicionado estiver acionado a incubadora 
desligará automaticamente todos os sistemas de controle e monitoramento. 
 
 

 

ATENÇÃO 
- O módulo dos sensores deve permanecer conectado e corretamente encaixado na cúpula 
durante a utilização da incubadora. 

 

6) Alarme falha no motor 
Esse alarme será acionado quando o sistema eletrônico detectar alguma falha no motor ou no chicote 
eletrônico associado a ele. Além do alerta sonoro, haverá indicação através de led vermelho no painel e 
mensagem FALHA NO MOTOR DE CIRCULAÇÃO DE AR no display. O alarme não poderá ser silenciado 
pela tecla SILENCIA ALARME. Sempre que o alarme estiver acionado a incubadora desligará 
automaticamente todos os sistemas de controle e monitoramento. 
 

 TEMPERATURA: 
 

7) Alarme de ar quente  
Este alarme é ativado somente no modo AR e será acionado sempre que a temperatura no interior da cúpula 
estiver com diferença maior que 1,5ºC em relação à temperatura programada. Além do alerta sonoro, haverá 
indicação através de indicador luminoso (led vermelho) no painel e mensagem AR QUENTE no display. O 
alarme poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME por um período de 15 minutos. Ao término desse 
período, caso persista a condição de ar quente, o alerta sonoro voltará a ser acionado. Os limites de ajuste 
desse alarme podem ser verificados conforme item 6.4.9.4 (MENU ALARMES). 
 

 

ATENÇÃO 
- O acionamento deste alarme durante a utilização normal por longos períodos pode evidenciar 
algum tipo de problema técnico. Caso isso ocorra procure uma Assistência Técnica Autorizada. 

 

8) Alarme de ar frio 
Este alarme é ativado somente no modo AR e será acionado sempre que a temperatura no interior da cúpula 
estiver com diferença maior que 1,5ºC abaixo da temperatura programada. Além do alerta sonoro, haverá 
indicação através de indicador luminoso (led vermelho) no painel e mensagem AR FRIO no display. O alarme 
poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME por um período de 15 minutos. Ao término desse 
período, caso persista a condição de ar frio, o alerta sonoro voltará a ser acionado. Os limites de ajuste desse 
alarme podem ser verificados conforme item 6.4.9.4 (MENU ALARMES). 
 

 

ATENÇÃO 
- O acionamento deste alarme durante a utilização normal por longos períodos pode evidenciar 
algum tipo de problema técnico. Caso isso ocorra procure uma Assistência Técnica Autorizada. 
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9) Alarme sensor de RN desconectado  
Esse alarme será acionado sempre que o sensor RN (T1) for desconectado do equipamento (pelo próprio 
usuário ou acidentalmente). Nessa condição, o display RN (T1) deixará de indicar a temperatura, e não 
funcionará no modo RN alternando automaticamente para o modo AR.  Além do alerta sonoro, haverá 
indicação através de led vermelho no painel e mensagem SENSOR DO RN DESCONECTADO no display. O 
alarme poderá ser inibido pela tecla SILENCIA ALARME. 

 

10) Alarme falha no sensor do RN 
Esse alarme será acionado quando o sensor do RN (T1) apresentar defeito (falha no componente, curto 
circuito ou circuito aberto). Nessa condição, o display RN (T1) deixará de indicar a temperatura, e não 
funcionará no modo RN assumindo automaticamente para o modo AR. Além do alerta sonoro, haverá 
indicação através de led vermelho no painel e mensagem FALHA NO SENSOR DO RN no display. O alarme 
poderá ser inibido pela tecla SILENCIA ALARME. 

 

11) Alarme hipertermia 
Esse alarme será ativado apenas para o modo RN e será acionado sempre que a diferença entre a 
temperatura do recém-nascido for maior que 1,0°C acima da temperatura programada. Além do alerta sonoro, 
haverá indicação visual através de led vermelho no painel e mensagem HIPERTERMIA no display. O alarme 
poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME por um período de 15 minutos. Ao término desse 
período, caso persista a condição de hipertermia do paciente, o alarme voltará a ser acionado. Os limites de 
ajuste desse alarme podem ser verificados conforme item 6.4.9.4 (MENU ALARMES). 

 

12) Alarme hipotermia 
Esse alarme será ativado apenas para o modo RN e será acionado sempre que a diferença entre a 
temperatura do recém-nascido for maior que 1,0°C abaixo da temperatura programada. Além do alerta 
sonoro, haverá indicação visual através de led vermelho no painel e mensagem HIPOTERMIA no display. O 
alarme poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME por um período de 15 minutos. Ao término desse 
período, caso persista a condição de hipotermia do paciente, o alarme voltará a ser acionado. Os limites de 
ajuste desse alarme podem ser verificados conforme item 6.4.9.4 (MENU ALARMES). 

 

13) Alarme de sobreaquecimento 
Esse alarme será acionado sempre que a temperatura no interior da cúpula ultrapassar os 37,8ºC (caso o set 
point estiver menor que 37ºC), ou 39,8ºC (caso o set point estiver maior que 37ºC). Além do alerta sonoro, 
haverá indicação através de indicador luminoso (led vermelho) no painel e a mensagem 
SOBREAQUECIMENTO no display. O alarme não poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME 
(exceto quando sair da faixa de risco, menor ou igual a 37ºC, se o set point estiver menor que 37ºC, e menor 
ou igual a 39ºC, quando o set point estiver maior que 37ºC). Estas indicações permanecerão até que a 
temperatura do ar abaixe, habilitando novamente os servo controles e mantendo-se assim. Sempre que o 
alarme de sobreaquecimento estiver acionado a incubadora desligará automaticamente todos os sistemas de 
controle e monitoramento. 
 

 

ATENÇÃO 
- A utilização da incubadora em ambientes com temperatura elevada, exposição direta a luz solar, 
lâmpadas incandescentes, colchões térmicos e fototerapias podem provocar o acionamento deste 
alarme. 
- Para maior segurança, os circuitos eletrônicos e sensor de temperatura, responsáveis pelo 
acionamento desse alarme são independentes do termostato microprocessado. 

 

 UMIDADE (OPCIONAL): 
 

14) Alarme nível baixo de água 
Esse alarme será acionado sempre que o sistema de umidificação estiver ligado e o nível de água do 
reservatório estiver abaixo do nível mínimo. Além do alerta sonoro, haverá indicação luminosa através de led 
vermelho no painel e mensagem NIVEL BAIXO DE AGUA no display. O alarme poderá ser inibido pela tecla 
SILENCIA ALARME. Sempre que o alarme de nível baixo for acionado, nessa condição, a resistência de 
aquecimento do reservatório será desligada e o sistema de umidificação servo controlado será desativado. 

15) Alarme umidade ALTA 
Esse alarme será acionado sempre que a umidade relativa indicada no display estiver com uma diferença 
maior que 10% acima do valor desejado programado pelo operador da incubadora. Além do alerta sonoro, 
haverá indicação através de indicador luminoso (led vermelho) no painel e mensagem UMIDADE ALTA no 
display. O alarme poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME por um período de 15 minutos. Ao 
término desse período, caso persista a condição de UMIDADE ALTA, o alarme voltará a ser acionado. 

 

16) Alarme umidade BAIXA 
Esse alarme será acionado sempre que a umidade relativa indicada no display estiver com uma diferença 
maior que 10% abaixo do valor desejado programado pelo operador da incubadora. Além do alerta sonoro, 
haverá indicação através de indicador luminoso (led vermelho) no painel e mensagem UMIDADE BAIXA no 
display. O alarme poderá ser silenciado pela tecla SILENCIA ALARME por um período de 15 minutos. Ao 
término desse período, caso persista a condição de UMIDADE BAIXA, o alarme voltará a ser acionado. 
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17) Alarme falha no sensor UR 
Esse alarme será acionado quando o sensor de umidade, localizado dentro do compartimento do recém-
nascido apresentar falha em sua leitura. Além do alerta sonoro, haverá indicação através indicador luminoso 
(led vermelho) no painel e mensagem FALHA NO SENSOR UR no display. O alarme não poderá ser 
silenciado pela tecla SILENCIA ALARME. Sempre que o alarme falha no sensor UR estiver acionado a 
incubadora desligará automaticamente o sistema de umidade servo controlado. 
 

 OXIGENIO (OPCIONAL): 
 
 

18) Alarme alto concentração de oxigênio 
Esse alarme será acionado quando a concentração de oxigênio dentro do compartimento do recém nascido 
apresentar variação maior que 3% em relação ao valor programado. Além do alerta sonoro, haverá indicação 
através de indicador luminoso (led vermelho) no painel e mensagem OXIGENIO ALTO no display. O alarme 
poderá ser inibido pela tecla SILENCIA ALARME por um período de 15 minutos. Ao término desse período, 
caso persista a condição de oxigênio alto, o alarme voltará a ser acionado. Os limites de ajuste desse alarme 
podem ser verificados conforme item 6.4.9.4 (MENU ALARMES).  
 

19) Alarme baixa concentração de oxigênio 
Esse alarme será acionado quando a concentração de oxigênio dentro do compartimento do recém nascido 
apresentar variação maior que 3% em relação ao valor programado. Além do alerta sonoro, haverá indicação 
através de indicador luminoso (led vermelho) no painel e mensagem OXIGENIO BAIXO no display. O alarme 
poderá ser inibido pela tecla SILENCIA ALARME por um período de 15 minutos. Ao término desse período, 
caso persista a condição de oxigênio baixo, o alarme voltará a ser acionado. Os limites de ajuste desse 
alarme podem ser verificados conforme item 6.4.9.4 (MENU ALARMES). 

 

20) Alarme falha no sensor de O2 
Esse alarme será acionado quando houver falha (leitura incorreta, variação excessiva, curto circuito ou 
circuito aberto) em um dos dois sensores de oxigênio. Além do alerta sonoro, haverá indicação através de 
indicador luminoso (led vermelho) no painel e mensagem FALHA NO SENSOR O2 no display. O alarme 
poderá ser inibido pela tecla SILENCIA ALARME, a mensagem permanecerá no display até que a falha seja 
corrigida. Sempre que o alarme estiver acionado a incubadora interromperá a entrada de oxigênio dentro do 
compartimento do recém-nascido e desligará automaticamente o sistema de oxigênio servo controlado. Caso 
o alarme persista entre em contato com uma assistência técnica autorizada. 
 

21) Alarme calibração requerida 
Esse alarme será acionado sempre que o sensor de oxigênio precisar ser calibrado para que o servo controle 
possa ser utilizado e será indicado a cada 7 dias ou caso o sistema identifique a necessidade. Além do alerta 
sonoro, haverá indicação através de led vermelho no painel e mensagem CALIBRAR O2 no display. O alarme 
poderá ser inibido pela tecla SILENCIA ALARME, a mensagem permanecerá no display até que a calibração 
seja realizada, caso o sistema de oxigênio não for calibrado e o usuário tentar operar o servo controle de O2, 
o alarme voltará a ser acionado. Sempre que o alarme estiver acionado a incubadora interromperá a entrada 
de oxigênio dentro do compartimento do recém-nascido e desligará automaticamente o sistema de oxigênio 
servo controlado. 
 

 OXIMETRIA (OPCIONAL): 
 

22) Alarme sensor de oximetria desconectado 
Esse alarme será acionado sempre que houver algum valor sendo medido em relação à SpO2 e BPM, e 
houver a desconexão do cabo do sensor do equipamento (pelo operador ou acidentalmente). Além do alerta 
sonoro, haverá indicação através de indicador luminoso (led vermelho) no painel e mensagem SENSOR 
SPO2 DESCONECTADO no display. O alarme poderá ser inibido pela tecla SILENCIA ALARME. 
 

23) Alarme sensor de oximetria desalojado 
Esse alarme será acionado sempre que houver alguma medida valida de SpO2 e BPM, e o sensor ficar mal 
posicionado ou se soltar. Além do alerta sonoro, haverá indicação através de indicador luminoso (led 
vermelho) no painel e mensagem SENSOR SpO2 DESALOJADO no display. O alarme poderá ser silenciado 
pela tecla SILENCIA ALARME por um período de 2 minutos. Ao término desse período, caso persista a 
condição de sensor de oximetria desalojado, o alerta sonoro voltará a ser acionado. 
 

24) Alarme ALTA SpO2 
Esse alarme será acionado quando a porcentagem de SpO2 lida pelo sensor de oximetria estiver acima do 
limite máximo programado pelo usuário. Além do alerta sonoro, haverá indicação através de indicador 
luminoso (led vermelho) no painel e mensagem ALTA SPO2 no display. O alarme poderá ser silenciado pela 
tecla SILENCIA ALARME por um período de 2 minutos. Ao término desse período, caso persista a condição 
de alta SpO2, o alerta sonoro voltará a ser acionado. Os limites de ajuste desse alarme podem ser verificados 
conforme item 6.4.9.4 (MENU ALARMES). 
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25) Alarme BAIXA SpO2 
Esse alarme será acionado quando a porcentagem de SpO2 lida pelo sensor de oximetria estiver abaixo do 
limite mínimo programado pelo usuário. Além do alerta sonoro, haverá indicação através de indicador 
luminoso (led vermelho) no painel e mensagem BAIXA SPO2 no display. O alarme poderá ser silenciado pela 
tecla SILENCIA ALARME por um período de 2 minutos. Ao término desse período, caso persista a condição 
de baixa SpO2, o alerta sonoro voltará a ser acionado. Os limites de ajuste desse alarme podem ser 
verificados conforme item 6.4.9.4 (MENU ALARMES). 
 

26) Alarme alto BPM 
Esse alarme será acionado quando a frequência cardíaca lida pelo sistema de oximetria estiver acima do 
limite máximo programado pelo usuário. Além do alerta sonoro, haverá indicação através de indicador 
luminoso (led vermelho) no painel e mensagem ALTO BPM no display. O alarme poderá ser silenciado pela 
tecla SILENCIA ALARME por um período de 2 minutos. Ao término desse período, caso persista a condição 
de alto BPM, o alerta sonoro voltará a ser acionado. Os limites de ajuste desse alarme podem ser verificados 
conforme item 6.4.9.4 (MENU ALARMES). 
 

27) Alarme baixo BPM 
Esse alarme será acionado quando a frequência cardíaca lida pelo sistema de oximetria estiver abaixo do 
limite mínimo programado pelo usuário. Além do alerta sonoro, haverá indicação através de indicador 
luminoso (led vermelho) no painel e mensagem BAIXO BPM no display. O alarme poderá ser silenciado pela 
tecla SILENCIA ALARME por um período de 2 minutos. Ao término desse período, caso persista a condição 
de baixo BPM, o alerta sonoro voltará a ser acionado. Os limites de ajuste desse alarme podem ser 
verificados conforme item 6.4.9.4 (MENU ALARMES). 
 
 

 BALANÇA (OPCIONAL): 
 

28) Alarme balança desconectada  
Esse alarme será acionado sempre que o sensor da balança for desconectado do equipamento (pelo próprio 
usuário ou acidentalmente). Esse alarme indica que o conector da balança ao painel está desconectado. 
Além do alerta sonoro, haverá indicação através de indicador luminoso (led vermelho) no painel e mensagem 
BALANÇA DESCONECTADA no display. O alarme poderá ser inibido pela tecla SILENCIA ALARME. 
 

29) Alarme sobrecarga na balança  
Esse alarme será acionado sempre que um peso maior do que a carga máxima aceitável de 10Kg for 
colocado sobre a balança. Além do alerta sonoro, haverá indicação através de indicador luminoso (led 
vermelho) no painel e mensagem SOBRECARGA NA BALANÇA no display. O alarme poderá ser silenciado 
pela tecla SILENCIA ALARME. Ao término desse período, caso persista a condição de sobrecarga na 
balança, o alerta sonoro voltará a ser acionado. 

 

30) Alarme falha na balança  
Esse alarme indica que houve falha na leitura de peso, podendo ocorrer quando um dos sensores de carga 
da balança estiver danificado ou quando houver falha de conexão (circuito aberto ou curto circuito). Além do 
alerta sonoro, haverá indicação através de indicador luminoso (led vermelho) no painel e mensagem FALHA 
NA BALANÇA no display. O alarme poderá ser inibido pela tecla SILENCIA ALARME. 
 

6.4.11 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES  
Utilize o seguinte procedimento para verificar o funcionamento dos alarmes da incubadora para recém-
nascido LINE 4. 
Antes de iniciar a verificação assegure-se de que: 
- A incubadora esteja sem paciente. 
- O sensor de RN esteja desconectado do painel. 
- O cabo de alimentação esteja devidamente conectado a rede elétrica. 

1- Pressione a tecla LIGA no painel de controle e verifique se o display acende e há inicialização do 
sistema. 

2- No modo AR ajuste a temperatura em 37,0C. (Veja item 6.4.1 – Utilização do modo AR) Verifique se 
o aquecimento é ligado. 

3- Aguarde a estabilização da temperatura. Abra a cúpula e verifique se a temperatura indicada para o 
AR no painel frontal cai. O alarme Ar Frio deverá ser acionado assim que a temperatura indicada 
para o AR cair abaixo de 35,5ºC. Feche a cúpula após o acionamento do alarme. 

4- Conecte o sensor de RN no painel lateral e selecione o modo RN (Veja item 6.4.2 – Utilização do 
modo RN). 

5- Ajuste a temperatura no modo RN em 37ºC. Posicione o sensor RN a 10 cm de altura, sobre o centro 
do colchão. Aguarde a estabilização da temperatura (a temperatura RN indicada no display deve 
estar próxima do valor da temperatura selecionada, de 37,0ºC). Antes de continuar o teste, verifique 
se não existe nenhum alarme acionado. 
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6- Retire o sensor do RN do interior da cúpula, deixando-o exposto a temperatura ambiente. Verifique se 
ocorre o acionamento do alarme de Hipotermia, que deve ocorrer quando a temperatura indicada 
para RN estiver 1,0ºC abaixo da temperatura selecionada. 

7- Posicione agora o sensor do RN em um recipiente com água com temperatura acima de 38,0ºC, por 
exemplo, água retirada de uma torneira com aquecedor ou chuveiro elétrico. Verifique se ocorre o 
aumento da temperatura do RN indicada pelo modulo de controle. O alarme de Hipertermia deve ser 
acionado quando a temperatura indicada para RN no display estiver 1,0ºC acima da temperatura 
desejada. Nessa situação o indicador de aquecimento devera estar desligado. 

8- Desconecte o sensor de RN do módulo de sensores e verifique o acionamento do alarme Sensor de 
RN Desconectado. 

9- Desconecte o sensor de RN do painel lateral e verifique o acionamento do alarme Desconectado. 
10- No painel frontal da Incubadora, selecionar a condição em “modo AR”, e ajustar a temperatura para 

36,0ºC. Deixar estabilizar o sistema por aproximadamente 30 minutos. Após esta estabilização 
obstruir a entrada ou saída de ventilação na bandeja da Incubadora. Em um intervalo de 15 a 120 
segundos o alarme de Circulação de Ar deverá ser ativado. Desobstruir a passagem de ar. 

11- Caso exista a opção de umidade servo controlada, acione o sistema de umidificação, ajustando o 
valor desejado a 90% de concentração prevista umidade. Esvazie todo o sistema de umidificação. 
Verifique se o alarme de Nível Baixo de Água é acionado. 

12- Caso haja balança, colocar um peso superior a 10 Kg, mas que não ultrapasse 12 Kg. Verifique se o 
alarme de Sobrecarga na Balança é acionado. 

13- Desconecte o sensor da balança do painel lateral. Verifique se o alarme Balança Desconectada é 
acionado. 

14- Caso exista a opção de oximetria de pulso integrada, conecte o sensor de oximetria no painel lateral, 
coloque o sensor no dedo, sem deixar o receptor e o detector alinhados. Verifique se o alarme Falha 
no Sinal é acionado. 

15- Posicione o sensor e tente deixar o receptor e o detector alinhados para garantir o melhor sinal 
possível, aumente o mínimo no modo BPM. Verifique se o alarme de Frequência Cardíaca Alta. O 
próximo passo é diminuir o valor do alarme de Máximo no modo BPM. Verifique nesse caso o alarme 
de Frequência Cardíaca Baixa. 

16- Repita o processo no modo SpO2. Verifique se os alarmes de SPO2 Baixo e SPO2 Alto são 
acionados. 

17- Desconecte o sensor de oximetria do painel lateral. Verifique se o alarme Sensor de Oximetria 
Desconectado é acionado.  

18- Mantenha o equipamento ligado e desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica. O alarme de 
Falta de Rede AC deve ser acionado. Para desligar o alarme, retorne o cabo de alimentação à rede 
elétrica. Esse alarme não pode ser inibido. Verifique se as configurações do equipamento continuam 
sem alteração. 

19- Pressione a tecla desliga no painel de controle.  
20- Caso qualquer um dos testes descritos não resulte no acionamento dos alarmes, solicite a visita da 

assistência técnica mais próxima. 
 

Nota: 
- Para garantir a segurança do paciente, execute esse procedimento de verificação dos alarmes 
semanalmente.  
- A verificação dos alarmes não garante o perfeito funcionamento do equipamento. A calibração da 
temperatura e o teste de alguns alarmes podem ser feitos somente pelas assistências técnicas autorizadas. 
Envie sua incubadora para revisões periódicas em intervalos não superiores a 6 meses. 
 

7 – MANUTENÇÃO 
 

Após a execução de qualquer procedimento de manutenção, assegure-se de que o equipamento e seus 
alarmes estão em condições perfeitas de funcionamento, conforme procedimento descrito no item - 
Verificação do Sistema de Alarmes conforme módulo de controle. 
Assegure-se de que a manutenção seja sempre executada por pessoal qualificado, com treinamento na 
fábrica e que as peças de reposição utilizadas sejam originais. 
Consulte o item 1.6 - Especificações Técnicas ou entre em contato com a assistência técnica autorizada mais 
próxima, para informações mais detalhadas sobre manutenção preventiva e corretiva, peças, esquemas 
elétrico-eletrônicos e treinamento técnico. 
 

 

ATENÇÃO 
- Somente pessoal qualificado e autorizado pela Olidef deverá executar os procedimentos de 
manutenção e revisão da incubadora. 
- Para evitar a possibilidade da ocorrência de queimaduras enquanto está se realizando a 
manutenção da incubadora, assegure-se de que o equipamento está desligado da rede elétrica e 
que o fornecimento de oxigênio e ar está fechado ou desconectado. 
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7.1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 

 A manutenção da Incubadora para Recém-Nascidos LINE 4 possibilita ao usuário e ao paciente o pleno 
funcionamento do equipamento, reduzindo ao máximo os riscos para ambos. Para melhor conservação do 
equipamento e maior segurança do paciente, antes que a incubadora receba um novo recém-nascido, o 
operador deve seguir os seguintes procedimentos: 
 Realize a limpeza e assepsia de acordo com as orientações deste manual. 
 Verifique a carga da bateria através do seguinte teste: ligue a incubadora e selecione um valor de 
temperatura desejada, desconecte o cabo da tomada e verifique se há indicação luminosa de falta de energia 
e um alarme sonoro. 
 Esta indicação luminosa e sonora deverá se manter por um período de 3 minutos. Após este período 
conecte o cabo novamente à tomada e observe se a incubadora volta a funcionar com a mesma indicação da 
temperatura selecionada no início do teste. Caso não sejam observadas estas condições chame um técnico 
autorizado para proceder à troca da bateria. 
 Inspecione as tampas da cúpula de acrílico, tendo especial atenção ao mecanismo de trava que deve 
manter as tampas fechadas, mesmo após a aplicação de força no sentido de dentro para fora da cúpula. 
 Verifique a estabilidade da incubadora tentando deslocá-la com os freios dos quatro rodízios acionados. 
 Cheque se não há problemas com a trava de articulação da cúpula, abrindo e fechando a mesma. 
 Para a verificação dos alarmes, verificar item – Funcionamento dos alarmes conforme módulo de controle. 
 

Leito  
O leito da incubadora deverá ser revisado a cada seis meses para assegurar seu correto funcionamento. O 
técnico deverá executar o seguinte procedimento: 
- Abrir a tampa da cúpula e puxar o leito para fora. Verificar se o guia da bandeja não está enroscando e se 
esta travando ao final de curso. 
- Verificar se o leito não apresenta deformações ou partes quebradas. 
- Verificar se o colchão está em bom estado, com sua capa plástica sem partes rasgadas ou descosturadas. 
 

Suporte 
O suporte da incubadora deve ser revisado a cada seis meses para garantir seu funcionamento. O técnico 
deverá executar o seguinte procedimento: 
- Verificar se todas as peças do suporte estão bem fixadas. Verificar o aperto dos parafusos de fixação. 
- Verificar o funcionamento dos rodízios, se eles estão girando livremente e se os freios estão funcionando 
corretamente. 
 

Corpo  
- Verificar se a caixa da incubadora apresenta condições normais de uso. Não devem existir partes 
danificadas, defeito na pintura ou qualquer tipo anormalidade. 
 

Cúpula  
- Verificar se a cúpula de acrílico da incubadora apresenta condições normais de uso. Não devem existir 
partes trincadas ou quebradas. 
 

Revisão periódica 
- Recomenda-se que a incubadora passe por revisões periódicas de calibração a cada 6 meses em uma das 
assistências técnicas autorizadas Olidef. 
 

7.2 - MANUTENÇÃO PERIÓDICA 
O usuário ou sua equipe de operadores devem verificar os seguintes itens para garantir o correto 
funcionamento da incubadora de transporte. 
 

PARTES EXAMINADAS PERÍODO DE MANUTENÇÃO EXECUÇÃO 

Sensor de RN Toda vez que utilizar o equipamento Usuário 

Lâmpada de iluminação auxiliar A cada 2 meses Técnico 

Rodízios A cada 2 meses Usuário 

Fechamento das portinholas A cada 2 meses Técnico 

Abertura e travamento da tampa frontal da 
cúpula  

A cada 2 meses 
Técnico 

Estado físico do colchão Toda vez que utilizar o equipamento Usuário 

Mecanismo Trendelemburg / Reverso A cada 2 meses Técnico 

Trava de fixação da cúpula A cada 2 meses Técnico 

Trinco trava de cuidado intensivo A cada 2 meses Usuário 

Guarnições da cúpula / portinholas A cada 6 meses Usuário 

Válvula solenoide de alimentação de oxigênio A cada 6 meses Técnico 

Mangueiras de oxigênio A cada 12 meses Usuário/Técnico 

Anéis de vedação de borracha do oxigênio  A cada 12 meses Técnico 

Filtro de ar A cada 3 meses Usuário 

Filtro retenção de partículas  A cada 3 meses Usuário 

Reservatório de agua da umidificação A cada 12 meses Técnico 
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 Substituição de peças 
Recomenda-se a substituição periódica de algumas peças que sofrem desgaste natural, conforme os prazos 
descritos na tabela abaixo. As substituições devem ser feitas por pessoal técnico devidamente qualificado. 
Utilize sempre peças fornecidas pela Olidef ou por suas assistências técnicas autorizadas. 

 

SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PRAZO EXECUTANTE 

Lâmpada de iluminação auxiliar 12 meses Técnico 

Mangueira de alta pressão 12 meses Usuário 

Bateria selada 12V - 1,3Ah do suporte com ajuste altura 18 meses Técnico 

Filtro de ar 3 meses Usuário 

Filtro retenção de partículas  3 meses Usuário 

Anéis de vedação de borracha das válvulas de oxigênio  12 meses Técnico 

Manga Iris 6 meses Técnico 

Manga Punho  6 meses Técnico 

Abafador de AR 12 meses Técnico 

Passa tubos 12 meses Técnico 

Colchão 6 meses Usuário 

Capa do colchão 12 meses Usuário 

Célula de oxigênio 12meses Técnico 

Bateria 8,4V – Níquel-Cádmio 12 meses Técnico 

Bateria do relógio (CR2032 Lítio) 18 meses Técnico 
 

 

ATENÇÃO 
- As baterias deverão ser substituídas somente por técnico credenciado pela fábrica. 

 

7.2.1 – TROCA DO FILTRO DE AR 
Para substituir o filtro de ar, retire os knob (A) que travam a tampa, e em seguida retire a tampa (B) para 
substituir o filtro (C). 

 

 

A- Knob 
B- Tampa do filtro 
C- Filtro 
D- Bacia do filtro 
E- Duto condutor de ar 

Figura 181 – Substituição do filtro de ar Figura 182 – Filtro de ar (vista explodida)  

 
7.2.2 – TROCA DO FILTRO DE AR DA VÁLVULA DE OXIGÊNIO PASSIVA 
Para substituir o filtro de ar (A), desrosquear o bico de entrada da válvula até o final do curso retire o anel de 
vedação de borracha (B). Troque o filtro de ar e retorne-o na posição original, conforme a figura 183. 
 

 
Figura 183 – Substituição do filtro de ar – válvula passiva 
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7.2.3 – TROCA DO FILTRO DE AR DA VÁLVULA OXIGÊNIO LIMITADORA 
 

Para substituir o filtro de ar (A), desrosquear o bico de entrada da válvula até o final do curso retire o anel de 
vedação de borracha (B). Troque o filtro de ar e retorne-o na posição original, conforme a figura 184. 
 

 
 

Figura 184 – Substituição do filtro de ar – válvula limitadora 

 

7.2.4 – TROCA DO FILTRO DE AR DA VALVULA DE OXIGENIO SERVO CONTROLADA 
Para substituir o filtro de ar (A), desrosquear o bico de entrada da válvula até o final do curso retire o anel de 
vedação de borracha (B). Troque o filtro de ar e retorne-o na posição original, conforme a figura 185. 

 
Figura 185 – Substituição do filtro de  ar – válvula de O2  

 

7.2.5 - TROCA DE FUSÍVEIS 
 

 MC1 
 

- Insira uma chave de fenda no rasgo do porta fusível e gire para esquerda, até destravar a tampa, conforme 
figura 186. 

 
Figura 186 – Porta fusível – MC1  
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- Retire o fusível para fora e coloque o novo, conforme figura 187. 

 
Figura 187 – Fusíveis 3A - Tipo F 20 AG  

 

- Coloque a tampa e gire para a direita para travá-la no lugar 
 
 MC2 e MC3 
 

- Insira uma chave de fenda no rasgo do porta fusível e gire para esquerda, até destravar a tampa, conforme 
figura 188. 

 
Figura 188 – Porta fusível – MC2 / MC3  

 
- Retire o fusível para fora e coloque o novo, conforme figura 189. 

 
Figura 189 – Fusíveis 10A – Tipo F 20 AG  

 

- Coloque a tampa e gire para a direita para travá-la no lugar 
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 Balança LC5 
 

- Desenrosque a tampa, retire o fusível para fora e coloque o novo, conforme a figura 190. 
 

 
Figura 190 –Fusível 0,6 A Tipo F – 20 AG  

 

- Enrosque a tampa no lugar. 
 

 Fototerapia Led-Photo 
 

- Insira uma chave de fenda no rasgo do porta fusível e gire para esquerda, até destravar a tampa, conforme 
figura 191. 
- Retire o fusível para fora e coloque o novo. 
 

 
 

Figura 191 – Fusíveis – 2A Tipo F – 20 AG  
 

- Coloque a tampa e gire para a direita para travá-la no lugar 
 
 Proteção ambiental 
 

Descarte 
 

Caso exista necessidade de descarte do equipamento ou suas partes, e estes não possuam uma destinação 
definida pelo cliente, o item em questão deve ser encaminhado ao fabricante ou assistência mais próxima 
para que o descarte seja efetuado conforme a legislação vigente. 
As baterias recarregáveis utilizadas na incubadora para recém-nascidos LINE 4 possuem tempo de vida 
limitado. Após a substituição, encaminhe a bateria danificada ao fabricante ou assistência técnica autorizada 
mais próxima. Não jogue esse material no lixo comum, pois as baterias possuem em sua composição 
materiais tóxicos e metais pesados. 
 

 

ATENÇÃO 
- O descarte das baterias deve ser realizado de acordo com a legislação vigente no país. 

 

 

 

 

 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2504



 - 126 - 

8 – LIMPEZA E ASSEPSIA  
 

8.1 – LIMPEZA 
 

 

ATENÇÃO 
- Para evitar a possibilidade de ocorrerem queimaduras ou descargas elétricas durante o 
processo de limpeza e manutenção, assegure-se de que a Incubadora para recém-nascidos 
LINE 4 está desconectado da rede elétrica e verifique se o elemento aquecedor não está quente. 
- Antes de iniciar os procedimentos de limpeza e manutenção, verifique se o fornecimento de 
oxigênio está fechado ou desconectado da incubadora. Pode haver perigo de explosão e 
incêndio durante a limpeza ou manutenção em um ambiente enriquecido com oxigênio. 

 

A limpeza da Incubadora para recém-nascidos LINE 4 deve ser feita quando do recebimento inicial, 
desligada/fora de uso, retorno de manutenção, após a utilização do equipamento(paciente retirado) ou 
conforme procedimentos internos de limpeza e assepsia do local, obedecendo há seguinte sequência: 

 Utilize um pano limpo e macio umedecido em água e sabão neutro. 

 Retire a poeira das superfícies plásticas e metálicas do equipamento.  

 Limpe o suporte de monitor, suporte para soro e o suporte da incubadora. 

 Limpe toda superfície do corpo da incubadora, utilizando um pano umedecido em água e sabão neutro. 
 

 SENSORES DO RN E DE OXIMETRIA 
 

1.  Descarte o adesivo utilizado para fixação em local adequado. 
2. Limpe o sensor com um pano macio, umedecido em água e sabão ou álcool isopropílico. 
3. Remova todo resíduo de adesivo existente sobre o sensor. 
4. Não pulverize nenhum líquido sobre o sensor. 
5. Remova o resíduo da limpeza do sensor com um pano macio umedecido em água. 
6. Deixe o sensor secar antes de utilizá-lo novamente. 
 

Nota: 
- Os sensores de oximetria e de temperatura do RN não devem ser imersos em água ou qualquer tipo de 
solução. Não utilize produtos corrosivos ou abrasivos para limpeza dos sensores. 
 
 COLCHÃO 
 

1. Mova a cúpula para trás até que ela trave no pino. 
2. Retire o colchão de dentro do compartimento do RN, conforme figura 192. 

  
Figura 192 – Cúpula acrílico Figura 193 – Cúpula de acrílico aberta 

 
3. Retire a espuma do colchão de sua capa plástica, conforme figura 194. 
 

 
Figura 194 – Capa do colchão 
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4. Lave a espuma e a capa plástica, com uma solução detergente e desinfetante apropriada e corretamente 
diluída. 
5. Enxágue as peças em água corrente, eliminando qualquer resíduo da solução utilizada durante a limpeza 
do material. 
6. Deixe secar a temperatura ambiente.  
7. Recoloque a espuma dentro de sua capa plástica. 
8. Recoloque o colchão no leito da incubadora para recém-nascidos LINE 4. 
 

 

ATENÇÃO 
- Não autoclave a espuma ou a capa do colchão. 

 
 COMPARTIMENTO DO RN 
 

Para limpeza do compartimento interno do RN siga o procedimento abaixo: 
 

1. Mova a cúpula para trás até que ela trave no pino figura 195. 

 
Figura 195 – Cúpula fechada 

 

2. Retire o leito do RN. 

 
Figura 196 – Cúpula aberta. 

 

3. Retire a plataforma. 
4. Para retirar a plataforma pegue pelas alças laterais e puxe para cima, conforme figura 197. 
5. Retire o condutor de ar puxando para cima, conforme figura 198. 
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Figura 197 – Plataforma Figura 198 – Condutor de ar 
 

6. A bacia e a tampa de assepsia podem ser limpas com um pano umedecido em água e sabão neutro. 
7. Caso o equipamento possuir balança, limpe-a com um pano umedecido com água e sabão neutro. 
8. Em seguida seque as peças com um pano limpo ou toalha de papel. 
9. Recoloque o condutor de ar e a plataforma na bacia. 
10. Recoloque o leito do paciente na sua posição original. 

 
Figura 199 – Fechando a cúpula 

11. Para destravar a cúpula retire um pouco o peso, em seguida puxe o pino para fora para destravá-la, 
conforme figura 200.  

 
Figura 200 – Destravando a cúpula 

12. Feche a cúpula. 
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 CÚPULA 
 

1. Para retirar a cúpula interna da porta da cúpula, gire os trincos do CI localizado nas extremidades da 
porta, conforme figura 201. 

 

Figura 201 – Trinco do CI 
 

2. Abra a porta da cúpula no ângulo de 90º.Segure a porta da cúpula com uma das mãos e com a outra puxe 
a tampa interna através do furo (A) figura 202. 

 

Figura 202 – Destravando cúpula interna da porta 
 

3. Puxe a tampa interna para cima. 

 
Figura 203 - Cúpula interna da porta 
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4. Para retirar cúpula interna mova o conjunto cúpula para traz até que ela trave.  
 

 
Figura 204 - Retirando cúpula interna 

 

5. Mova para cima para destravar nos dois lados, com cuidado retire a cúpula interna para fora, conforme 
figura 205. Caso o equipamento estiver montado com o modulo de controle MC3, será necessário retirar o 
módulo dos sensores antes de retirar a cúpula interna. 

 
Figura 205 – Cúpula interna retirada 

 

6. Para retirar a cúpula interna com o modulo de controle MC3, gire o parafuso limitador até o final, e depois 
retire o modulo, conforme figura 206. 

 
Figura 206 - Retirando módulo dos sensores 

 

7. Limpe a cúpula da incubadora com um pano umedecido em água e sabão neutro. 
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8. A cúpula interna pode ser limpa usando o mesmo processo ou pode ser lavada em água corrente. 
9. Seque todas as partes com um pano limpo ou toalha de papel. 
10. Recoloque a cúpula interna na sua posição original. 
11. Depois abaixe o conjunto cúpula e recoloque a tampa interna na sua posição original. 
 

 RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 
 

1. Retire o reservatório de água da incubadora conforme figura 207. 

 
Figura 207 – Reservatório de água 

 

2. Puxe a gaveta do reservatório e remova a tampa, conforme a figura 208. 

 
Figura 208 –Tampa do reservatório de água 

 

3. O reservatório pode ser lavado em água corrente ou limpo com um pano umedecido em água e sabão 
neutro, a limpeza deve ser feita internamente ao reservatório com especial cuidado aos eletrodos sensores 
próximos à resistência de aquecimento da agua limpos evitando formação de contato elétrico por acumulo de 
sais minerais. 
4. Em seguida seque as peças com um pano limpo ou toalha de papel ou jato de ar pressurizado frio ou 
quente. 
5. Retorne o reservatório à sua posição original. 
 

 MÓDULO DE CONTROLE 
 

1. Antes de retirar o módulo de controle retire todos os cabos conectados no painel lateral. Puxe a trava do 
painel, localizada sob o módulo de controle e puxe-o pela lingueta (A) localizada em sua parte frontal, 
conforme indicado na figura 209: 
 

 
 

 
Figura 209- Trava do módulo de controle 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2510



 - 132 - 

 

2. Retire o módulo de controle da incubadora. 
3. Limpe o painel frontal do módulo utilizando um pano umedecido com agua e sabão NEUTRO. 
4. Limpe as superfícies metálicas do módulo utilizando um pano seco. Os conectores localizados no painel 
lateral não devem ser molhados. 
5. Limpe a parte traseira, incluindo a ventoinha, resistência de aquecimento e sensores utilizando um pano 
umedecido com agua e sabão NEUTRO. 
6. Caso esteja disponível, pode-se utilizar o tanque de desinfecção para facilitar a limpeza dos componentes 
da parte traseira do módulo. Para isso, inicialmente coloque água e uma pequena quantidade de detergente 
neutro no tanque de desinfecção.  

 
Figura 210 – Tanque desinfecção 

 

7. Em seguida, mergulhe a parte traseira do módulo no tanque, conforme indicado na figura 210, deixando-o 
nessa condição por 10 minutos.   
8. Retire o módulo do tanque de desinfecção. 
9. Substitua a água do tanque de desinfecção. 
10. Mergulhe novamente a parte traseira do módulo dentro do tanque. 
11. Aguarde 3 minutos e retire o módulo de controle do tanque. 
12. Seque a parte traseira do módulo e seus componentes utilizando um pano seco e limpo ou toalha de 
papel. 
13. Para recolocar o módulo de controle na incubadora, empurre-o para posição normal até ouvir o "click" da 
trava. 
 

8.2 – ASSEPSIA 
 

Nos casos em que a incubadora tenha sido utilizada por um RN com doença infectocontagiosa, a assepsia 
deverá seguir um processo mais rigoroso. No entanto, por tratar se de um artigo não crítico, não há 
necessidade de esterilização do equipamento ou suas partes, sendo suficiente apenas sua desinfecção. 
Para isso, faça a limpeza do equipamento seguindo as indicações do Item 8.1 - Limpeza. Em seguida, após a 
secagem das peças, utilize para desinfecção uma solução diluída de quaternário de amônio que tenha 
espectro de ação bastante abrangente, porem, sem deixar residual susceptível que possa entrar em contado 
com o corpo do recém-nascido e originar qualquer ação tóxica. Aplique essa solução com um pano limpo 
sobre o colchão, o leito, o sensor de RN (não deixe essa solução entrar em contato com o conector do sensor 
de RN). 
Na desinfecção das partes de acrílico, nunca use produtos a base de álcool ou éter, pois esses líquidos 
danificam esse tipo de material. 
 

 

ATENÇÃO 
- Não autoclave a espuma ou a capa do colchão. 
- Não utilize solventes ou produtos de limpeza abrasivos para limpar as superfícies da incubadora 
para recém-nascidos LINE 4. 
- Não exponha as superfícies plásticas ou acrílicas sob a radiação direta de lâmpadas germicidas. A 
radiação ultravioleta emitida pode causar ressecamento desses materiais. 
-Não autoclave nem esterilize com gás nenhuma parte da incubadora. 
- Para a esterilização a frio, verifique se o produto que será utilizado pode ser utilizado com materiais 
plásticos e metálicos (cromados e pintados). 
- Para imersão em líquidos, algumas substâncias químicas podem ser nocivas para os plásticos, em 
caso de dúvida consulte o fornecedor desses produtos. 
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9 – SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

O quadro de solução de problemas indica ao usuário uma série de ocorrências genéricas, suas causas 
possíveis e medidas a serem tomadas para possível solução de problemas. Caso essas informações não 
sejam suficientes para a correção da falha, a Incubadora para Recém-Nascidos modelo: LINE 4 deverá ser 
enviada para revisão na Assistência Técnica autorizada mais próxima. 
 

FALHA CAUSA SOLUÇÃO 

A incubadora não liga 
 Chave geral desligada; 

 Fusível queimado. 

 Ligar a chave geral do módulo de controle e pressionar a 
tecla LIGA no painel frontal; 

 Troca do fusível. 

A temperatura do ar não 
aumenta 

 Porta de acesso aberta; 

 Falta de alimentação; 

 Resistência não aquece. 

 Fechar as portas de acesso; 

 Verifique a tensão de alimentação da rede e a tensão na 
bateria; 

 Defeito na resistência. 

Alarmes de hipotermia e 
hipertermia 

 Acionado constantemente. 

 Verificar o posicionamento do sensor de RN; 

 Verificar a temperatura desejada; 

 Checar a temperatura do paciente com um termômetro 
clínico e comparar com o valor lido pela incubadora. Caso os 
valores não estejam coerentes entrar em contato com a 
assistência técnica autorizada. 

O valor de temperatura 
indicado para o RN está 
incorreto 

 O plug do sensor de RN está mal 
conectado 

 O sensor de RN está danificado 

 O sensor de RN ou o adesivo de 
fixação do sensor estão colocados 
incorretamente no paciente 

 Introduza firmemente o plug do sensor de RN no módulo de 
controle 

 Envie-o para a Assistência Técnica 

 Coloque corretamente o sensor de RN e o adesivo de 
fixação (veja o item 6.2 desse manual) 

Alarme falha de 
circulação acionado 
constantemente 

 Obstrução das passagens de ar.  Desobstruir as passagens de ar. 

Nível baixo de água 
 Fata de água na gaveta de 
umidificação. 

 Repor água na gaveta de umidificação. 

Baixa concentração de 
oxigênio 

 Portas de acesso abertas ou manga 
íris; 

 Obstrução das passagens de ar; 

 Tubo de entrada de oxigênio com 
vazamento; 

 Sensores de oxigênio 
descalibrados; 

 Válvula de oxigênio descalibrada. 

 Fechar as portas e a manga íris; 

 Desobstruir as passagens de ar; 

 Trocar o tubo; 

 Fazer a calibração e aferição dos sensores de oxigênio; 

 Fazer a calibração e aferição da válvula de oxigênio. 

Baixa concentração de 
umidade 

 Portas de acesso abertas ou manga 
íris; 

 Obstrução das passagens de ar. 

 Fechar as portas e a manga íris; 

 Desobstruir as passagens de ar. 

Sensor de oximetria não 
faz leitura 

 Processador.  Desligue e ligue novamente à incubadora. 

Sensor de oximetria 
com leitura instável 

 Sensor  Verifique o posicionamento do sensor. 

Display indicando Erro 
 Sensor de ar desconectado 

 Sensor de ar apresentando falha 

 Introduza firmemente o sensor no plug do sensor de ar na 
incubadora 

 Envie-o para Assistência Técnica 
 

10 – TABELA DEMONASTRATIVA DE ALARMES 
 

DEMONSTRATIVO DE ALARMES 

ALARME 
CONDIÇÃO DE 

ALARME 
PRIORIDADE 

ALARME 
CONFIGURAÇÃO 

DE ALARME 
ALARME COM OU 

SEM TRAVAMENTO 
MODO DE FALLBACK 

Falta de energia elétrica Técnico Alta Não ajustável  Com travamento Desliga o aquecimento 

Falha de circulação de ar Técnico Alta Não ajustável Com travamento 
Desliga todos os servos 

controles 

Módulo dos sensores 
desconectado 

Técnico Alta Não ajustável Com travamento 
Desliga todos os servos 

controles 

Falha do sistema Técnico Alta Não ajustável Com travamento 
Desliga todos os servos 

controles 

Módulo dos sensores 
desalojado 

Técnico Alta Não ajustável Com travamento 
Desliga todos os servos 

controles 

Falha no motor Técnico Alta Não ajustável Com travamento 
Desliga todos os servos 

controles 

Ar quente Técnico Alta 
Ajustável 

(Limite do alarme) 
Sem travamento --- 

Ar frio Técnico Alta 
Ajustável 

(Limite do alarme) 
Sem travamento --- 

Sensor do RN desconectado Técnico Alta Não ajustável Sem travamento 

Muda automaticamente 
para o modo AR com 

temperatura 36ºC 
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DEMONSTRATIVO DE ALARMES 

ALARME 
CONDIÇÃO DE 

ALARME 
PRIORIDADE 

ALARME 
CONFIGURAÇÃO 

DE ALARME 
ALARME COM OU 

SEM TRAVAMENTO 
MODO DE FALLBACK 

Falha no sensor de RN Técnico Alta Não ajustável Sem travamento 
Muda automaticamente 
para o modo AR com 

temperatura 36ºC 

Hipertermia Fisiológico Alta 
Ajustável 

(Limite do alarme) 
Sem travamento --- 

Hipotermia Fisiológico Alta 
Ajustável 

(Limite do alarme) 
Sem travamento --- 

Sobreaquecimento Técnico Alta Não ajustável Com travamento 

Desliga todos os servos 
controles, ligando 

novamente abaixo de 39ºC 

Nível baixo de água Técnico Alta Não ajustável Sem travamento 
Desliga servo controle de 

umidade 

Umidade alta Técnico Alta Não ajustável Sem travamento --- 

Umidade baixa Técnico Alta Não ajustável Sem travamento --- 

Falha no sensor de UR Técnico Alta Não ajustável Com travamento 
Desliga servo controle de 

umidade 

Alta concentração de 
Oxigênio 

Técnico Alta Não ajustável Sem travamento --- 

Baixa concentração de 
Oxigênio 

Técnico Alta Não ajustável Sem travamento --- 

Falha no sensor O2 Técnico Alta Não ajustável Sem travamento 
Desliga servo controle de 

oxigênio 

Calibração requerida Técnico Alta Não ajustável Sem travamento 
Desliga servo controle de 

oxigênio 

Sensor de oximetria 
desconectado 

Técnico Alta Não ajustável Sem travamento --- 

Sensor de oximetria 
desalojado 

Fisiológico Alta Não ajustável Sem travamento --- 

Alta SpO2 Fisiológico Alta 
Ajustável 

(Limite do alarme) 
Sem travamento --- 

Baixa SpO2 Fisiológico Alta 
Ajustável 

(Limite do alarme) 
Sem travamento --- 

Alto BPM Fisiológico Alta 
Ajustável 

(Limite do alarme) 
Sem travamento --- 

Baixo BPM Fisiológico Alta 
Ajustável 

(Limite do alarme) 
Sem travamento --- 

Balança desconectada Técnico Alta Não ajustável Sem travamento --- 

Sobrecarga na balança Técnico Alta Não ajustável Sem travamento --- 

Falha na balança Técnico Alta Não ajustável Sem travamento Balança Inoperante 

Reservatório de umidificação 
desalojado 

Técnico Alta Não ajustável Com Travamento Equipamento inoperante 

Modulo do sistema de 
umidificação desconectado 

Técnico  Alta Não ajustável  Com Travamento  Equipamento Inoperante 

 

11 - GARANTIA 
 

A OLIDEF cz Indústria e Comércio de Aparelhos Hospitalares Ltda assegura ao primeiro proprietário da 
Incubadora para Recém Nascido LINE 4, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que 
nele se apresentar no prazo de 12 (doze) meses, contados da data de aquisição pelo primeiro adquirente. 
 

A responsabilidade da garantia é restrita ao conserto ou substituição de peças defeituosas e reparos de 
fabricação e ajuste que façam necessárias para que o aparelho opere dentro de suas especificações desde 
que o mesmo seja posto na sede da empresa, a Avenida Patriarca, 2223 - Ribeirão Preto - São Paulo, ou 
unidades de assistência técnica autorizadas OLIDEF, com despesas e riscos de transporte e embalagem por 
conta do proprietário. 
 

Estão excluídos desta garantia partes que apresentem defeitos por desgaste natural, como cabo de 
alimentação, fusíveis, lâmpadas, vedações, etc.  
 

Esta garantia será nula se o aparelho, a critério e analise do fabricante ou da rede de assistência técnica 
autorizada, tiver sofrido dano por acidente, queda, ou ainda apresentar sinais de ajustes ou tentativas de 
reparação por pessoas não autorizadas. 
 

A instalação deste produto deve ser feita pela rede de Assistência Técnica Autorizada Olidef, sob pena de 
perda da garantia ou de falhas de segurança no funcionamento do equipamento. No ato da instalação o 
termo de Entrega Técnica do equipamento deve ser preenchido pelo técnico autorizado, assinado pelo 
mesmo e pelo representante do proprietário e enviado para a Olidef para efetivação da garantia e do 
processo de rastreabilidade do equipamento medico (conforme RDC 16:2013 ANVISA). 
 

Qualquer alteração ou extensão da garantia, além das estritas condições deste termo, só será válida quando 
assumidas por escrito, diretamente pela OLIDEF. 
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 55.983.274/0001-30 Autorização 1.02.271-8

Produto Berço Aquecido

Modelo Produto Médico

Matrix R

Matrix SC

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora
de inclusão

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO
USUÁRIO DO PRODUTO

Manual do Usuário do Berço Matrix
R_REV10.pdf

2804849/21-0 -
19/07/2021 - 09:27

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO
USUÁRIO DO PRODUTO

Manual do Usuário do Berço Matrix
SC_REV10.pdf

2804849/21-0 -
19/07/2021 - 09:27

Nome Técnico Berco Aquecido

Registro 10227180037

Processo 25351.348623/2015-13

Fabricante Legal FABRICANTE: OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA -
BRASIL

Classificação de Risco III - ALTO RISCO

Vencimento do
Registro

17/08/2025

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ 11.405.384/0001-49 Autorização 8.06.293-7

Produto OXIMETRO DE PULSO SENSE

Modelo Produto Médico

SENSE 10

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e
hora de inclusão

ROTULAGEM OU MODELO DE
ROTULAGEM

Rótulo SENSE 10.pdf 1294442/20-1 -
27/04/2020 - 09:44

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO
USUÁRIO DO PRODUTO

MAN.07.09.004.REC - Manual do
Usuario SENSE 10 rev.03.pdf

1294442/20-1 -
27/04/2020 - 09:44

Nome Técnico Oximetro de Pulso

Registro 80629370004

Processo 25351.562186/2012-16

Fabricante Legal FABRICANTE: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - BRASIL

Classificação de Risco III - ALTO RISCO

Vencimento do Registro 29/04/2028

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351562186201216/anexo/T12223089/nomeArquivo/MAN.07.09.004.REC%20-%20Manual%20do%20Usuario%20SENSE%2010%20rev.03.pdf?Authorization=Guest
https://consultas.anvisa.gov.br/
https://consultas.anvisa.gov.br/
javascript:window.history.back()


Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP

CNPJ 62.413.869/0001-15 Autorização 1.02.287-4

Produto Incubadora de transporte

Modelo Produto Médico

GRN-TR

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e
hora de inclusão

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO
USUÁRIO DO PRODUTO

17072TP-Instrução de Uso
Incubadora_GRN_TR - rev02.pdf

4287481/21-6 -
29/10/2021 - 02:53

Nome Técnico Incubadora de Transporte

Registro 10228740037

Processo 25351.288216/2020-90

Fabricante Legal FABRICANTE: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP - BRASIL

Classificação de Risco III - ALTO RISCO

Vencimento do Registro 23/04/2022

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA.

CNPJ 53.526.372/0001-12 Autorização 1.03.018-1

Produto DETECTOR FETAL PORTÁTIL

Modelo Produto Médico

MD 700R

MD 700

MD 700D

MD 700LX

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico Monitor Fetal

Registro 10301810009

Processo 25351.162323/2002-15

Fabricante Legal FABRICANTE: MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA. - BRASIL

Classificação de Risco II - MEDIO RISCO

Vencimento do Registro 28/11/2012

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da
Empresa

MINDRAY DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
LTDA.

CNPJ 09.058.456/0001-87 Autorização 8.09.436-1

Produto Sistema de anestesia

Modelo Produto Médico

WATO EX-55

WATO EX-55 Pro

WATO EX-65

WATO EX-65 Pro

WATO EX-35

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e
hora de inclusão

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO
USUÁRIO DO PRODUTO

80943610135 Manual Sistema de
Anestesia WATO EX-65.pdf

0973854/21-9 -
12/03/2021 - 05:30

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO
USUÁRIO DO PRODUTO

80943610135 Manual Sistema de
Anestesia WATO EX-65 Pro.pdf

0973854/21-9 -
12/03/2021 - 05:30

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO
USUÁRIO DO PRODUTO

80943610135 Manual Sistema de
Anestesia WATO EX-55.pdf

0973854/21-9 -
12/03/2021 - 05:30

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO
USUÁRIO DO PRODUTO

80943610135 Manual Sistema de
Anestesia WATO EX-55 Pro.pdf

0973854/21-9 -
12/03/2021 - 05:30

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO
USUÁRIO DO PRODUTO

80943610135 Manual Sistema de
Anestesia WATO EX-35.pdf

0973854/21-9 -
12/03/2021 - 05:30

Nome Técnico Aparelho de Anestesia

Registro 80943610135

Processo 25351.717629/2020-95

Fabricante Legal FABRICANTE: SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD -
CHINA, REPÚBLICA POPULAR
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Classificação de
Risco

III - ALTO RISCO

Vencimento do
Registro

11/01/2031

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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Consultas
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária
    

    

    

    

Detalhes do Produto

Nome da Empresa GLICOMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

CNPJ 68.710.557/0001-50

Autorização 1.03.851-8

Produto ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PREMIUM

Modelo Produto Médico

Caixa contendo 01 Esfigmomanometro Aneroide, modelo Premium

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

[sem dados cadastrados]

Nome Técnico Esfigmomanometro

Registro 10385180008

Processo 253510129170053

Fabricante Legal null

Classificação de Risco II - MEDIO RISCO

Vencimento do Registro 25/07/2005

Impresso dia 10 de novembro de 2021 às 10h38 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/253510129170053"
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICOS LTDA-EPP

CNPJ 05.030.501/0001-34 Autorização 8.02.189-3

Produto LARINGOSCOPIO

Filtrar...

Modelo Produto Médico

Laringoscópio Convencional Missouri Infantil com Lâminas Retas – Aço Inox

Laringoscópio Convencional Sankey com Lâminas Curvas e Retas – Aço Inox

Laringoscópio Convencional Sankey com Lâminas Curvas e Retas – Latão Cromado

Laringoscópio Convencional Sankey Infantil com Lâminas Retas – Aço Inox

Laringoscópio Convencional Sankey Infantil com Lâminas Retas – Latão Cromado

Laringoscópio Fibra Ótica Kole com Lâminas Curvas e Retas – Aço Inox

Laringoscópio Fibra Ótica Kole Infantil com Lâminas Retas – Aço Inox

Laringoscópio Fibra Ótica Missouri com Lâminas Curvas e Retas – Aço Inox

Laringoscópio Fibra Ótica Missouri Infantil com Lâminas Retas – Aço Inox

Laringoscópio Reto Convencional Sankey com Lâminas Retas – Aço Inox

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico Laringoscopio

Registro 80218930005

Processo 25351.201293/2005-12

Fabricante Legal FABRICANTE: MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS DE APARELHOS
MEDICOS LTDA-EPP - BRASIL

« 2 »1
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Classificação de
Risco

I - BAIXO RISCO

Vencimento do
Registro

VIGENTE

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICOS LTDA-EPP

CNPJ 05.030.501/0001-34 Autorização 8.02.189-3

Produto ESTETOSCOPIO

Filtrar...

Modelo Produto Médico

Estetoscópio Duoscopic Metalplastic Missouri Adulto

Estetoscópio Duoscopic Metalplastic Missouri Infantil

Estetoscópio Duoscopic Metalplastic Missouri Recém Nato

Estetoscópio Duplo DB-MED

Estetoscópio Duplo DB-MED Pediátrico

Estetoscópio Duplo Kole Cardiológico 5-1

Estetoscópio Duplo Kole Duoscopic-YP Adulto

Estetoscópio Duplo Kole Pediátrico

Estetoscópio Duplo Missouri Cardiológico 5-1

Estetoscópio Duplo Missouri Duoscopic-YP Adulto

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico Estetoscopio

Registro 80218930004

Processo 25351.201638/2005-20

Fabricante Legal FABRICANTE: MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS DE APARELHOS
MEDICOS LTDA-EPP - BRASIL

« 2 »1
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Classificação de
Risco

I - BAIXO RISCO

Vencimento do
Registro

VIGENTE

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 55.983.274/0001-30 Autorização 1.02.271-8

Produto FOTOTERAPIA AJUSTAVEL MAXIPHOTO / MEDPHOTO

Modelo Produto Médico

MEDPHOTO 6

MAXIPHOTO 8

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico Aparelho para Fototerapia

Registro 10227180009

Processo 25000.007156/9234

Fabricante Legal FABRICANTE: OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA -
BRASIL

Classificação de Risco II - MEDIO RISCO

Vencimento do
Registro

07/12/2014

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 55.983.274/0001-30 Autorização 1.02.271-8

Produto Incubadora para Recém-Nascido

Modelo Produto Médico

LINE 4

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora
de inclusão

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO
USUÁRIO DO PRODUTO

Manual do Usuario
Incubadora Line 4.pdf

4236788/21-7 - 26/10/2021
- 05:20

Nome Técnico Incubadora Neonatal (Recem-Nascidos)

Registro 10227180040

Processo 25351.260897/2017-91

Fabricante Legal FABRICANTE: OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSPITALARES LTDA -
BRASIL

Classificação de Risco III - ALTO RISCO

Vencimento do
Registro

11/09/2027

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ 03.580.620/0001-35 Autorização 8.00.473-0

Produto Monitor de pacientes multiparâmetro

Modelo Produto Médico

STAR8000E

STAR8000EX

STAR8000F

STAR8000FX

STAR8000H

STAR8000HX

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de
inclusão

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO
USUÁRIO DO PRODUTO

Instruções de uso Completa
18517.pdf

1596720/21-2 - 26/04/2021 -
04:07

Nome Técnico Monitor de Sinais Vitais

Registro 80047300722

Processo 25351.509486/2019-14

Fabricante Legal FABRICANTE: Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. - CHINA,
REPÚBLICA POPULAR

Classificação de
Risco

III - ALTO RISCO

Vencimento do
Registro

30/09/2029

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ 50.208.271/0001-05 Autorização 1.03.321-7

Produto Foco clinico medicate

Modelo Produto Médico

FOCO CLINICO MEDICATE 500L

FOCO CLINICO MEDICATE 500LE

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de
inclusão

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO
DO PRODUTO

Manual Foco
500L_500LE.pdf

4286613/21-6 - 29/10/2021 -
02:06

Nome Técnico Foco Cirurgico

Registro 10332170041

Processo 25351.729685/2015-14

Fabricante Legal FABRICANTE: DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA - BRASIL

Classificação de
Risco

I - BAIXO RISCO

Vencimento do
Registro

VIGENTE

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI

CNPJ 13.644.713/0001-30 Autorização 8.12.843-9

Produto Reanimador Manual (Ambu) Romed

Modelo Produto Médico

Reanimador em Silicone Adulto com Reservatório Romed Reanimador em Silicone Infantil com Reservatório
Romed Reanimador em Silicone Neonatal com Reservatório Romed Reanimador em Silicone Adulto Romed
Reanimador em Silicone Infantil Romed Reanimador em Silicone Neonatal Romed Acessórios: Acessórios e Peças
de Reposição: Reservatório 2500 ml Reservatório 1000 ml Válvula Superior (Com Bico de Pato e Válvula de Alívio
de Pressão) em Polisulfona (PSF) ou Policarbonato (PC) Válvula Inferior; em Polisulfona (PSF) ou Policarbonato
(PC) Válvula do reservatório em Polisulfona (PSF) ou Policarbonato (PC) Suporte Válvula PEEP (Diverter) para
Ambu em Policarbonato Válvula PEEP 0-10 cm H2O em policarbonato Válvula PEEP 5-20 cm H2O em
policarbonato Extensão PVC para reanimador 2 metros Máscara Coxim Inflável Silicone Adulto, Infantil ou
Adolescente Mascara VNI Silicone 3 com Garra Mascara VNI Silicone 4 com Garra Mascara VNI Silicone 5 com
Garra Alça Para Reanimador Em Silicone (Adulto – Infantil – Neonatal) OBS.: As partes, peças e acessórios são de
uso exclusivo com o Reanimador Manual Romed.

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de
inclusão

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO
PRODUTO

Reanimador
Manual.pdf

4340554/21-9 - 03/11/2021 -
11:20

Nome Técnico Ressuscitador Cardio-Pulmonar

Registro 81284390011

Processo 25351.337605/2016-09

Fabricante Legal FABRICANTE: ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS EIRELI - BRASIL

Classificação de
Risco

II - MEDIO RISCO

Vencimento do
Registro

VIGENTE

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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Consultas
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária
    

    

    

    

Detalhes do Produto

Nome da Empresa DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ 50.208.271/0001-05

Autorização 1.03.321-7

Produto BOMBA VÁCUO ASPIRADORA

Modelo Produto Médico

MEDICATE MD100; MEDICATE MD300; MEDICATE MD600; MEDICATE MD650.

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL
DO USUÁRIO DO PRODUTO MANUAL _MD300.pdf 4286529215 - 29/10/2021 14:02:22

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL
DO USUÁRIO DO PRODUTO MANUAL _MD600.pdf 4286529215 - 29/10/2021 14:02:22

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL
DO USUÁRIO DO PRODUTO

Manual de Instruções e
Garantia_MD650.pdf 4286529215 - 29/10/2021 14:02:22

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL
DO USUÁRIO DO PRODUTO MANUAL _MD100.pdf 4286529215 - 29/10/2021 14:02:21

Nome Técnico Bomba de Vacuo

Registro 10332170037

Processo 25351730963200942

Fabricante Legal DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Classificação de Risco II - MEDIO RISCO

Vencimento do Registro [sem dados cadastrados]

Impresso dia 10 de novembro de 2021 às 11h43 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351730963200942"
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa SALDANHA RODRIGUES LTDA

CNPJ 03.426.484/0001-23 Autorização 8.00.261-8

Produto SERINGA HIPODÉRMICA DE USO ÚNICO SEM AGULHA SR DIVERSOS CALIBRES

Modelo Produto Médico

SERINGA HIPODÉRMICA DE USO ÚNICO SEM AGULHA SR DIVERSOS CALIBRES - Modelos: SR; SR-SS; SR-
CLEAN - VOLUMES DAS SERINGAS: 0,5ML - 1ML - 2ML - 3ML - 5ML - 10ML - 20ML - 50ML - 60ML TIPOS DE
BICOS DAS SERINGAS: LUER SLIP e LUER LOCK : TODOS OS VOLUMES e AINDA PARA O BICO CATÉTER
HÁ TAMBÉM OS VOLUMES 50ML E 60ML

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico Seringas Descartaveis

Registro 80026180002

Processo 25351.010043/0081

Fabricante Legal FABRICANTE: SALDANHA RODRIGUES LTDA - BRASIL

Classificação de Risco I - BAIXO RISCO

Vencimento do Registro VIGENTE

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da
Empresa

CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES -
SOCIEDADE LIMITADA

CNPJ 61.418.042/0001-31 Autorização 1.01.504-7

Produto Agulha Hipodérmica estéril de uso único Wiltex

Modelo Produto Médico

MDL1640 Agulha hipodérmica estéril de uso único 16G x 1 ½ (40mm x 1.60mm); MDL1840 Agulha hipodérmica
estéril de uso único 18G x 1 ½ (40mm x 1.20mm); MDL1925 Agulha hipodérmica estéril de uso único 19G x 1
(25mm x 1.00mm); MDL1930 Agulha hipodérmica estéril de uso único 19G x 1 ¼ (30mm x 1.00mm); MDL2125
Agulha hipodérmica estéril de uso único 21G x 1 (25mm x 0.80mm); MDL2140 Agulha hipodérmica estéril de uso
único 21G x 1 ½ (40mm x 0.80mm); MDL2130 Agulha hipodérmica estéril de uso único 21G x 1 ¼ (30mm x
0.80mm); MDL2230 Agulha hipodérmica estéril de uso único 22G x 1 ¼ (30mm x 0.70mm); MDL2225 Agulha
hipodérmica estéril de uso único 22G x 1 (25mm x 0.70mm); MDL2240 Agulha hipodérmica estéril de uso único
22G x 1 ½ (40mm x 0.70mm); MDL2325 Agulha hipodérmica estéril de uso único 23G x 1 (25mm x 0.60mm);
MDL2340 Agulha hipodérmica estéril de uso único 23G x 1 ½ (40mm x 0.60mm); MDL2420 Agulha hipodérmica
estéril de uso único 24G x ¾ (20mm x 0.55mm); MDL2525 Agulha hipodérmica estéril de uso único 25G x 1 (25mm
x 0.50mm); MDL2540 Agulha hipodérmica estéril de uso único 25G x 1 ½ (40mm x 0.50mm); MDL2613 Agulha
hipodérmica estéril de uso único 26G x ½ (13mm x 0.45mm); MDL2713 Agulha hipodérmica estéril de uso único
27G x ½ (13mm x 0.40mm); MDL3013 Agulha hipodérmica estéril de uso único 30G x ½ (13mm x 0.30mm).

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e
hora de inclusão

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO
USUÁRIO DO PRODUTO

10150470496
AGULHA_HIPODERMICA_WILTEX.pdf

0245806/21-1 -
19/01/2021 - 05:17

Nome Técnico Agulhas

Registro 10150470496

Processo 25351.000502/2017-04

Fabricante Legal FABRICANTE: YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO.LTD - CHINA, REPÚBLICA
POPULAR

Classificação de
Risco

II - MEDIO RISCO

Vencimento do
Registro

VIGENTE

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 29.544.048/0001-42 DUNS®: 91*****76
Razão Social: MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/07/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 23/04/2022
FGTS 25/11/2021
Trabalhista Validade: 01/05/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/01/2022
Receita Municipal Validade: 08/12/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 03/11/2021 14:29 de
CPF: 005.303.573-99      Nome: MARCO ANTONIO ALMEIDA SANTOS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal
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Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 29.544.048/0001-42 Inscrição Estadual: 12.552586-9

Razão Social: MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE COSTA DO MAR

Número: 1 Complemento: LOTE VILLAG

Bairro: ARACAGY

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA

CEP: 65110000 DDD: Telefone: 32467002

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE
Principal:

4664800 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

CNAEs Secundários

Código Descrição CNAE

4646001 COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

4646002 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

4647801 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

4649401 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

4649404 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

4649408 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
DOMICILIAR

4665600 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES
E PEÇAS

4689399 COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA

4753900 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE
ÁUDIO E VÍDEO

9521500 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E
DOMÉSTICO

4757100 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

4771701 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

4773300 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

4789099 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4930201 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS,
MUNICIPAL

4930202 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS,
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

7739002 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

9511800 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

3312103 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E
EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO

3319800 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

4614100 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES

4618401 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS,
COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

4618402 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E
MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES

4644301 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

4645101 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO,
HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

4645102 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

4645103 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 16/02/2018

OBRIGAÇÕES

NFe a 01/12/2008 - (4644301), 01/04/2010 - (4689399-4649408-4649401-
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partir de
(CNAE's):

4614100-4646001), 01/07/2010 - (4647801-4646002-4645101-4664800),
01/10/2010 - (4618401-4649404-4645103-4665600-4645102-4618402),
16/02/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2019, 01/07/2019,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),
 
Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 24/08/2021

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012
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Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

 
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

 

No do CPF: 005.303.573-99 

Nome: MARCO ANTONIO ALMEIDA SANTOS 

Data de Nascimento: 08/09/1984 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: 25/04/2002 

Digito Verificador: 00

 

Comprovante emitido às: 11:10:05 do dia 13/08/2021 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: B492.FAFC.69B8.BB55 

 

Este documento não substitui o “Comprovante de Inscrição no CPF”.

(Modelo aprovado pela IN/RFB no 1.548, de 13/02/2015.)
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Este Alvará é Válido até 11 de março de 2026

Livre Horário de funcionamento, respeitada a legislação trabalhista.
Novo Hamburgo, 11 de março de 2021

VALIDAÇÃO DE DOCUMENTO
Numero/Ano: 274/2021

Chave: WIS031201-3468-OUDUQPXHAHLYP-9

Empresa:
* MTM EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA *
CPF/CNPJ:
* 22.086.509/0001-31 *
Endereço:
* Rua DOS PINHEIROS, 237 - IDEAL *
Ponto de Referência (S - SIM ou N - NÃO): N
Inscrição Municipal: 1019903
Atividade:
17.42-7-99 - Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados 
anteriormente
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não 
especificados anteriormente
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; 
partes e peças
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
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Consultas  /  Funcionamento de Empresa Nacional  /  Resultado  /  Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Dados do Cadastro

Razão Social

M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA
CNPJ

22.086.509/0001-31
Endereço Completo

- /
Telefone

Responsável Técnico

ANTONIO AFONSO MIRANDA PEREIRA DA ROSA
Responsável Legal

MAURO TEODORO MENDES

Cadastro Nº

8.17.628-9 (614158X63L5M)
Data do Cadastro

22/04/2019
Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.842823/2018-93
Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)
Atividades / Classes

Armazenar
Correlatos

Distribuir
Correlatos

Expedir
Correlatos

Certi�cado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa
Solicitante

Linhas de Certi�cação
Vigentes

Data de
Publicação

Vencimento do
Certi�cado

Nenhum registro encontrado

Certi�cado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Linhas de Certi�cação Data de Vencimento do
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Voltar

p
Solicitante

ç
Vigentes Publicação Certi�cado

Nenhum registro encontrado

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2545

javascript:window.history.back()


PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2546



PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2547



PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2548



PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2549



PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2550



PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2551



PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2552



PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2553



PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2554


