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Mensagem de arritmia Descrição Categoria 

Marca-passo não 

captura 

Complexo QRS não detectado durante 300 ms após um 

pulso de marca-passo (somente para pacientes com 

marca-passo). 

CVP Um CVP detectado em batimentos cardíacos normais. 

Arritmia 

não-letal 

Bat Premat Suc 
CVPs pareados detectados em batimentos cardíacos 

normais. 

CVPs contínuos 

Mais de dois CVPs consecutivos, inferiores ao limiar de 

CVPs de bradicardia ventricular, e a FC inferior ao 

limiar da taxa de ventilação. 

Bigeminismo Ritmo dominante de N, V, N, V, N, V. 

Trigeminismo Ritmo dominante de N, N, V, N, N, V, N, N, V. 

R em T R em T detectado em batimentos cardíacos normais. 

Batimentos perdidos 

Pelo menos 3 Ns consecutivas, e o intervalo FR atual é 

maior que 1,5 x o intervalo FR anterior, e o intervalo FR 

seguinte é inferior a 1,5 x o intervalo FR médio, e a FC 

maior que 100 e o intervalo FR atual é maior que 1,75 x 

o intervalo FR médio, ou a FC é maior ou igual a 100 e 

o intervalo FR atual é maior que 1000 ms. 

Bradi 
A frequência cardíaca média é menor que o limite de 

bradicardia. 

Taquic. 
Frequência cardíaca média maior do que o limite de 

taquicardia. 

Ritmo vent. 

Os CVPs consecutivos são maiores ou iguais ao limite 

dos CVPs da BV, e a FC é maior ou igual ao limite da 

taxa de BV, mas menores que o limite da taxa de TV.  

PVCs CVP 
CVP multiformes são detectadas no Multif. Janela de 

CVP (pode ser ajustada). 

TaquiV s/ TaqV 

Os CVPs consecutivos (V) são menores que o limite de 

CVPs de TV, mas são maiores que 2, e a FC é maior ou 

igual ao limite da taxa de TV.  

Pausa  
Nenhum QRS é detectado no limiar do período de pausa 

configurado. 

Ritmo irr 
Ritmo consistentemente irregular (N, alteração do 

intervalo de FR irregular é maior que 12,5%) 

Fibrilação atrial 

(somente para adultos) 

A onde P está ausente e os intervalos da FR dos 

batimentos cardíacos normais estão irregulares. 

Pausas/min  Pausa/min excede o limite máximo 
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8.7.2 Modificação das configurações de alarmes de arritmia 

Para alterar as configurações do alarme de arritmia, selecione a área de parâmetros de ECG 

ou a área de formato de onda →[Configuração ECG]→ [Arrit. de arritmia >>]. No menu 

suspenso, é possível configurar [Nív Alm] para [Alto], [Méd], [Baixo] ou [Mensagem], 

apenas ativar os alarmes de análise de arritmia letal ou ativar/desativar todos os alarmes de 

análise de arritmia. No menu [Config alarme] do menu [Manutenção do usuário], é 

possível ativar/desativar o desligamento dos alarmes de análise de arritmia letal.  

 

 AVISO 

 Se você desligar todos os alarmes de arritmia, o monitor não poderá emitir nenhum 

alarme de análise de arritmia. Mantenha sempre o paciente sob supervisão. 

 A prioridade dos alarmes de arritmia letal é sempre alta. Ela não pode ser 

alterada. 

 

8.7.3 Modificação das configurações dos limiares de arritmia 

Selecione a janela de parâmetros de ECG ou a área de formatos de onda→[Arrit. Análise >>] 

→[Arrit. arritmia] e você poderá, em seguida, alterar as configurações de limiar de alguns 

alarmes de arritmia. Se uma arritmia violar o limiar estabelecido, será disparado um alarme. 

O tempo de atraso da assistolia está relacionado ao reconhecimento de ECG. Quando a FC 

for inferior a 30 bpm, recomendamos que você configure o tempo de atraso da assistolia para 

10 segundos. 

 

Eventos de arritmia Variação Predefinido Variação Unidade 

CVPs alto 1 a 100 10 1 /min. 

Atraso assistolia 3 a 10 5 1 s 

Taqui alta 60 a 300 

Adulto: 120 

Pediátrico: 160 

Neonatal: 180 

5 bpm 

Brad baix 15 a 120 

Adulto: 50 

Pediátrico: 75 

Neonatal: 90 

5 bpm 

Taqui extrema 120 a 300 

Adulto: 160 

Pediátrico: 180 

Neonatal: 200 

5 bpm 

Bradi extrema 15 a 60 

Adulto: 35 

Pediátrico: 50 

Neonatal: 60 

5 bpm 

PVCs Janela de CVP 3 a 31 15 1 /min. 
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Eventos de arritmia Variação Predefinido Variação Unidade 

Freq TaqV 100 a 200 
Adulto, pediátrico: 130 

Neonatal: 160 
5 bpm 

PVCs TaqV 3 a 99 6 1 /min. 

Tempo de pausa 1,5, 2,0, 2,5 2 / s 

PVCs BradV 3 a 99 5 1 /min. 

Freq BradV 15 a 60 40 5 bpm 

 

 

8.7.4 Configuração de arritmia prolongada 

Os eventos de arritmia a seguir são definidos como arritmia prolongada:  

 Taqui extrema 

 Bradic. extrema 

 Ritmo de Bradi 

 Nonsus. TaqV 

 PVCs CVP 

 Ritmo irr 

 Pausa 

 AFib 

 

Você pode selecionar [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário >>] 

→digitar a senha solicitada→selecionar [Config alarme >>] e configurar [Arrit. 

Prolongada] como [Habilitar] ou [Desabilitar]. Quando [Arrit. Prolongada] é configurada 

como [Desabilitar], o monitor de pacientes não analisa os eventos de arritmia prolongada, e 

os respectivos alarmes não são emitidos. 

 

 

 PRECAUÇÃO 

 Defina [Arrit. Prolongada] como [Desabilitar] quando o monitor estiver conectado 

a um Sistema de Monitoramento Central cuja versão é anterior a 06.01.00. Não 

proceder dessa maneira talvez faça que o Sistema de Monitoramento Central não 

exiba normalmente os alarmes relacionados à arritmia prolongada quando esta 

ocorrer. 
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8.7.5 Revisão dos eventos de arritmia 

Consulte a seção 18 Revisão. 

 

 

8.8 Sobre o monitoramento de intervalo de QT/QTc  

O intervalo QT é definido como o tempo entre o início da onda Q e o final da onda T. Ele 

mede a duração total das fases de despolarização (duração do QRS) e de repolarização (ST-T) 

do potencial de ação ventricular. O monitoramento do intervalo QT pode contribuir para a 

detecção da síndrome de intervalo QT prolongado. 

O intervalo QT tem uma relação inversa com a frequência cardíaca. Frequências cardíacas 

mais rápida diminuem o intervalo QT e frequências cardíacas mais lentas prolongam o 

intervalo QT. Por conseguinte, várias fórmulas podem ser utilizadas para corrigir o intervalo 

QT para a frequência cardíaca. O intervalo QT corrigido para a frequência cardíaca é 

abreviado como QTc.  

O monitoramento do intervalo de QT/QTc deve ser usado em pacientes adultos, pediátricos e 

neonatais. 

 

 

8.8.1 Limitações do monitoramento de QT/QTc 

Algumas condições podem tornar difícil a obtenção de um monitoramento confiável de 

QT/QTc, por exemplo:  

 Amplitudes de onda R são muito baixas 

 Muitos batimentos ventriculares 

 Intervalos de FR não são estáveis 

 Uma frequência cardíaca elevada faz com que a onda P invada o final da onda T anterior 

 A onda T é muito plana ou a onda T não é bem definida 

 O final da onda T é difícil de definir devido à presença de ondas U 

 Medições de QTc não são estáveis 

 Na presença de ruído, assistolia, fibrilhação ventricular e derivação do ECG removida 

 

Para esses casos, você deve selecionar uma derivação com boa amplitude da onda T e sem 

atividade visível de flutter, e sem uma onda U ou uma onda P predominante. 

 

Algumas condições, tais como bloqueio de ramo esquerdo/bloqueio ou hipertrofia, podem 

levar a um complexo QRS ampliado. Se for observado um QTc longo, você deve verificá-lo 

para garantir que ele não é causado pela ampliação do QRS. 
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Como os batimentos normais seguidos por batimentos ventriculares não estão incluídos na 

análise, nenhuma medição de QT será gerada na presença de um ritmo de bigeminismo. 

 

Se a frequência cardíaca estiver extremamente elevada (mais de 150 bpm para adultos e mais 

de 180 bpm para pacientes pediátricos e neonatos), o QT não será medido. Quando a 

frequência cardíaca mudar, pode demorar vários minutos para que o intervalo QT se 

estabilize. Para o cálculo confiável de QTc é importante evitar a região onde a frequência 

cardíaca está mudando. 

 

8.8.2 Ativar o monitoramento de QT/QTc 

A função de monitoramento de QT é desativada por padrão. 

 

Para habilitar a função de QT:  

1. Selecione a janela de parâmetros ou a área de formas de onda de ECG para acessar o 

menu [Configuração ECG]. 

2. Selecione a guia [Análise de QT >>]. 

3. Defina [Análise de QT] como [Lig]. 

 

8.8.3 Exibição de valores numéricos e segmentos de QT 

Para exibir valores numéricos e segmentos de QT:  

4. Selecione [Menu principal]→[Configuração de tela >>]→[Layout da tela >>]. 

5. Selecione a área de parâmetro onde pretende exibir os valores numéricos de QT e, em 

seguida, selecione [QT].  

 

A imagem a seguir apresenta a área de parâmetro de QT. 

 

 

 

 

(1) Limite de alarme de QTc (se o alarme de QTc estiver desligado, o símbolo de alarme 

desligado é exibido) 

(2) Rótulo do parâmetro 

(3) Valor de QTc 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(5) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(3) 
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(4) Valor de ΔQTc (a diferença entre os valores de QTc atuais e de linha de base) 

(5) Valor de QT 

 

OBSERVAÇÃO 

 A exibição da área numérica de QT varia à medida que as configurações 

relacionadas mudam. 

 

8.8.4 Salvar o QTc atual como referência  

Para quantificar as alterações no valor de QTc, você pode definir uma referência de QTc. 

 

Para definir os valores atuais como referência: 

1. Selecione a janela de parâmetros ou a área de formas de onda de ECG para acessar o 

menu [Configuração ECG]. 

2. Selecione a guia [Análise de QT >>]. 

3. Selecione [Salvar ref.]. Esse QTc será então utilizado para calcular ΔQTc. 

 

8.8.5 Alteração das configurações de QT 

8.8.5.1 Configuração de propriedades do alarme de QT 

Para configure as propriedades do alarme de QT:  

1. Selecione a janela de parâmetros ou a área de formas de onda de ECG para acessar o 

menu [Configuração ECG]. 

2. Selecione a guia [Análise de QT >>]. 

3. Configure as propriedades de alarme de QTc e de ΔQTc. 

 

8.8.5.2 Seleção de derivações para o cálculo de QT 

Você pode selecionar uma derivação ou todas as derivações para o cálculo de QT.  

 

Para selecionar derivações:  

1. Selecione a janela de parâmetros ou a área de formas de onda de ECG para acessar o 

menu [Configuração ECG]. 

2. Selecione a guia [Análise de QT >>]. 

3. Configure [Derivação da análise]. [Todos] é selecionado por padrão. Isso significa que 

todas as derivações são utilizadas para o cálculo de QT. 
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8.8.5.3 Seleção da fórmula QTc 

Por padrão, o monitor usa a fórmula de correção de Hodges para corrigir o intervalo de QT 

para a frequência cardíaca.  

 

Para selecionar a fórmula QTc:  

1. Selecione a janela de parâmetros ou a área de formas de onda de ECG para acessar o 

menu [Configuração ECG]. 

2. Selecione a guia [Análise de QT >>]. 

3. Configure [Fórmula QTc]. 

 Hodges:   

 Bazett:  
2

1

60










HeartRate
QTQTc

 

 Fridericia:  
 

 Framingham:  
 

 

 

8.9 Sobre a Análise de FC 

A análise de FC oferece ao usuário uma análise dinâmica de mudanças na frequência cardíaca 

e sua distribuição ao longo da escala de tempo. Ela permite que você saiba a condição do 

paciente das últimas 24 horas antes de entrar na janela [Análise de FC]. 

 

Para fazer a análise de FC:  

1. Selecione a janela de parâmetros ou a área de formas de onda de ECG para acessar o 

menu [Configuração ECG]. 

2. Selecione a guia [Análise de FC >>]. 

 Área de análise: A área apresenta informações que incluem a duração, a FC média, 

FC média de dia, a FC média do período noturno, a FC máxima, a FC mínima e a 

proporção de FC normal. O intervalo da FC normal é definido com base nos limites 

da FC. 

 [Período noturno]: Defina o período para análise da FC durante a noite. O período 

mínimo pode ser definido para 30 minutos. 

 [Imprimir]: Selecione essa opção para imprimir o relatório da análise da FC que 

inclui informações sobre o paciente, as informações na janela [Análise de FC] e o 

gráfico de distribuição da frequência cardíaca. 

  

 6075.1  HeartRateQTQTc

3

1

60










HeartRate
QTQTc











HeartRate
QTQTc

60
1154
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Também é possível clicar em qualquer lugar na janela [Análise de FC] para entrar na janela 

[Revisão]. Para obter detalhes, consulte 18 Revisão. 

 

 

8.10 Reconhecimento de ECG 

8.10.1 Início manual de um reconhecimento de ECG 

Durante o monitoramento do ECG, caso os padrões de ECG do paciente apresentem grandes 

alterações, pode ser necessário iniciar um reconhecimento de ECG. As alterações nos padrões 

do ECG podem ser resultantes de:  

 alarmes de arritmia incorretos, 

 perda de medidas de ST e/ou 

 frequência cardíaca inexata 

 

O reconhecimento de ECG permite que o monitor analise o novo modelo de ECG e corrija os 

alarmes de arritmia e valores de FC, restaurando também as medidas de ST. Para iniciar o 

reconhecimento manualmente, selecione a janela de parâmetros de ECG ou a área de formas 

de onda→[Reconhecer]. Quando o monitor de pacientes estiver fazendo o reconhecimento, a 

mensagem [Reconhec. ECG] será exibida na área de alarmes técnicos. 

 

 PRECAUÇÃO 

 Certifique-se de iniciar o reconhecimento de ECG somente durante períodos de 

ritmo normal e com o sinal de ECG relativamente livre de ruídos. Se o 

reconhecimento de ECG for realizado durante o ritmo ventricular, os valores 

ectópicos poderão ser incorretamente interpretados como o complexo QRS normal. 

Isso pode resultar em falha na detecção dos eventos subsequentes de TaqV e FibV. 

 

 

8.10.2 Reconhecimento de ECG automático 

O reconhecimento de ECG é iniciado automaticamente sempre que:  

 O cabo do ECG ou o rótulo do cabo for alterado. 

 O cabo do ECG for reconectado. 

 Um novo paciente for admitido. 

 Após a calibração, selecione [Parar calibração ECG] 

 Ocorre uma alteração entre as opções de tipo de tela durante monitoramento de ECG de 

5/12 derivações. 

 O status do marca-passo do paciente é alterado. 
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8.11 Monitoramento de ECG de 12 derivações 

(por uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S) 

8.11.1 Acesso à tela de monitoramento de ECG de 12 

derivações 

1. Consulte a 8.3.3 Colocações das derivações de ECG para colocar os eletrodos. 

2. No menu [Configuração ECG], selecione [Outros>>] para entrar no [Outro menu de 

configuração]. 

3. Defina [Derivação config.] como [Deriv 12], e defina [Tela ECG] como [Deriv12]. 

 

No total, há 12 ondas de ECG e uma onda de ritmo exibidas na tela. A derivação de ritmo é 

consistente com o que está definido para ECG1 antes de entrar na tela de ECG de 12 

derivações.  

 

Além disso, o monitoramento de ECG de 12 derivações tem os seguintes recursos:  

 O modo [Filtro] é automaticamente trocado para [Diagnóstico] quando o monitor de 

paciente acessa a tela inteira de 12 derivações; o modo [Filtro] retoma a configuração 

antes de acessar a tela inteira de 12 derivações quando o monitor de paciente sai dessa 

tela.  

 No modo adulto, a tecla  na parte frontal do monitor é desativada. 
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8.11.2 Extensão da área do formato de onda da derivação de 

ritmo 

Você pode estender a altura da área do formato de onda da derivação de ritmo. Para fazer 

isso,  

1. No menu [Configuração ECG], selecione [Outros>>] para entrar no [Outro menu de 

configuração]. 

2. Configure a [Área forma de onda ECG] para [Estendida]. 

 

 

8.12 Solução de problemas  

Esta seção lista os problemas que podem ocorrer. Se você encontrar problemas ao usar o 

equipamento ou os acessórios, consulte a tabela abaixo antes de solicitar serviços. Se o 

problema persistir, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente. 

 

 PRECAUÇÃO 

 Nunca tente desmontar o equipamento ou acessórios fornecidos. Não existem peças 

internas reparáveis pelo usuário. 

 

Sintomas Causa possível Ação de correção 

Traços de ECG com 

ruídos 

 

Eletrodos soltos ou secos Aplique eletrodos novos e úmidos. 

Fios de eletrodos com 

defeito 

Substitua os cabos, se necessário. 

O cabo ou condutores do 

paciente estão posicionados 

muito perto de outros 

dispositivos elétricos 

Mova o cabo do paciente ou 

condutores para longe do dispositivo 

elétrico. 

Interferência 

eletro-cirúrgica 

excessiva 

Cabo de ECG errado Use os cabos de ECG à prova de ESU 

Para obter detalhes, consulte 26.1 

Acessórios para ECG. 

Ruídos musculares 

 

Preparação inadequada da 

pele antes da aplicação do 

eletrodo, tremores, 

indivíduo tenso, e/ou 

colocação do eletrodo da 

maneira errada 

Repita a preparação da pele, tal como 

descrito em 8.3.1 Preparação do 

paciente e colocação dos eletrodos e 

coloque novamente os eletrodos. 

Aplique eletrodos novos e úmidos.  

Evite as regiões musculares. 
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Sintomas Causa possível Ação de correção 

Sinal intermitente Conexões não apertadas 

e/ou devidamente protegidas 

Verifique se os cabos estão conectados 

corretamente. 

Eletrodos secos ou soltos Repita a preparação da pele, tal como 

descrito em 8.3.1 Preparação do 

paciente e colocação dos eletrodos e 

coloque novamente eletrodos novos e 

úmidos. 

Cabo ou fios condutores 

danificados 

Troque o cabo ou fios condutores. 

Alarmes excessivos: 

frequência cardíaca, 

falha do condutor 

Eletrodos secos Repita a preparação da pele, tal como 

descrito em 8.3.1 Preparação do 

paciente e colocação dos eletrodos e 

coloque eletrodos novos e úmidos. 

Movimento do paciente 

excessivo ou tremor 

muscular 

Reposicione os eletrodos. 

Substitua por eletrodos novos e 

úmidos, se necessário. 

Sinal de ECG de baixa 

amplitude 

Configuração de ganho 

muito baixa 

Configure o ganho conforme 

necessário. Para obter mais detalhes, 

consulte 8.5.8 Alteração das 

configurações da curva de ECG. 

Eletrodos secos/antigos Aplique eletrodos novos e úmidos. 

Preparo inadequado da pele. Repita a preparação da pele, tal como 

descrito em 8.3.1 Preparação do 

paciente e colocação dos eletrodos. 

Esse poderia ser o complexo 

QRS normal do paciente 

Verifique em outro monitor que 

funcione melhor. 

O eletrodo poderia ser 

posicionado sobre uma 

massa óssea ou muscular 

Mova as ataduras de ECG para longe 

da massa óssea ou muscular. 

Sem curva de ECG Configuração de ganho 

muito baixa 

Configure o ganho conforme 

necessário. Para obter mais detalhes, 

consulte 8.5.8 Alteração das 

configurações da curva de ECG. 

Fios condutores e cabo do 

paciente não estão 

totalmente ou 

adequadamente inseridos 

Verifique se os fios condutores e o 

cabo do paciente estão conectados 

corretamente. 

Cabo ou fios condutores 

danificados 

Troque o cabo ou fios condutores. 
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Sintomas Causa possível Ação de correção 

Feixe em forma de 

varinha da linha de base 

 

Paciente movimentando-se 

excessivamente 

Prenda os fios condutores e o cabo no 

paciente. 

Eletrodos secos ou soltos Repita a preparação da pele, tal como 

descrito em 8.3.1 Preparação do 

paciente e colocação dos eletrodos e 

coloque novamente eletrodos novos e 

úmidos. 

Filtro de ECG configurado 

para modo de ST de 

diagnóstico 

Configure o Filtro de ECG para o 

modo “Monitor”. 
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OBSERVAÇÕES 
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9 Monitoramento da respiração (Resp) 

 

 

9.1 Introdução 

A respiração por impedância é medida pelo tórax. Quando o paciente está respirando ou 

sendo ventilado, o volume de ar é alterado nos pulmões, resultando em alterações de 

impedância entre os eletrodos. A frequência respiratória (FR) é calculada a partir dessas 

alterações de impedância e uma forma de onda da respiração é exibida na tela do monitor de 

pacientes. 

 

 

9.2 Informações sobre segurança 

 Advertência 

 Ao monitorar a respiração do paciente, não use cabos de ECG à prova de 

eletrocirurgia.  

 Se o nível de detecção da respiração não for corretamente configurado no modo de 

detecção manual, o monitor pode não detectar apneia. Se a configuração do nível 

de detecção for muito baixa, no caso de apneia, é provável que o monitor detecte 

atividade cardíaca, interpretando-a, equivocadamente, como atividade 

respiratória.  

 A medição da respiração não detecta o motivo das apneias. Ela apenas mostra um 

alarme se não for detectada respiração, depois de decorrido o período 

pré-configurado de tempo desde a última respiração detectada. Por esse motivo, 

não pode ser usada para fins diagnósticos. 

 Se a operação for realizada em condições que respeitam o EMC Padrão IEC 

60601-1-2 (Imunidade de Radiação 3 V/m), as intensidades de campo acima de 

1V/m podem causar medições erradas em várias frequências. Portanto, é 

recomendado evitar o uso de equipamento com radiação elétrica perto da unidade 

de medição de respiração. 
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9.3 Introdução à tela Resp 

 

 

 

 

(1) Ganho 

(2) Rótulo da derivação respiratória 

(3) Frequência respiratória 

(4) Fonte de FR 

 

Selecionando a área de formas de onda ou a área de parâmetros, é possível acessar o menu 

[Formato de onda Resp] menu. Ao selecionar a janela de parâmetros respiratórios, é 

possível acessar o menu [Configurar respiração]. 

 

OBSERVAÇÃO 

 O monitoramento de respiração não é recomendado para pacientes muito ativos, já 

que causaria falsos alarmes. 

 

 

9.4 Colocação de eletrodos respiratórios 

A pele é um condutor fraco de eletricidade, portanto é preciso preparar a pele para poder 

obter um bom sinal de respiração. Para saber como preparar a pele, consulte 8 

Monitoramento de ECG. 

 

A medida da respiração adota a posição padrão de eletrodos de ECG, ou seja, você pode usar 

diversos cabos de ECG (3 ou 5 derivações). Como o sinal da respiração é medido entre dois 

eletrodos de ECG, em caso de colocação padrão, os dois eletrodos deveriam ser RA e LA, da 

derivação I de ECG, ou RA e LL da derivação II de ECG. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Para otimizar o formato de onda respiratório, coloque os eletrodos RA e LA na 

horizontal ao monitorar a respiração com a Derivação I do ECG; coloque os 

eletrodos RA e LL na diagonal ao monitorar a respiração com a Derivação II do 

ECG. 

 

(4) 

 

 

 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(3) 
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Derivação I                  Derivação II 

 

9.4.1 Otimização da colocação de eletrodos para Respiração 

Se você quiser medir a respiração e já estiver medindo o ECG, precisará otimizar a colocação 

dos dois eletrodos, entre os quais a respiração será medida. O reposicionamento dos eletrodos 

de ECG a partir das suas posições padrão gerará alterações na curva de ECG, podendo 

influenciar a interpretação de ST e arritmia.  

 

9.4.2 Sobreposição cardíaca 

A atividade cardíaca que afeta o formato de onda de respiração é denominado sobreposição 

cardíaca e ocorre quando os eletrodos de respiração captam alterações na impedância 

provocada pelo ritmo do fluxo arterial. O correto posicionamento dos eletrodos pode ajudar a 

reduzir a sobreposição cardíaca. Evite a área do fígado e os ventrículos do coração entre os 

eletrodos respiratórios. Isso é importante especialmente para os pacientes neonatos. 

 

9.4.3 Respiração abdominal 

Determinados pacientes com os movimentos restringidos respiram principalmente através do 

abdome. Nesses casos, pode ser preciso colocar o eletrodo da perna esquerda (LA) no 

abdome esquerdo, no ponto de expansão abdominal máxima, visando otimizar a onda 

respiratória.  
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9.4.4 Expansão lateral do tórax 

Nos aplicativos clínicos, determinados pacientes (principalmente os neonatos) expandem o 

tórax lateralmente, gerando uma pressão intratorácica negativa. Nesses casos, é melhor 

colocar dois eletrodos para respiração nas áreas esquerda do tórax e na linha axilar direita 

média, no ponto de maior movimento de respiração do paciente, otimizando assim a onda 

respiratória.  

 

 

9.5 Escolha da derivação respiratória 

No menu [Configuração Resp], defina [Derivação resp] como [I] e [II] ou [Auto]. 

 

 

9.6 Alteração do atraso do alarme de apneia 

O alarme de apneia é um alarme de alto nível usado para detectar apneias. É possível definir 

o tempo de atraso do alarme de apneia após o qual o monitor do paciente emite o alarme se o 

paciente parar de respirar. No menu [Configurar respiração], selecione [Atraso de apneia] 

e, depois, selecione a configuração adequada. Os valores de [Atraso de apnéia] dos módulos 

Resp e CO2 se mantêm consistentes entre si. 

 

 

9.7 Alteração do modo de detecção da respiração 

No menu [Configurar respiração], selecione [Modo detecção] e alterne entre [Auto] e 

[Manual]. 

 No modo de detecção automático, o monitor do paciente ajusta o nível de detecção 

automaticamente, dependendo da altura da curva e da presença de artefatos cardíacos. 

Observe que no modo automático, o nível de detecção (uma linha pontilhada) não é 

exibido no formato de onda. 

 Use o modo de detecção automático quando:  

A frequência respiratória não estiver próxima à frequência cardíaca. 

A respiração for espontânea, com ou sem pressão positiva contínua das vias aéreas (CPAP). 

 

Os pacientes forem ventilados, exceto nos pacientes com ventilação obrigatória intermitente 

(IMV). 

 No modo de detecção manual, ajuste a linha pontilhada do nível de detecção até o nível 

desejado selecionando [Linha superior] ou [Linha inferior] e selecionando  ou  

ao lado de ambas. Após ser definido, o nível de detecção não se adaptará 

automaticamente em profundidades de respiração diferentes. É importante lembrar que 

se a profundidade da respiração variar, talvez seja necessário alterar o nível de detecção. 
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 Use o modo de detecção manual quando:  

 A frequência respiratória e a frequência cardíaca forem próximas. 

 Os pacientes tiverem ventilação obrigatória intermitente. 

 A respiração for fraca. Tente reposicionar os eletrodos para melhorar o sinal. 

 

No modo de autodetecção, em caso de monitoramento da respiração, com ECG desativado, o 

monitor não poderá comparar as taxas da respiração e ECG para a detecção de sobreposição 

cardíaca. O nível de detecção da respiração é configurado mais alto, para evitar a detecção da 

sobreposição cardíaca como respiração. 

 

No modo de detecção manual, em determinados casos, a sobreposição cardíaca pode ativar o 

contador da respiração. Isso pode levar a uma falsa indicação de respiração elevada ou uma 

condição de apneia não detectada. Se você suspeitar que a sobreposição cardíaca está sendo 

registrada como atividade respiratória, eleve o nível de detecção sobre a zona da 

sobreposição cardíaca. Se a onda respiratória for tão pequena que a elevação do nível de 

detecção não for possível, você pode precisar otimizar a colocação dos eletrodos como 

descrito na seção "Expansão torácica lateral". 

 

 

9.8 Alteração das configurações da curva respiratória 

 AVISO 

 Ao monitorar no modo de detecção manual, não se esqueça de verificar o nível de 

detecção da respiração após aumentar ou diminuir o tamanho da curva 

respiratória. 

 

 No menu [Config respiração], é possível:  

 Selecionar [Ganho] e a configuração adequada. Quanto maior o ganho, maior a 

amplitude da onda. 

 Selecionar [Varr.] e então selecione uma configuração adequada. Quanto mais rápido 

for a varredura da onda, mais ampla a onda. 
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9.9 Definir a fonte FR 

Para definir a fonte FR:  

1. Acesse o menu [Configurar respiração]. 

2. Selecione [Fonte FR] e, em seguida, selecione uma fonte ou [Auto] na lista suspensa. 

 

A lista suspensa exibe a fonte FR disponível atualmente. Quando você selecionar [Auto], o 

sistema selecionará automaticamente a fonte FR, segundo a prioridade. Quando a fonte FR 

atual não tiver uma medida válida, o sistema alternará automaticamente a [Fonte FR] para 

[Auto]. A fonte FR é revertida para a fonte válida quando você pressiona a tecla  na parte 

frontal do monitor durante um alarme de apnéia. 

 

A prioridade da fonte FR é (da mais alta para a mais baixa): Medição de CO2 e medição da 

respiração por impedância.  

 

As configurações de [Fonte FR] de Resp e CO2 estão vinculadas. 

 

As opções de fonte FR e suas descrições encontram-se na tabela abaixo. 

Opção Descrição 

Auto A fonte FR é selecionada automaticamente, segundo a prioridade. 

CO2 A fonte FR advém da medição de CO2. 

ECG A fonte FR advém da medição da respiração por impedância. 

 

 

9.10 Configuração de propriedades do alarme 

Selecione [Config alarme >>] no menu [Configurar respiração]. No menu suspenso, você 

pode definir propriedades de alarme para esse parâmetro. 

 

 

9.11 Ativação e desativação da medição da respiração 

Para ativar a medição da respiração, selecione [Medida de resp imped. LIG] no menu 

[Configurar respiração]. Para desativar a medição de Resp, selecione [Medida de resp 

imped. DESL] no menu [Configurar respiração] e, depois, selecione [Sim] na caixa de 

diálogo suspensa. Uma linha é, então, exibida na área de formas de onda e nenhum número, 

mas a mensagem [Medida DESLIGADA] aparece na área de parâmetros. 

 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3523



  

10-1 

10 Monitoramento de FP 

 

10.1 Introdução 

O valor numérico de pulso conta as pulsações arteriais resultantes da atividade mecânica do 

coração. O pulso pode ser exibido a partir de qualquer SpO2 ou pressão arterial medida (vide 

a seção PI). O valor numérico do pulso, exibido, é codificado a cores, para coincidir com a 

sua origem.  

 

 

(1) Fonte de FP  

(2) FP: batimentos detectados por minuto. 

 

10.2 Configuração da origem de FP 

A origem atual do pulso é exibida na área de parâmetros da FP. A frequência de pulso 

escolhida como origem:  

 é monitorada como pulso do sistema e gera alarmes quando FP é selecionada como 

fonte do alarme ativo. 

 é armazenada no banco de dados do monitor e revisada nas tendências gráficas e em 

forma de tabela; nos gráficos de tendências, como a cor da curva da FP é idêntica à da 

origem da FP, é pouco provável poder diferenciar a origem da FP; 

 é enviada ao sistema de monitoramento central através da rede, se houver.  

 

Para configurar uma frequência de pulso como a origem da FP:  

1. Acesse o menu [Configuração SpO2]. 

2. Selecione [Fonte FP] e depois [Auto], no menu instantâneo. 

O menu instantâneo exibe as origens de FP disponíveis no momento, em ordem descendente. 

Selecionando [Auto], automaticamente, o sistema selecionará, no menu instantâneo, a 

primeira opção como a origem da FP. Quando a origem atual da FP estiver indisponível, o 

sistema alternará, automaticamente, de [Fonte FP] para [Auto]. Selecionando [PI], 

automaticamente, o sistema selecionará, no menu instantâneo, o primeiro rótulo de pressão 

como a origem da FP.  

(2) 

 

 

 
(1) 
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10.3 Seleção da origem ativa do alarme 

Na maioria dos casos, os números da FC e do pulso são idênticos. Para evitar alarmes 

simultâneos em FC e pulso, o monitor usa FC ou Pulso como a origem do alarme ativo. Para 

modificar a origem do alarme, selecione [Fonte alarme] no menu [Configuração ECG] ou 

[Configuração SpO2] e selecione:  

 [FC]: O monitor usará a FC como origem de alarme para FC/pulso. 

 [FP]: O monitor usará a FP como origem de alarme para FC/pulso. 

 [Auto]: Se a opção [Fonte alarme] estiver definida como [Auto], o monitor do paciente 

utilizará a frequência cardíaca das medidas do ECG como origem do alarme, se a 

medida de ECG estiver habilitada e houver uma frequência cardíaca válida disponível. 

Se a frequência cardíaca estiver desabilitada, por exemplo, se os eletrodos 

desconectarem, e houver uma origem de pulso ativada e disponível, o monitor 

considerará Pulso como origem do alarme, automaticamente. Quando a condição de 

Deriv desl for corrigida, o monitor voltará a considerar a frequência cardíaca como a 

origem do alarme, automaticamente.  

 

10.4 Som de QRS 

Em caso de uso da FP como origem do alarme, a origem da FP será considerada a origem do 

som de QRS. Você pode modificar o volume de QRS ajustando o [Vol batimento] no menu 

[Configuração SpO2]. Se houver um valor de SpO2 válido, a tonalidade do volume de QRS 

será ajustada de acordo com o valor da SpO2.  
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11 Monitoramento de SpO2 

 

 

11.1 Introdução 

O monitoramento da SpO2 é uma técnica não invasiva utilizada para medir a quantidade de 

hemoglobina oxigenada e a frequência do pulso em função da absorção de ondas de luz 

selecionadas. A luz gerada na sonda atravessa o tecido e é convertida em sinais elétricos pelo 

seu fotodetector. O módulo de SpO2 processa o sinal elétrico e mostra uma forma de onda e 

valores digitais de SpO2 e frequência de pulso na tela.  

 

Esse aparelho é calibrado para exibir a saturação do oxigênio funcional. Esse módulo fornece 

quatro medidas:  

 

 

 

(1) Formato de onda pleti: indicação visual do pulso do paciente. O formato de onda não é 

normalizado. 

(2) Saturação de oxigênio do sangue arterial (SpO2): porcentagem de hemoglobina 

oxigenada em relação à soma de oxi-hemoglobina e deoxi-hemoglobina. 

(3) Índice de perfusão (IP): fornece o valor numérico da parte pulsátil do sinal medido 

causado pela pulsação arterial. IP é um indicador de força pulsátil. É possível usá-lo 

para avaliar a qualidade da medição de SpO2 . 

 Acima de 1 é opcional,  

 Entre 0,3 e 1 é aceitável. 

 Abaixo de 0,3 indica baixa perfusão; Quando PI é inferior a 0,3, um ponto de 

interrogação (?) é exibido à direita do valor de SpO2, indicando que o valor de 

SpO2 pode ser impreciso. Reposicione o sensor de SpO2 ou encontre um local 

melhor. Se a baixa perfusão persistir, escolha outro método para medir a saturação 

do oxigênio, se possível. 

 É possível exibir o valor de PI sob o valor de FP em caracteres grandes se [Zoom PI] 

estiver ativado.  

(4) Indicador de perfusão: a parte pulsátil do sinal medido causado pela pulsação arterial. 

(5) Taxa de pulso (derivada da onda pleti): pulsações detectadas por minuto. 

  

(4) 

 

 

 

(5) 

 

 

 (1) 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(3) 
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OBSERVAÇÃO 

 Um testador funcional ou simulador de SpO2 não pode ser usado para avaliar a 

precisão de um módulo de SpO2 ou um sensor de SpO2. 

 Um testador funcional ou simulador de SpO2 pode ser usado para determinar a 

precisão da frequência de pulso. 

 

 

11.2 Segurança 

 AVISO 

 Use apenas os sensores de SpO2 especificados neste manual. Siga as instruções de 

uso do sensor de SpO2 e obedeça a todos os avisos e atenções. 

 Na medida em que se observa uma tendência à desoxigenação do paciente, as 

amostras de sangue devem ser analisadas com um co-oxímetro de laboratório para 

que se possa compreender completamente o estado do paciente. 

 Não use sensores de SpO2 durante a geração de imagens de ressonância magnética 

(IRM). A corrente induzida pode causar queimaduras. O sensor pode afetar a 

imagem de ressonância magnética e o equipamento de IRM pode afetar a precisão 

das medidas de oximetria.  

 O monitoramento contínuo prolongado pode aumentar o risco de alterações 

indesejadas nas características da pele, como irritação, vermelhidão, bolhas ou 

queimaduras. Inspecione o local do sensor a cada duas horas e movimente o sensor 

se a qualidade da pele mudar. Altere o local de aplicação a cada quatro horas. Para 

os pacientes neonatos, com má circulação do sangue periférico ou com pele 

sensível, inspecione o local de aplicação do sensor com mais frequência. 

 

 

11.3 Aplicação do sensor 

1. Selecione um sensor adequado de acordo com o tipo do módulo, a categoria e o peso do 

paciente. 

2. Retire o adesivo colorido do local de aplicação. 

3. Aplique o sensor no paciente. 

4. Selecione um cabo de adaptador adequado de acordo com o tipo de conector e conecte 

esse cabo no conector SpO2. 

5. Conecte o cabo do sensor no cabo do adaptador. 
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 AVISO 

 Se o sensor estiver muito apertado porque o local de aplicação é demasiado grande 

ou se tornou demasiado grande devido a um edema, a pressão excessiva durante 

períodos prolongados pode provocar congestão venosa distal do local de aplicação, 

conduzindo a edema intersticial e isquemia de tecido. 

 

 

11.4 Modificação das configurações de SpO2 

11.4.1 Acesso aos menus de SpO2 

Selecionando a janela de parâmetros ou a área de formato de onda SpO2, é possível acessar o 

menu [Configuração SpO2]. 

 

 

11.4.2 Ajuste do alarme de dessaturação 

O alarme de dessaturação é um alarme de alto nível que o notifica sobre quedas da saturação 

de oxigênio que podem ser perigosas. Selecione [Config alarme >>] no menu 

[Configuração SpO2]. No menu suspenso, você pode definir limite de alarme baixo, 

ativação/desativação do alarme e registro do alarme de [Desat]. Quando o valor de SpO2 

estiver abaixo do limite de alarme de dessaturação e o alarme estiver ativado, a mensagem 

[Dessaturação SpO2] é exibida. 

 

 

11.4.3 Alteração do tempo de média 

O valor da SpO2 exibido na tela do monitor corresponde à média dos dados coletados durante 

um período específico de tempo. Quanto menor for o tempo de média, mais rápida será a 

resposta do monitor de pacientes às alterações na saturação do oxigênio do paciente. E, por 

outro lado, quanto maior for o tempo de média, mais demorará para que o monitor de 

pacientes reaja às alterações feitas na saturação do oxigênio do paciente, porém haverá maior 

acurácia nas medidas. No caso de pacientes em estado crítico, selecionando um tempo de 

média mais reduzido ajudará a compreender o estado do paciente.  

 

Para configurar o tempo de média:  

6. Acesse o menu [Configuração SpO2]. 

7. Selecione [Sensibilidade] e, em seguida, alterne entre [Alta], [Média] e [Baixa], que 

correspondem, respectivamente, a 7 s, 9 s e 11 s. 
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11.4.4 Monitoramento simultâneo de SpO2 e PNI 

Ao monitorar a SpO2 e a PNI simultaneamente no mesmo membro, é possível ativar a 

[Simulação PNI] no menu [Configuração SpO2] para bloquear o status do alarme de SpO2 

até o final da medição de PNI. Se a [Simulação PNI] for desativada, a baixa perfusão 

causada pela medição de PNI pode levar a leituras imprecisas de SpO2 e, portanto, provocar 

alarmes fisiológicos falsos. 

 

 

11.4.5 Alteração da velocidade da onda Pleti 

No menu [Config SpO2], selecione [Varr] e a configuração adequada. Quanto mais rápido 

for a varredura da onda, mais ampla a onda. 

 

 

11.4.6 Ampliação do valor de PI 

Para o módulo Mindray SpO2, é possível exibir o valor de PI em caracteres grandes para uma 

visualização melhor. Para ampliar a exibição do valor de PI, defina [Zoom PI] como [Sim] 

no menu [Configuração SpO2] menu. 

 

 

11.4.7 Configuração do nível de alarme para o Alarme de 

Sensor SpO2 Desligado 

Selecione [Config alarme >>] no menu [Manutenção do usuário]. No menu suspenso, é 

possível definir [Nív. SpO2SensorOff.]. 

 

 

11.4.8 Configuração do modo de tom de SpO2 

Selecione [Outros >>] no menu [Manutenção do usuário]. No menu suspenso, você pode 

definir [Som de SpO2] como [Modo 1] ou [Modo 2]. 

 

 AVISO 

 O mesmo modo de som de SpO2 deverá ser usado para os mesmos monitores de 

pacientes de uma mesma área. 
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11.5 Restrições da medição 

Se não tiver certeza sobre o valor da medida de SpO2, primeiro verifique os sinais vitais do 

paciente. Depois, verifique o monitor de pacientes e o sensor de SpO2. Os seguintes fatores 

poderiam afetar a precisão da medida:  

 Luz ambiente 

 Movimentos físicos (do paciente e impostos) 

 Testes diagnósticos 

 Perfusão baixa 

 Interferência eletromagnética, como ambiente de IRM 

 Unidades eletrocirúrgicas 

 Hemoglobina disfuncional, como carboxihemoglobina (COHb) e metemoglobina 

(MetHb) 

 Presença de determinadas tinturas como metileno e carmine índigo  

 Posicionamento inadequado do sensor de SpO2 ou uso do sensor incorreto de SpO2 

 Queda do fluxo sanguíneo arterial ao nível não passível de medida provocado por 

choque, anemia, baixa temperatura ou constrição vascular. 

 

 

11.6 Solução de problemas 

Esta seção lista os problemas que podem ocorrer. Se você encontrar problemas ao usar o 

equipamento ou os acessórios, consulte a tabela abaixo antes de solicitar serviços. Se o 

problema persistir, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente. 

 

PRECAUÇÃO 

 Nunca tente desmontar o equipamento ou acessórios fornecidos. Não existem peças 

internas reparáveis pelo usuário.  
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Sintomas Causa possível Ação de correção 

Os traços “- -” são 

exibidos no lugar dos 

valores numéricos. 

A medida é inválida. Verifique se o sensor está aplicado 

corretamente. Troque de local de 

aplicação, se necessário.  

Não é possível 

visualizar os tiles de 

parâmetros de SpO2 no 

monitor. 

Parâmetro não configurado 

para ser exibido. 

Ligue a função de monitoramento de 

SpO2 como descrito em 3.10.1 

Ativar/Desativar os parâmetros. 

Não foi possível obter a 

leitura de SpO2 

Paciente tem pouca perfusão Trocar membros/notificar o médico 

O sensor não está no 

paciente 

Verifique se o alarme de “Sensor de 

SPO2 desligado” está registrado.  

Caso esteja, ative o sensor novamente.  

Caso contrário, entre em contato com o 

serviço de atendimento ao cliente. 

Cabos soltos/não conectados Verifique as conexões, troque o cabo 

Luz ambiente Verifique se o alarme de “Sensor de 

SPO2 com muita luz” está registrado. Se 

sim, mude-o para um lugar com menos 

luz ambiente ou cubra-o para minimizar 

a luz ambiente. 

Nenhum formato de 

onda de SpO2 

Formato de onda não 

selecionado para ser exibido 

Ligue a função de monitoramento de 

SpO2 como descrito em 3.10.1 

Ativar/Desativar os parâmetros 

Cabo ou sensor não 

conectado 

Verifique se o cabo está conectado 

corretamente e o sensor afixado com 

segurança. 

Sinal de SpO2 com 

baixa amplitude 

Sensor de SpO2 no mesmo 

membro do medidor 

Verifique se o sensor está aplicado 

corretamente. Troque de local de 

aplicação, se necessário. 

Paciente tem pouca perfusão Troque de local de aplicação. 
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12 Monitoramento de PNI 

 

 

12.1 Introdução 

O monitor do paciente usa o método de oscilometria para medir a pressão sangüínea não 

invasiva (PNI). Essa medida pode ser usada para adultos, crianças e neonatos. 

 

O monitoramento da pressão sanguínea não invasiva usa o método de oscilometria de medida. 

Para entender como esse método funciona, iremos compará-lo ao método de auscultação. 

Com a auscultação, o médico escuta a pressão sanguínea e determina as pressões sistólica e 

diastólica. A pressão média pode ser calculada com relação a essas pressões contanto que a 

curva da pressão arterial seja normal. 

 

Como não pode ouvir a pressão sanguínea, o monitor mede as amplitudes da oscilação da 

pressão do manguito. As oscilações são causadas pelos pulsos da pressão sanguínea em 

relação ao manguito. A oscilação com a maior amplitude é a pressão média. Este é o 

parâmetro mais preciso medido pelo método de oscilometria. Após determinar a pressão 

média, as pressões sistólica e diastólica são calculadas com base na média. 

 

De maneira simples, a auscultação mede as pressões sistólica e diastólica e a pressão média é 

calculada. O método de oscilometria mede a pressão média e determina as pressões sistólica e 

diastólica. 

 

Como especificado nas normas IEC 60601-2-30, as medidas da PNI podem ser realizadas 

durante eletrocirurgias e descargas de desfibrilador. 

 

O médico que está obtendo a medida deve decidir o significado do diagnóstico da PNI. 

 

OBSERVAÇÃO 

 As medidas sanguíneas obtidas com este equipamento equivalem àquelas obtidas 

por um observar treinado empregando o método auscultatório com estetoscópio ou 

manguito ou um aparelho de medida de pressão intra-arterial, dentro dos limites 

prescritos pelo "American National Standard Institute", e esfignomanômetros 

manuais, eletrônicos ou automáticos. 
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12.2 Segurança 

 AVISO 

 Não se esqueça de selecionar a configuração correta da categoria de paciente antes 

de medir. Não aplique as configurações mais altas de adultos nos pacientes 

pediátricos ou neonatais. Caso contrário, pode haver risco à segurança. 

 Não meça o PNI em pacientes com doenças celulares ou qualquer condição em que 

exista ou seja esperado dano à pele. 

 Use opiniões clínicas para determinar se é necessário realizar medidas frequentes 

da pressão sanguínea não monitorada em pacientes com graves distúrbios de 

coagulação do sangue devido ao risco de hematomas no membro com o manguito. 

 Não coloque o manguito de PNI em um membro que esteja recebendo infusão 

intravenosa ou cateter arterial. Isso poderia causar danos ao tecido em torno do 

cateter quando a infusão for diminuída ou bloqueada ao se insuflar o manguito. 

 Não use o medidor de PNI no braço no lado de uma mastectomia.  

 A leitura de PNI pode ser afetada pelo local de medição, a posição do PACIENTE, 

exercício ou condição fisiológica do paciente. Se houver dúvidas sobre as medições 

de PNI, determine os sinais vitais do paciente com maneiras alternativas e verifique 

se o monitor está funcionando corretamente.  

 A pressão contínua do medidor devido à conexão do tubo de torção pode causar 

interferência de fluxo sanguíneo e resultando em uma lesão prejudicial ao paciente. 

 

 

12.3 Restrições da medição 

As medidas não podem ser feitas com extremos de frequência cardíaca inferiores a 40 bpm 

ou superiores a 240 bpm, ou se o paciente estiver em uma máquina cardíaco-pulmonar. 

 

A medição pode ser imprecisa ou impossível:  

 Se for difícil detectar o pulso regular da pressão arterial. 

 Com movimentação excessiva e contínua do paciente, como tremores ou convulsões. 

 Com arritmias cardíacas. 

 Alterações rápidas da pressão sanguínea. 

 Choque ou hipotermia grave que reduz o fluxo sanguíneo para as partes periféricas. 

 Obesidade, onde uma camada espessa de gordura ao redor de um membro oculta as 

oscilações originárias da artéria. 
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12.4 Métodos de medição 

Há três métodos de medição de PNI:  

 Manual: medição sob demanda. 

 Auto: medições repetidas continuamente em intervalos definidos. 

 STAT: séries rápidas e contínuas de medições em um período de 5 minutos e, em 

seguida, volta ao modo anterior. 

 

 

12.5 Configuração da medição de PNI 

12.5.1 Preparação do paciente 

Em uso normal, faça a medição de PNI em um paciente que esteja na seguinte posição:  

 Sentado confortavelmente  

 Com as pernas descruzadas  

 Pés completamente no chão  

 Costas e braço apoiados 

 Com o meio do medidor na altura do átrio direito do coração 

 

OBSERVAÇÃO 

 Recomenda-se que o paciente relaxe o tanto quanto possível antes de realizar a 

medição, e que o paciente não fale durante a medição de PNI.  

 Recomenda-se um intervalo de 5 minutos antes de realizar a primeira leitura  

 O operador não deve tocar no medidos ou no tubo durante a medição de PNI. 

 

 

12.5.2 Preparação para a medição de PNI 

1. Ligue o monitor. 

2. Verifique se a categoria do paciente está correta. Caso contrário, selecione a tecla rápida 

[Conf. Paciente] → [Dados demográficos do paciente] → [Cat pacien] e defina a 

categoria do paciente para [Adu], [Ped] ou [Neo].  

3. Conecte a tubulação de ar no conector de PNI do monitor de pacientes 

4. Selecione um manguito de tamanho correto e aplique-o da seguinte forma:  
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 Meça a circunferência do membro do paciente. 

 Escolha um manguito adequado consultando a circunferência do membro marcada 

no equipamento. A largura do manguito deve corresponder a 40% da circunferência 

do membro (50% para neonatos) ou a 2/3 do comprimento da parte superior do 

braço. A parte insuflável do manguito deve ser longa o suficiente para fazer um 

círculo de 50% a 80% em torno do membro. 

 Coloque o manguito na parte superior do braço ou na perna do paciente e verifique 

se a marca Φ do manguito coincide com o local da artéria. Não aperte muito o 

manguito em torno do membro. Se estiver muito apertado, o manguito pode 

provocar descoloração ou isquemia das extremidades. Certifique-se de que a parte 

inferior do manguito fique no intervalo marcado. Se isso não ocorrer, utilize um 

manguito menor ou maior, que seja mais adequado. 

5. Conecte o manguito ao tubo de ar e certifique-se de que o tubo de ar não está 

comprimido, nem torcido. O ar deve passar livremente pelo tubo. 

 

OBSERVAÇÃO 

 O uso do equipamento está restringido a um paciente de cada vez. 

 

 

12.5.3 Como iniciar e interromper medições 

Selecione a tecla rápida [Medida de PNI] e, no menu suspenso, você poderá iniciar a 

medição desejada. Você pode selecionar a tecla rápida [Parar tudo] para parar todas as 

medições de PNI. Você pode iniciar ou interromper as medições com a tecla no painel 

frontal do monitor. 

 

 

12.5.4 Correção da medição se o membro não estiver no nível 

do coração 

O manguito deve ser aplicado ao membro no mesmo nível do coração do paciente. Se o 

membro não estiver nesse nível, para o valor exibido:  

 Adicione 0,75 mmHg (0,10 kPa) para cada centímetro superior. 

 Subtraia 0,75 mmHg (0,10 kPa) para cada centímetro inferior. 
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12.5.5 Ativação do ciclo automático de PNI e definição do 

intervalo 

1. Selecione a janela de parâmetro de PNI para entrar no menu [Configuração PNI]. 

2. Selecione [Intervalo] e o intervalo de tempo desejado. Selecione [Manual] para mudar 

para o modo manual. 

3. Inicie uma medição manual. O monitor repetirá automaticamente as medidas de PNI no 

intervalo de tempo definido. 

Ou 

1. Selecione a tecla rápida [Medição de PNI] . 

2. Selecione um intervalo apropriado. 

3. Inicie uma medição manual. O monitor repetirá automaticamente as medidas de PNI no 

intervalo de tempo definido. 

 

Em modo automático, é possível habilitar a função do relógio para sincronizar as medições 

automáticas de PNI com o relógio de tempo real. 

 

Por exemplo, quando o relógio estiver habilitado, se o intervalo for de [20 min], e você 

iniciar a medição automática de PNI em 14: 03, a próxima medição será feita às 14: 20, e o 

seguinte tempo de medição será 14: 40, 15: 00 e assim por diante.  

 

Para habilitar o relógio, no menu [Configuração PNI], configure o [Relógio] como [Lig.]. 

 

OBSERVAÇÃO 

 A função de relógio está apenas disponível se a opção de intervalo automático de 

medida for de 5 minutos ou mais. 

 

 

12.5.6 Como iniciar uma medição STAT 

1. Selecione a janela de parâmetro de PNI para entrar no menu [Configuração PNI]. 

2. Selecione [STAT PNI].  

Ou 

1. Selecione a tecla rápida [Medição de PNI] . 

2. Selecione [STAT]. 
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O modo STAT inicia 5 minutos de medições de PNI contínuas, sequenciais e automáticas. 

 

 AVISO 

 As medições contínuas da pressão sanguínea não invasiva podem causar 

hematomas, isquemia e neuropatia no membro com o manguito. Inspecione o local 

de aplicação regularmente para assegurar a qualidade da pele e verifique se a 

extremidade do membro com o manguito está com a cor normal, quente e com 

sensibilidade. Caso ocorra alguma anormalidade, coloque o manguito em outro 

local ou interrompa a medição da pressão sanguínea imediatamente. 

 

 

12.6 Explicação dos números de PNI 

A exibição da PNI mostra apenas números conforme ilustrado abaixo. A aparência da tela 

pode ser ligeiramente diferente. 

 

 

 

 

 

 

(1) Hora da última medição 

(2) Tempo restante para a próxima medição 

(3) Modo de medição 

(4) Unidade de pressão: mmHg ou kPa 

(5) Pressão sistólica 

(6) Pressão diastólica 

(7) A pressão média obtida após a medida e a pressão do manguito obtida durante a medida 

 

Se a medição da PNI excede a faixa de medição, "---" será exibido. 

 

  

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(5) 

 

 

 

(6) 

 

 

 
(7) 

 

 

 

(1) 

 

 

 

(2) 
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12.7 Como fazer a análise PNI 

A análise PNI oferece ao usuário uma análise dinâmica de mudanças na PNI e sua 

distribuição ao longo da escala de tempo. Ela permite que você saiba a condição do paciente 

das últimas 24 horas antes de entrar na janela [Análise PNI]. 

 

Para fazer a análise PNI:  

1. Selecione a janela de parâmetros ou a área de formas de onda de ECG para acessar o 

menu [Configuração ECG]. 

2. Selecione a guia [Análise PNI >>]. 

 Área de análise: A área apresenta informações que incluem a duração, a PNI média, 

a PNI média de dia, a PNI média no período noturno, a PNI máxima, a PNI 

máxima de dia, a PNI máxima no período noturno, a PNI mínima, a PNI mínima de 

dia, a PNI mínima no período noturno e a proporção de PNI normal. O intervalo da 

PNI normal é definido com base nos limites da PNI. 

 [Período noturno]: Defina o período para análise da PNI durante a noite. O 

período mínimo pode ser definido para 30 minutos. 

 [Imprimir]: Selecione essa opção para imprimir o relatório de análise da PNI. 

 

Também é possível clicar em qualquer lugar na janela [Análise PNI] para entrar na janela 

[Revisão]. Para obter detalhes, consulte 18 Revisão. 

 

12.8 Alteração das configurações de PNI 

Ao selecionar a janela de parâmetros de PNI, é possível acessar o menu [Configuração 

PNI]. 

 

12.8.1 Configuração da pressão inicial de dilatação do 

manguito. 

Você pode configurar a pressão de dilatação do manguito manualmente. No menu [Config 

PNI], selecione [Pressão inicial] e, em seguida, selecione a configuração adequada. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Para os pacientes hipertensos, defina a pressão inicial do medidor para um valor 

mais elevado para reduzir o tempo de medição. 
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12.8.2 Configuração de propriedades do alarme de PNI 

Selecione [Config alarme >>] no menu [Configuração PNI]. No menu suspenso, você pode 

definir as propriedades de alarme para esse parâmetro. 

 

 

12.8.3 Exibição da lista de PNI 

Selecione a tecla rápida [Telas]→[Config. de tela]. Você pode definir que a [Lista de PNI] 

seja exibida na área inferior da tela. Vários conjuntos das medidas de PNI mais recentes serão 

exibidos. e o valor da FP exibido é derivado da PNI. 

 

 

Você não pode exibir a lista de NIBP em algumas telas, como em telas de números grandes. 

 

 

12.8.4 Configuração da unidade de pressão 

Selecione [Config unid >>] no menu [Manutenção do usuário]. No menu suspenso, 

selecione [Unid Unit] e alterne entre [mmHg] e [kPa]. 

 

 

12.8.5 Ligando o tom final de NIBP 

O monitor pode emitir um tom de lembrete na conclusão da medição de PNI. O Tom Final de 

PNI vem desligado por padrão. Você pode ligá-lo pelo menu [Config PNI]. 
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13 Monitoramento da temperatura 

 

 

13.1 Introdução 

O equipamento é utilizado para monitorar a temperatura da pele e a temperatura principal. 

Você pode monitorar dois locais de temperatura simultaneamente usando o 

uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S.  

 

 

13.2 Segurança 

 AVISO 

 Verifique se o programa de detecção da sonda funciona corretamente antes de 

monitorar. Conecte o cabo da sonda de temperatura do conector T1 ou T2 e o 

monitor poderá exibir a mensagem [Sensor T1 desl.] ou [Sensor T2 desl.] e emitir 

alarmes corretamente. 

 

 

13.3 Como realizar medições de temperatura 

1. Selecione uma sonda adequada para o seu paciente de acordo com o tipo de paciente e 

local de medição. 

2. Se estiver usando uma sonda descartável, conecte-a ao cabo de temperatura. 

3. Conecte a sonda ou o cabo de temperatura no conector de temperatura. 

4. Fixe a sonda ao paciente adequadamente. 

5. Verifique se as configurações de alarme são adequadas para esse paciente. 
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13.4 Introdução à tela Temp 

O monitoramento de temperatura é exibido no monitor como 3 números: T1, T2 e DT. 

Selecionando essa área, é possível acessar o menu [Config alarme]. 

 

 

 

13.5 Configuração da unidade de temperatura 

Selecione [Config unid >>] no menu [Manutenção do usuário]. No menu suspenso, 

selecione [Unid. temp] e alterne entre [ºC] e [ºF] 
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14 Monitoramento da PI 

(para uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S) 

 

 

14.1 Introdução 

O monitor pode supervisionar até 2 pressões sanguíneas invasivas e exibe as pressões 

sistólica, diastólica e média e um formato de onda de cada pressão. 

 

 

14.2 Segurança 

 AVISO 

 Use apenas os transdutores de pressão especificados nesse manual. Nunca reutilize 

transdutores de pressão descartáveis. 

 Tome cuidado para que as peças aplicadas nunca fiquem em contato com outras 

peças condutoras. 

 Para reduzir o risco de queimaduras durante procedimentos cirúrgicos de alta 

frequência, tome cuidado para que os cabos e transdutores do monitor nunca 

entrem em contato com unidades cirúrgicas de alta frequência. 

 Para o uso de acessórios, a temperatura de funcionamento deve ser levada em 

consideração. Para obter detalhes, consulte as instruções de uso dos acessórios. 

 O eletrodo neutro da unidade eletrocirúrgica (ESU) deve entrar em contato com o 

paciente adequadamente. Caso contrário, poderá resultar em queimaduras. 
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14.3 Como zerar o transdutor 

Para evitar leituras de pressão imprecisas, o monitor requer um zero válido. Zere o transdutor 

de acordo com a política do hospital (pelo menos uma vez por dia). Zere sempre que:  

 Um novo transdutor ou cabo de adaptador for usado. 

 O cabo do transdutor for conectado novamente ao monitor. 

 O monitor for reiniciado. 

 Houver dúvidas sobre as leituras. 

 

1. Feche a válvula do paciente. 

 

2. Ventile o transdutor da pressão atmosférica fechando a válvula de ar. 

3. No menu de configuração da pressão (por exemplo, Art), selecione [Zerar art >>]→ 

[Zerar]. Durante a calibragem da zeragem, o botão [Zerar] aparece desativado. Esse 

botão é reativado quando a calibragem for concluída. Para zerar todos os canais de PI, 

selecione a tecla de atalho [Zerar PI] e, em seguida, selecione [Zerar todos os canais] 

no menu instantâneo. 

4. Após a conclusão da calibragem de zeragem, feche a válvula de ar e abra a válvula do 

paciente. 

 

OBSERVAÇÃO 

 A política do hospital pode recomendar que o transdutor de PIC seja zerado com 

menos frequência do que os outros transdutores. 

 

  

Válvula reguladora

 trifásica 

Transdutor de pressão 

Cabo adaptador de pressão 

 

 

 Monitor 
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14.4 Configuração da medição de pressão 

1. Conecte o cabo de pressão no conector de PI. 

2. Prepare a solução de esvaziamento. 

3. Esvazie o sistema para retirar todo o ar da tubulação. Verifique se o transdutor e as 

válvulas estão sem bolhas de ar. 

 

 AVISO 

 Se houver bolhas de ar no sistema de tubulação, lave o sistema com a solução de 

infusão novamente. As bolhas de ar podem levar a leituras de pressão incorretas. 

 

4. Conecte o tubo de pressão no cateter do paciente. 

5. Posicione o transdutor de modo que fique no mesmo nível do coração, próximo à linha 

axilar média. 

6. Selecione o rótulo adequado. 

7. Zere o transdutor. Após zerar o transdutor, feche a válvula do ambiente e abra a válvula 

do paciente. 

 

 

  

Bolsa com fluido 

heparinizado 

Conjunto de limpeza 

 

 

 

Válvula 

 

 

 

Transdutor 

de pressão 

Válvula 

reguladora 

Cabo do adaptador a ser usado 

com os transdutores descartáveis 

 

 

 

Tubo de pressão 

 

 

 Monitor 
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 AVISO 

 Se estiver medindo a pressão intracraniana (PIC) com um paciente sentado, o 

transdutor deve ficar no nível da parte superior da orelha do paciente. A nivelação 

incorreta pode gerar valores incorretos. 

 

 

14.5 Introdução à tela de PI 

As medidas de PI são exibidas no monitor como uma onda e pressões numéricas. A figura 

abaixo mostra o formato de onda e os números da pressão Art. Para diferentes pressões, essa 

tela pode ser ligeiramente diferente. 

 

 

 

 

 

(1) Forma de onda 

(2) Unidade de pressão  

(3) Pressão sistólica 

(4) Pressão diastólica 

(5) Pressão média  

 

Para algumas pressões, a janela de parâmetros pode mostrar apenas a pressão média. Para 

diferentes pressões, a unidade padrão pode ser diferente. Se as pressões Art e PIC forem 

medidas ao mesmo tempo, a área de parâmetros de PIC exibirá a PCC numérica, que é obtida 

através da subtração da PIC da pressão Art média. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(5) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(2) 
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14.6 Alteração das configurações de PI 

14.6.1 Alteração de uma pressão para monitoramento 

1. Selecione a pressão que deseja alterar para acessar o menu de configuração 

correspondente. No menu, uma figura mostra o conector de medida de PI atual. 

 

2. Selecione [Rótulo] e, depois, o rótulo desejado na lista. Os rótulos já exibidos não 

podem ser selecionados. 

Etiqueta Descrição Etiqueta Descrição 

PA Pressão da artéria pulmonar PVC Pressão venosa central 

Ao Pressão aórtica PAE Pressão atrial esquerda 

PAU Pressão arterial umbilical PAD Pressão atrial direita 

PAB Pressão arterial braquial PIC Pressão intracraniana 

PAF Pressão da artéria femoral  PVU Pressão venosa umbilical 

Art Pressão sanguínea arterial LV Pressão ventricular esquerda 

P1 a P4 Rótulo de pressão não específica   
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OBSERVAÇÃO 

 Quando se detecta que duas pressões têm o mesmo rótulo, o monitor do paciente 

altera um rótulo de pressão para outro atualmente não usado. 

 

14.6.2 Configuração da ordem do rótulo da pressão 

Selecione [Config. Ordem dos Rótulos de PI >>] no menu de configuração de parâmetros 

para definir a ordem de exibição dos rótulos da pressão. A ordem de exibição padrão é: Art, 

pArt, CVP, pCVP, PIC, PA, Ao, PAU, PAF, PAB, LV, PAE, PAD, PVU, P1, P2, P3, P4. Para 

restaurar a definição de padrão, é possível selecionar [Padrões] na janela [Config. Ordem 

dos Rótulos de PI] 

 

14.6.3 Configuração de propriedades do alarme 

Selecione [Config alarme >>] no menu de configuração do parâmetro. Você pode configurar 

propriedades de alarme para este parâmetro no menu suspenso. 

 

14.6.4 Alteração do tempo de média 

O valor da PI exibido na tela do monitor corresponde à média dos dados coletados durante 

um período específico de tempo. Quanto menor for o tempo de média, mais rápida será a 

resposta do monitor de pacientes às alterações na pressão arterial do paciente. E, por outro 

lado, quanto maior for o tempo de média, mais demorará para que o monitor de pacientes 

reaja às alterações feitas na pressão arterial do paciente, porém haverá maior precisão nas 

medidas. No caso de pacientes em estado crítico, selecionando um tempo de média mais 

reduzido ajudará a compreender o estado do paciente.  

 

Para configurar o tempo de média, selecione [Sensibilidade] e alterne entre [Alta], [Média] 

e [Baixa]; o tempo de média correspondente será de cerca de 1 s, 8 s e 12 s, respectivamente. 

 

14.6.5 Configuração da Curva de PI 

No menu de configuração da pressão, você pode:  

 Selecionar [Varr.] e, depois, selecione a configuração adequada. Quanto mais rápido for 

a varredura da onda, mais ampla a onda. 

 Selecione [Escala] e depois a configuração adequada. Se [Auto] estiver selecionado, o 

tamanho do formato de onda da pressão será ajustado automaticamente. 

 Selecione [Filtro] e, em seguida, a opção desejada.  
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14.6.6 Configuração da unidade de pressão 

Selecione [Config unid >>] no menu [Manutenção do usuário]. No menu suspenso, 

selecione [Unid Unit] e alterne entre [mmHg] e [kPa]. Selecione [Unid PVC] e alterne entre 

[mmHg], [cmH2O] e [kPa]. 

 

14.7 Solução de problemas 

Esta seção lista os problemas que podem ocorrer. Se você encontrar problemas ao usar o 

equipamento ou os acessórios, consulte a tabela abaixo antes de solicitar serviços. Se o 

problema persistir, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente. 

 

 PRECAUÇÃO 

 Nunca tente desmontar o equipamento ou acessórios fornecidos. Não existem peças 

internas reparáveis pelo usuário.  

 

Sintomas Causa possível Ação de correção 

Formato de onda 

invasiva umedecida 

Bolhas de ar no tubo Elimine o ar do tubo, como descrito 

em 14.4 Configuração da medição 

de pressão. 

Catéter torcido Mude a posição do catéter.  

Sangue no tubo Pressurize a bolsa de solução para 

300 mmHg. Para mais detalhes, 

consulte as instruções para o uso da 

bolsa de solução. 

PI não exibida / 

nenhum formato de 

onda na PI 

Configuração indevida Verifique a configuração de exibição 

na configuração do monitor. 

Cano não conectado Verifique se os cabos estão 

conectados corretamente. 

Transdutor não conectado. Verifique se o transdutor está 

conectado corretamente. 

Válvula reguladora indevidamente 

virada. 

Verifique se a válvula reguladora 

está virada para a posição correta. 

Transdutor não zerado Verifique e zere o transdutor, como 

descrito em 14.3 Como zerar o 

transdutor. 

Os traços “- -” são 

exibidos no lugar 

dos valores 

numéricos. 

O resultado medido é inválido ou 

está fora do intervalo. 

A PI pode estar configurada para 

rótulos não pulsátil como CVP, 

LA, RA e PIC. 

Altere para um rótulo pulsátil. 
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Sintomas Causa possível Ação de correção 

Leituras 

anormalmente altas 

ou baixas 

Transdutor muito alto ou muito 

baixo. 

Ajuste a posição do transdutor de 

modo que fique no mesmo nível do 

coração, próximo à linha axilar 

média. 

Zere o transdutor, como descrito em 

14.3 Como zerar o transdutor. 

Não foi possível 

zerar 

Válvula reguladora não está aberta 

para a atmosfera. 

Verifique o transdutor e certifique-se 

de que a válvula reguladora está 

voltada para o ar. 

 

 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3549



 

15-1 

15 Monitorando o débito cardíaco 

(para uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S) 

 

15.1 Introdução 

A medida do débito cardíaco (D.C.) mede o débito cardíaco de modo invasivo e outros 

parâmetros hemodinâmicos usando o método de termodiluição da parte direita do coração 

(átrios). Uma solução fria de volume e temperatura conhecidos é injetada no átrio direito 

através da porta proximal de um cateter da artéria pulmonar (PA). A solução fria é misturada 

no sangue no ventrículo direito e a alteração da temperatura sanguínea é medida com um 

termistor na extremidade distal do cateter na artéria pulmonar. A alteração da temperatura é 

exibida como uma curva na tela D.C. dividida e o monitor calcula o valor D.C. a partir dessa 

curva. O valor D.C. é inversamente proporcional à área da curva. Como o débito cardíaco 

varia continuamente, uma série de medidas deve ser realizada para atingir um valor médio 

confiável de D.C. Use sempre a média de várias medições de termodiluição para tomar 

decisões de tratamento. O monitor é capaz de armazenar 6 medições. 

 

 AVISO 

 O monitoramento de D.C. é restrito apenas a pacientes adultos. 

 

 

15.2 Entendimento do monitor de D.C 

A medida de D.C. é exibida no monitor como valores numéricos de D.C., I.C. e TB na janela 

de parâmetros de D.C., conforme mostrado abaixo. Para acessar o menu [Configuração 

D.C.], selecione a janela de parâmetros de D.C. 

 

 

(1) Débito cardíaco 

(2) Hora em que a média de D.C. é calculada 

(3) Índice cardíaco 

(4) Temperatura sanguínea 

  

(1) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(2) 
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15.3 Fatores de influência 

Os fatores que afetam o débito cardíaco são:  

 temperatura da solução de injeção, 

 volume da solução de injeção, 

 temperatura sanguínea na linha de base do paciente, 

 ciclo de inspiração/expiração do paciente, 

 colocação do cateter em relação à proximidade do campo pulmonar, 

 o cateter propriamente dito, 

 o compasso e o estado hemodinâmico do paciente, e 

 qualquer outra solução IV rápida infundida durante a realização da medida D.C. 

 

As seguintes técnicas são sugeridas para obter um D.C. preciso:  

 A solução de injeção deve ser mais fria do que o sangue do paciente. 

 Injete a solução rápida e suavemente. 

 Injete na expiração final. 

 

 

15.4 Configuração da Medição de D.C 

 

 AVISO 

 Use apenas os acessórios especificados nesse manual. Tome cuidado para que os 

acessórios nunca fiquem em contato com peças condutoras. 

 

 

1. Conecte o cabo de D.C. no conector correspondente no monitor. 

2. Interconecte o monitor do paciente, o catéter e a seringa, como mostrado abaixo. 

Verifique se:  

 O cateter PA está colocado corretamente no paciente. 

 O cabo D.C. está conectado corretamente ao monitor 
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OBSERVAÇÃO 

 A figura acima é uma ilustração de conexão quando o sensor TI PN 6000-10-02079 

é usado. A conexão pode ser diferente quando outros sensores TI são usados. 

 

3. Selecione a janela de parâmetro D.C. para acessar o menu [Configuração D.C.]. 

Verifique se a altura e o peso são apropriados para o seu paciente. Altere se necessário. 

4. No menu [Configuração D.C.]:  

 Verifique se a constante de cálculo correta está inserida. Consulte as Instruções de 

uso do cateter da artéria pulmonar para determinar a [Comp. Const] conforme o 

volume injetado e a temperatura inseridos. Para alterá-la, selecione [Comp. Const] 

e insira o valor correto. Quando um novo cateter for usado, a constante de cálculo 

deve ser ajustada de acordo com as instruções de uso do fabricante. 

 Configure o [Auto TI] para [Manual] ou [Auto]. Se selecionar [Auto], o sistema 

detectará automaticamente a temperatura de injeção e o [Manual TI] será 

desativado. Se selecionar [Manual], você deverá inserir manualmente a 

temperatura de injeção em [Manual TI]. 

  

Monitor do paciente 

 

 

Cabo D.C. 

 

 

 

Material injetado 

 

 

 

Seringa 

 

 

 

Sonda alinhada 

 

 

 

cateter PA 

 

 

 

Porta de insuflação do balão 

 

 

 

Água gelada 

 

 

 

Válvula 

reguladora 

 

 

 

Orifício 
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 Defina [Modo de medição] como [Auto] ou [Manual]. No modo [Auto], o 

monitor executa a medição de DC automaticamente depois de estabelecer uma 

temperatura sanguínea na linha de base. No modo [Manual], é necessário clicar no 

botão [Iniciar], na janela de medições de DC, quando o monitor estiver pronto para 

a nova medição de DC. 

5. Selecione [Informar tela D.C.] para acessar a janela de medidas de DC. 

 

 

 

 

  (1) Número medido atualmente 

  (2) Curva D.C. medida atualmente 

  (3) Área de mensagens de aviso 

  (4) Botões 

  (5) Valores médios 

  (6) Janelas de medida 

 

6. Proceda conforme segue. 

 No modo de medição [Manual], selecione o botão [Iniciar] e injete a solução 

rapidamente assim que a mensagem [Disponível para novo conjunto de medições] 

aparecer. Conforme mostrado na figura acima, durante a medição, a curva de 

termodiluição medida atualmente é exibida. No final da medição, a curva de 

termodiluição é transferida para uma das 6 janelas de medição e o monitor solicita 

que você aguarde um determinado período de tempo antes de iniciar uma nova 

medição. 

 

  

(1) 

 

 

 
(2) 

 

 

 
(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(5) 

 

 

 

(6) 
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 No modo [Auto] de medição, as medidas de DC poderão ser consecutivamente 

realizadas, sem precisar pressionar o botão [Iniciar] entre as duas medições. Será 

possível realizar uma nova medida de termodiluição assim que a mensagem [Injete 

agora!] for exibida na tela. O monitor de paciente detecta automaticamente mais 

medidas de termodiluição. 

7. Realize consecutivamente de 3 a 5 medições individuais, conforme instruído na Etapa 6. 

 

No máximo 6 medições podem ser armazenadas. Se mais de 6 medições forem realizadas 

sem nenhuma rejeição, a mais antiga será excluída automaticamente quando a sétima curva 

for armazenada. Selecione entre as 6 curvas de medida e o sistema calculará automaticamente 

e exibirá os valores D.C. e I.C. médios. Em seguida, selecione o botão [Aceitar Média] para 

aceitar e armazenar os valores médios. 

 

Ao injetar, a válvula do cateter PA é aberta e a válvula da solução de injeção é fechada. Após 

a conclusão da medição, feche a válvula do cateter PA e abra a válvula da solução de injeção; 

em seguida, desenhe a solução na seringa de injeção. 

 

Na área dos botões, é possível:  

 Selecionar [Iniciar] para iniciar uma medida de D.C. 

 Selecionar [Parar] para interromper a medida atual. 

 Selecionar [Cancelar] durante uma medida, para cancelá-la. Se for selecionada depois 

da medição, os resultados da medição são apagados. 

 Selecione [Registrar] para imprimir as curvas selecionadas do cálculo médio, os valores 

numéricos e médios. 

 Selecione [Config >>] para acessar o menu [Configuração]. D.C.]. 

 Selecione [Calc >>]→[Hemodinâmico >>] para acessar o menu [Cálculo 

hemodinâmico]. 

O sistema pode ajustar automaticamente o intervalo da escala do eixo X para 30 s ou 60 s, e o 

intervalo da escala do eixo Y para 0,5°C, 1,0°C ou 2,0°C. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Iniciar a medição sem que a temperatura sanguínea esteja estabilizada pode causar 

falha na medição. 

 Durante a medição do débito cardíaco, os alarmes de temperatura sanguínea são 

desativados.  

 Consulte as Instruções de uso do cateter da artéria pulmonar, que estão anexadas 

ao monitor do paciente, para determinar a [Comp. Const] e o volume a injetar. 
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15.5 Medindo a temperatura sanguínea 

Conforme mostrado abaixo, a temperatura sanguínea é medida com um sensor de temperatura 

na extremidade distal do cateter na artéria pulmonar. Durante as medições de D.C., os 

alarmes de temperatura sanguínea são desativados para evitar falsos alarmes. Esses alarmes 

são recuperados automaticamente assim que as medidas de D.C. são concluídas. 

 

 

 

 

 

 

15.6 Alteração das Configurações de D.C 

15.6.1 Configuração da unidade de temperatura 

Selecione [Config unid >>] no menu [Manutenção do usuário]. No menu suspenso, 

selecione [Unid. temp] para alternar entre [°C] e [°F]. 

 

 

15.6.2 Configuração de propriedades do alarme 

Selecione [Config alarme >>] no menu [Configuração]. D.C.]. Você pode configurar 

propriedades de alarme para este parâmetro no menu suspenso. 

 

 

Balão 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor 

 

 

 

 

 

 

 

Artéria pulmonar 

 

 

 

Átrio direito 

 

 

 Ventrículo direito 

 

 

 

cateter PA 

 

 

 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3555



 

16-1 

16 Monitoramento do dióxido de carbono 

(para uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S) 

 

16.1 Introdução 

O monitoramento de CO2 é uma técnica contínua e não invasiva para determinar a 

concentração de CO2 na passagem de ar do paciente ao monitorar a absorção de luz 

infravermelha (IR) de comprimentos de ondas específicos. O CO2 possui sua própria 

característica de absorção e a quantidade de luz que passa pela sonda de gás depende da 

concentração do CO2 medido. Quando uma faixa específica de luz IR passa pelas amostras de 

gás respiratório, alguma quantidade de luz IR será absorvida pelas moléculas de CO2. A 

quantidade de luz IR transmitida, após ter passado pela amostra de gás respiratório, é medida 

com um fotodetector. A concentração de CO2 é calculada partir da quantidade de luz IV 

medida. 

 

Medições de CO2 são utilizadas para monitorar o estado respiratório do paciente. 

 

O monitoramento de CO2 é destinado a pacientes adultos, pediátricos e neonatais. 

 

16.2 Segurança 

 

 AVISO 

 Remova o tubo de amostragem de vias aéreas das vias aéreas do paciente durante a 

aplicação de medicações por nebulização. 

 O vazamento no sistema respiratório ou de amostragem pode fazer com que os 

valores de EtCO2 exibidos sejam significativamente baixos. Certifique-se sempre 

de que todos os componentes estejam conectados de forma segura. 

 Valores de EtCO2 medidos a partir do módulo de CO2 podem ser diferentes dos 

valores da análise de gás sanguíneo. 

 Afaste todos os tubos da garganta do paciente para evitar estrangulamento. 

 Inspecione sempre se o adaptador de vias aéreas está bem conectado e sua devida 

operação antes de colocá-lo no paciente. 

 Apertar ou dobrar o tubo de amostragem durante a medição de CO2 pode causar 

leitura imprecisa de CO2 ou nenhuma leitura. 

 Evite choques mecânicos com o módulo de CO2 configurando o sensor de oxigênio 

paramagnético. 
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16.3 Restrições da medição 

A precisão das medidas pode ser influenciada pelos seguintes fatores:  

 Fuga ou exaustão interna do gás de amostragem 

 Choque mecânico 

 Pressão cíclica de até 10 kPa (100 cmH2O) 

 Outras origens de interferência, se houver 

A precisão da medição pode ser afetada pela taxa de respiração e pela razão 

inspiração/expiração (I/E) da seguinte forma:  

 O valor de EtCO2 está dentro da especificação para a taxa de respiração ≤ 60 bpm e 

razão I:E ≤ 1: 1; 

 O valor de EtCO2 está dentro da especificação para a taxa de respiração ≤ 30 bpm e 

razão I:E ≤ 2: 1. 

A precisão da medição não é especificada para a taxa de respiração maior que 60 bpm. 

 

 

16.4 Como entender a exibição de CO2 

As áreas de parâmetro e de formas de onda de CO2 fornecem a medição de FiCO2, a medição 

de EtCO2, a medição de FRVa e uma forma de onda de CO2. 

 

 

 

 

(1) Formato de onda de CO2 

(2) Fração de CO2 inspirado (FiCO2) 

(3) Valor de CO2 no final da expiração (EtCO2) 

(4) Frequência respiratória das vias aéreas (FRVa) 

  

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(2) 
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16.5 Medida de CO2 

16.5.1 Como fazer a medição de CO2 

1. Selecione o coletor de água apropriado e o tubo de amostragem de acordo com a 

categoria de paciente. 

2. Conecte o coletor de água e o tubo de amostragem. 

 Se você usar o coletor de água DRYLINE II (PN: 100-000080-00 ou PN: 

100-000081 -00), conecte o coletor de água ao receptáculo de coletor de água e, em 

seguida, conecte o tubo de amostragem ao coletor de água, como mostrado abaixo. 

        

 Se você usar o mini coletor de água DRYLINE PRIME, conecte o receptáculo do 

DRYLINE PRIME ao receptáculo de coletor de água, conecte o mini coletor de 

água DRYLINE PRIME ao adaptador de receptáculo do DRYLINE PRIME e, em 

seguida, conecte a linha de amostragem do DRYLINE PRIME ao mini coletor de 

água, como mostrado abaixo. 

  

Receptáculo de coletor de água 

 

 

 

Coletor de água DRYLINE II 
Tubo de amostragem 
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3. Conecte a outra extremidade do tubo de amostragem ao paciente. 

 Para pacientes intubados que necessitem de um adaptador de vias aéreas, instale o 

adaptador de vias aéreas entre o circuito do paciente e a peça de bifurcação do 

ventilador. 

 

 Para pacientes não intubados, coloque a cânula nasal no paciente. 

 

  

Conecte ao paciente 

Conecte ao ventilador 

 

 

 

Tubo de amostragem 

Adaptador de vias aéreas 

Tubo de amostragem 

DRYLINE PRIME 

Adaptador de receptáculo 

DRYLINE PRIME 

 

Mini coletor de água 

DRYLINE PRIME  

 

 

 

Receptáculo do coletor de água 
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4. Conecte a saída de gás ao sistema de varredura usando um tubo de exaustão. 

Após o módulo de CO2 ser conectado ao SMR, ele entra no modo de medição por padrão e o 

monitor exibe Início de CO2. O CO2 pode ser medido depois que a inicialização estiver 

concluída. 

 

 AVISO 

 Conecte a saída de gás ao sistema de varredura ao medir o CO2. 

 

 PRECAUÇÃO 

 Para evitar o bloqueio das vias aéreas, esvazie o recipiente do coletor de água 

DRYLINE II sempre que ele estiver meio cheio. Recomenda-se trocar o coletor de 

água DRYLINE II uma vez por mês.  

 O mini coletor de água DRYLINE PRIME é automaticamente bloqueado quando a 

sua vida útil é atingida. Substitua o mini coletor de água DRYLINE PRIME se o 

alarme "CO2: Alterar coletor de água" ocorrer. 

 O coletor de água tem um filtro que evita a entrada de bactérias, água e secreções 

no módulo. O uso prolongado pode destruir o filtro no coletor de água e permitir a 

entrada de bactérias, água e secreções no módulo, danificando o módulo de gás e 

causando risco de infecção.. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Não aplique o coletor de água de um adulto a um paciente neonato. Caso contrário, 

podem ocorrer lesões no paciente. 

 Para prolongar a vida útil do coletor de água e do módulo, desconecte o coletor de 

água do módulo e defina o modo operacional para modo de Espera, quando não for 

preciso monitorar o CO2. 

 As taxas de amostragem são diferentes quando diferentes tipos de coletores de água 

são utilizados. 

 

16.5.2 Zerar o módulo de CO2 

O módulo de CO2 efetua a calibração do zero automaticamente quando necessário. 

 

OBSERVAÇÃO 

 O módulo de CO2 interrompe temporariamente a medição ao zerar. 
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16.6 Alteração nas configurações de CO2 

16.6.1 Alteração das configurações do alarme de CO2 

1. Selecione a área de parâmetro de CO2 ou a área de formas de onda para acessar o menu 

[Configuração CO2]. 

2. Selecione a guia [Config alarme]. 

3. Configure as seguintes propriedades de alarme:  

 Ligue ou desligue os alarmes ou o registro de alarme. 

 Ajuste os limites de alarme ou a prioridade de alarme. 

 Selecione [Atraso de Apneia] para definir o tempo de atraso do alarme de apneia. 

 

16.6.2 Configuração da Unidade de CO2 

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário >>]→ 

digite a senha requisitada e selecione [Ok]. 

2. Selecione a guia [Config unid]. 

3. Configure [Unidade de CO2]. 

 

16.6.3 Configuração da forma de onda de CO2 

No menu [Configuração CO2], você pode:  

 Selecionar [Tipo de onda] e escolher entre [Desenh.] e [Preenc.]:  

 [Desenh.]: A curva de CO2 é exibida como uma linha curvada. 

 [Preenc.]: A curva de CO2 é exibida como uma área preenchida. 

 Selecionar [Varr.] e, depois, selecione a configuração adequada. Quanto mais rápido for 

a varredura da onda, mais ampla a onda. 

 Altere o tamanho do formato de onda de CO2 ajustando a onda em [Escala]. 

 

16.6.4 Configuração da fonte de FR 

1. Selecione a área de parâmetro de CO2 ou a área de formas de onda para acessar o menu 

[Configuração CO2]. 

2. Configure a [Fonte de FR]. 

Quando a fonte FR atual não tiver uma medição válida, o sistema alternará automaticamente 

a [Fonte FR] para [Auto]. 
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As configurações de [Fonte FR] dos módulos Resp e CO2 estão vinculadas. Para obter mais 

detalhes, consulte a seção 9.9 Definir a fonte FR. 

 

16.6.5 Acesso ao modo de espera 

Você pode configurar o módulo de CO2 para um dos seguintes modos de acordo com o estado 

do módulo:  

 Selecione o modo [Medida] ao utilizar o módulo de CO2 para o monitoramento. 

 Selecione o modo [Espera] quando não estiver usando o módulo de CO2 para prolongar 

a vida útil dele. 

 

O modo operacional padrão é o modo [Medida]. Se não estiver utilizando o módulo de CO2, 

você pode proceder da seguinte maneira para entrar no modo de espera:  

 

1. Selecione a área de parâmetro de CO2 ou a área de formas de onda para acessar o menu 

[Configuração CO2]. 

2. Defina [Modo Operacional] como [Espera]. 

 

16.6.6 Configuração da espera automática 

O monitor entra no modo Espera automaticamente após o período configurado se não for 

detectada nenhuma respiração desde a última respiração detectada. Para configurar a espera 

automática, siga este procedimento:  

 

1. Selecione a área de parâmetro de CO2 ou a área de formas de onda para acessar o menu 

[Configuração CO2]. 

2. Defina [Espera automátic.]. 

 

16.6.7 Configuração das compensações de gás 

A presença de gases que causam interferência afeta a medição de CO2. Para obter o melhor 

resultado de medição possível, é necessário configurar a compensação de gás. A concentração 

configurada do gás de interferência deve estar de acordo com sua proporção real.  

 

 AVISO 

 Certifique-se de usar as compensações adequadas. Compensações inadequadas 

podem causar valores de medidas incorretos e resultar em diagnósticos 

equivocados. 
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1. Selecione a área de parâmetro de CO2 ou a área de formas de onda para acessar o menu 

[Configuração CO2]. 

2. Configure a compensação de acordo com a condição real. 

 

16.6.8 Configuração da compensação de umidade 

Os módulos de CO2 são configurados para compensar leituras de CO2 para temperatura e 

pressão corporal, gás saturado (BTPS), que responde pela umidade na respiração do paciente, 

ou para temperatura e pressão ambiente, gás seco (ATPD). 

 ATPD: 100/%)()( 22 ambco PvolCOmmHgP   

 BTPS: 100/)47(%)()( 22  ambCO PvolCOmmHgP  

onde 
2COP = pressão parcial, %vol = concentração de CO2, 

ambP = pressão ambiente e a 

unidade é mmHg. 

 

Para definir a compensação de umidade:  

1. Selecione a área de parâmetro de CO2 ou a área de formas de onda para acessar o menu 

[Configuração CO2]. 

2. Selecione [Compen BTPS] e alterne entre [Ligado] e [Desligado]. 

 Ative para BTPS. 

 Desative para ATPD. 

 

16.7 Calibrar o módulo de CO2 

Uma calibração deve ser realizada uma vez por ano ou quando as leituras vão muito além do 

intervalo. Para obter detalhes, consulte 25 Manutenção. 
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17 Congelamento de formas de onda 

 

 

Durante o monitoramento do paciente, o recurso de congelar permite o congelamento de 

formatos de curvas exibidos atualmente na tela para que seja possível examinar 

detalhadamente o status do paciente. Além disso, é possível selecionar qualquer formato de 

onda congelado para imprimir. 

 

 

17.1 Congelamento de formas de onda 

1. Para congelar as curvas, selecione a tecla  na parte frontal do monitor. 

2. O sistema fecha o menu exibido (se houver algum) e abre o menu [Cong.]. 

 

3. Todas as curvas estão congeladas, ou seja, param de rolar ou de ser atualizadas. 

 

O recurso de congelar não exerce nenhum efeito na visualização de tela dividida de 

minitendências, OxyCRG e outros pacientes. 

 

 

17.2 Visualização de formas de onda congeladas 

Para visualizar formas de onda congeladas, é possível:  

 Selecionar o botão [Rolar] e girá-lo no sentido horário ou anti-horário, ou 

 Selecionar  ou  ao lado do botão [Rolar] com o mouse ou através da tela de toque. 

 

As formas de onda congeladas rolarão para a esquerda ou para a direita. Enquanto isso, no 

canto inferior direita do formato de onda que está mais abaixo, há uma seta apontando para 

cima. O tempo de congelamento é exibido abaixo da seta e o tempo inicial de congelamento é 

de [0 s]. Durante a rolagem das formas de onda, o tempo de congelamento muda em 

intervalos de 1 segundo. Essa alteração será aplicada a todas as formas de onda na tela. 
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17.3 Descongelamento de formas de onda 

Para descongelar as formas de onda congeladas, é possível:  

 Selecionar o botão  no canto superior direito do menu [Cong.], 

 Selecionar o botão  na parte frontal do monitor, ou 

 Realizar qualquer outra ação que faça a tela ser reajustada ou abrir um menu, como 

conectar ou desconectar um módulo, pressionar o botão , etc. 

 

 

17.4 Impressão de formas de onda congeladas 

1. No menu [Cong.], selecione, na ordem, [Onda 1], [Onda 2] e [Onda 3] e, depois, 

selecione as curvas desejadas. 

2. Selecione o botão [Registrar]. As formas de ondas selecionadas e todos os números das 

horas de congelamento são impressos. 
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18 Revisão 

 

 

18.1 Acesso às respectivas janelas de revisão 

1. Selecione a tecla rápida [Revisão] ou [Menu principal]→[Revisão>>]. 

2. Selecione [Tend. gráfico], [Tend. tabulares], [Eventos] ou [Revisão total] para 

acessar suas respectivas janelas de revisão. 

 

 

18.2 Revisão de tendências de gráfico 

No menu [Revisão], selecione [Tendências de gráfico] para acessar a janela a seguir.  

 

 

  (1) Área de marcas de eventos  (2) Eixo hora 

  (3) Área de tendências de gráfico  (4) Área de parâmetros 

  (5) Cursor 

 

Os eventos são marcados com cores na área de marcas de eventos. Vermelho representa um 

evento de alarme de nível alto. Amarelo representa um evento de alarme de níveis 

médio/baixo. Verde representa um evento manual. 

  

(

1

) 

(

2

) 

(

3

) 

(4) 

(5) 

(1) 

(2) 

(3) 
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Nesta janela de revisão:  

 Selecione [Grupo tend.] e selecione um grupo de tendências para visualização no menu 

suspenso. Se selecionar [Personaliz. 1] ou [Personaliz. 2], você poderá selecionar, 

ainda, [Definir grupo tend.]. Então, você poderá selecionar os parâmetros para 

visualização no menu suspenso. 

 É possível definir a duração da janela de revisão, selecionando [Zoom]. 

 É possível definir o número de ondas exibidas em uma página, selecionando [Ondas]. 

 Para navegar pelas tendências de gráfico, é possível:  

 Selecione  ou  próximo a [Rolar] para mover o cursor uma etapa à 

esquerda ou à direita, para navegar pelas tendências de gráfico, ou 

 Selecionar  ou  para mover o cursor uma página à esquerda ou à direita, 

para navegar pelas tendências de gráfico. 

Uma hora que indica a posição atual é exibida sobre a área de parâmetros. Os valores 

numéricos das medidas correspondentes à posição do cursor mudam conforme o curso 

se move. O valor da medida que acionou o alarme de nível alto aparece com fundo 

vermelho. O que acionou o alarme de nível médio/baixo aparece com fundo amarelo. 

 Selecionando  ou  próximo a [Evento], é possível posicionar o cursor sobre uma 

hora de evento diferente. 

 Ao selecionar o botão [Registrar], é possível imprimir as tendências de gráfico 

atualmente exibidas pelo registrador. 

 Selecionando o botão [Imprimir], é possível configurar e imprimir o relatório de 

tendências de gráfico, pela impressora. Para saber como configurar o relatório de 

tendências de gráfico, consulte o capítulo 21 Impressão. 

  

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3567



   

18-3 

 

18.3 Revisão de tendências tabulares 

No menu [Revisão], selecione [Tendências tabulares] para acessar a janela a seguir.  

 

 

Os eventos são marcados com cores na área superior da janela. Vermelho representa um 

evento de alarme de nível alto. Amarelo representa um evento de alarme de níveis 

médio/baixo. Verde representa um evento manual. 

 

Nesta janela de revisão:  

 Selecione [Grupo tend.] e selecione um grupo de tendências para visualização no menu 

suspenso. Se selecionar [Personaliz. 1] ou [Personaliz. 2], você poderá selecionar, 

ainda, [Definir grupo tend.]. Então, você poderá selecionar os parâmetros para 

visualização no menu suspenso. 

 É possível alterar a resolução dos dados de tendências selecionando [Interv.] e, depois, 

selecionando a configuração adequada:  

 [5 s] ou [30 s]: selecione para visualizar até 4 horas de tendências tabulares em 

resoluções de 5 ou 30 segundos. 

 [1 min], [5 min], [10 min], [15 min], [30 min], [1 h], [2 h] ou [3 h]: selecione para 

visualizar até 120 horas de tendências tabulares na sua resolução selecionada. 

 [PNI]: selecione para visualizar as tendências tabulares do momento em que as 

medidas de PNI foram adquiridas. 
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 Para navegar pelas tendências tabulares, é possível:  

 Selecionar  ou  próximo a [Rolar] para arrastar a barra de rolagem para a 

direita ou a esquerda e navegar pelo banco de dados de tendências; ou 

 Selecionar  ou  para rolar para a esquerda ou direita e navegar pelo 

banco de dados de tendências. 

 

O valor da medida que acionou o alarme de nível alto aparece com fundo vermelho. O que 

acionou o alarme de nível médio/baixo aparece com fundo amarelo. 

 Selecionando  ou  próximo a [Evento], é possível posicionar o cursor sobre uma 

hora de evento diferente. 

 Selecionando o botão [Registrar], é possível acessar o menu [Config registr] e definir 

as horas de início e fim das tendências tabulares que você deseja registrar. Este recurso 

não está disponível ao revisar o histórico do paciente. Selecionando [Record] 

novamente, é possível imprimir as tendências tabulares atualmente exibida, pelo 

registrador. 

 Selecionando o botão [Imprimir], é possível configurar e imprimir as tendências 

tabulares, pela impressora. Para saber como configurar o relatório de tendências 

tabulares, consulte 21 Impressão. 

 

 

18.4 Revisão de eventos 

O monitor salva os eventos em tempo real. Você pode rever esses eventos. 

No menu [Revisão], selecione [Eventos] para acessar a janela a seguir. 

Eventos que podem ser revisados compreendem eventos de alarme de parâmetros, eventos de 

alarme de arritmia e eventos manuais. Quando ocorre um evento, todos os números medidos 

no momento de acionamento do evento e as formas de onda relacionadas de 4 segundos, 8 

segundos ou 16 segundos, segundo a configuração do comprimento de impressão, 

respectivamente, antes e depois do momento de acionamento do evento são armazenados.  
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Nesta janela:  

 Você pode visualizar os eventos desejados, selecionando [Evento]. 

 Você pode visualizar os eventos desejados de acordo com o nível, selecionando [Nível]. 

 

Após selecionar o evento desejado, você pode selecionar [Detalhes] para acessar a janela 

abaixo. Nessa janela, a área de formas de onda exibe as formas de onda relacionadas ao 

evento e a área de parâmetros exibe os valores dos parâmetros ocorridos no momento de 

acionamento do evento. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Pausar ou desligar os alarmes não serão registrados como eventos. O horário 

dessas operações não serão registradas no log do sistema. 

 A perda total da alimentação de energia não afeta os eventos salvos. 

 Eventos gravados anteriormente podem ser substituídos por outros mais tarde se 

atingir sua capacidade. 
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   (1) Área de forma de onda   (2) Área de parâmetros 

 

Nesta janela:  

 É possível selecionar  ou  para navegar pelas formas de onda. 

 É possível selecionar  ou  próximo ao botão [Evento] para alternar entre 

eventos. 

 É possível definir o [Ganho] desejado para a curva de ECG. 

 É possível definir a [Varredura] desejada. 

 Ao selecionar o botão [Registrar], é possível imprimir os eventos de alarme atualmente 

exibidos pelo registrador. 

 Selecionando o botão [Lista de eventos], você pode visualizar a lista de eventos. 

 Ao selecionar o botão [Imprimir], é possível imprimir os eventos de alarme atualmente 

exibidos pela impressora; consulte 21 Impressão. 

 

  

(1) (2) 
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18.5 Revisão de formatos de ondas 

No menu [Revisão], selecione [Revelação total] para acessar a janela a seguir. 

 

 

  (1) Área de formato de onda   (2) Área de parâmetros 

 

Nesta janela de revisão:  

 Para revisar os formatos de onda em revelação total, é necessário salvar antes os 

formatos de ondas. Selecione [Salvar ondas >>] e, depois, os parâmetros nos quais 

deseja visualizar os formatos de ondas. Para salvar o formato de onda em revelação total, 

o monitor deve estar equipado com um cartão de armazenamento. 

 Para visualizar os formatos de ondas, é possível:  

 Selecionar  ou  ao lado do botão [Rolar] para mover o cursor uma etapa à 

esquerda ou à direita para navegar pelas formas de onda, ou 

 Selecionar  ou  para mover o cursor uma página à esquerda ou à direita 

para navegar pelas formas de onda. 

Um tempo indicando sua posição atual é exibido no alto da área de formas de onda. 

Valores numéricos de medidas, correspondentes ao local do cursor, são exibidos na área 

de parâmetros e mudam conforme o cursor se move. 

 É possível alterar o ganho de onda de ECG selecionando [Ganho] e, depois, 

selecionando a configuração adequada. 

 É possível alterar a velocidade de varredura do formato de onda selecionando [Varr.] e, 

depois, selecionando a configuração adequada.  

(1) (2) 
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 Ao selecionar o botão [Registrar], é possível imprimir as três primeiras formas de onda 

e números de medidas. 

 Selecionando  ou  próximo ao botão [Evento], é possível selecionar o cursor 

entre eventos. 
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19 Cálculos 

 

 

19.1 Introdução 

A funcionalidade de cálculo é disponibilizada com o seu monitor de pacientes. Os valores 

calculados, que não são medidos diretamente, são computados com base nos valores 

fornecidos. 

 

É possível realizar os seguintes cálculos:  

 Cálculos de dose 

 Cálculos hemodinâmicos 

Para realizar um cálculo, selecione [Menu principal] → [Cálc >>] ou a tecla rápida 

[Cálculos] e, depois, selecione o cálculo que deseja realizar. 

 

 

OBSERVAÇÃO 

 O recurso de cálculo é independente de outros recursos de monitoramento e, 

portanto, pode ser usado em pacientes que estão sendo monitorados por outros 

monitores. Qualquer operação em uma janela de cálculo não afetará o 

monitoramento do paciente feito pelo monitor local. 

 

 

 AVISO 

 Após concluir o cálculo, verifique se os valores inseridos estão corretos e se os 

valores calculados estão adequados. Não assumimos responsabilidade por 

quaisquer consequências causadas por entradas erradas e operações inadequadas. 
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19.2 Cálculos de dose 

19.2.1 Realização de cálculos 

Para realizar um cálculo de dose:  

1. Selecione [Menu principal]→[Cálculos >>]→[Dose >>] ou selecione a tecla rápida 

[Cálculos ] →[Dose >>]. 

2. Selecione em ordem [Cat. paciente] e [Nome droga] e, depois, selecione as 

configurações adequadas. O programa de cálculo de dose possui uma biblioteca de 

medicamento usadas frequentemente, das quais Medicamento A ao Medicamento E 

são para os não especificados nessa biblioteca. 

 Droga A, B, C, D, E 

 Aminofilina 

 Dobutamina 

 Dopamina 

 Epinefrina 

 Heparina 

 Isuprel 

 Lidocaína 

 Nipride 

 Nitroglicerina 

 Oxitocina 

3. O sistema fornece o conjunto de valores padrão quando as etapas acima são concluídas. 

No entanto, esses valores não podem ser usados como valores calculados. O usuário 

deve inserir os valores de acordo com as instruções do médico e, depois, somente 

poderão ser usados os valores calculados. 

4. Insira o peso do paciente. 

5. Insira outros valores. 

6. Verifique se os valores calculados estão corretos. 

 

19.2.2 Seleção da unidade da droga adequada 

Cada droga tem suas unidades ou série de unidades fixadas. Dentre as séries de unidades, 

uma unidade pode mudar automaticamente para outra, dependendo do valor introduzido.  

 

As unidades para cada droga são as seguintes:  

 Droga A, B, C, Aminofilina, Dobutamina, Dopamina, Epinefrina, Isoproterenol, 

Lidocaína, Nitroprussiato de sódio e Nitroglicerina usam as séries de unidades: g, mg e 

mcg. 

 Droga D, Heparina e Oxitocina usam as séries de unidades: Unidade, KU (unidades de 

quilo) e MU (unidades de milhão). 

 Droga E usa a unidade: mEq (miliequivalentes). 

 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3575



   

19-3 

 

É necessário selecionar o nome da droga adequada (A, B, C, D ou E) de acordo com as 

unidades quando é definida uma droga não listada na biblioteca. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Para pacientes neonatos, [Freq gotej] e[Tam gota] são desabilitados. 

 

 

19.2.3 Tabela de titulação 

Para abrir uma tabela de titulação, depois de concluir o cálculo da dose, selecione [Tab 

tit >>] na janela [Cálculo da dose]. 

 

Na tabela de titulação, quando são alterados:  

 [Refer.] 

 [Interv.] 

 [Tipo dose] 

Os valores titulados são alterados da mesma forma. 

 

Também é possível:  

 Selecionar  ou , ou  ou  ao lado da barra de rolagem vertical para 

visualizar mais valores. 

 Selecionar [Registro] para imprimir os valores titulados exibidos atualmente. 

 

 

19.2.4 Fórmulas de cálculo de medicamento 

 

Abreviação Unidade Fórmula 

Conc. g/ml, unit/ml ou mEq/ml Quantidade/Volume 

Dose Dose/h, Dose/kg/min Freq × Conc. 

Volume ml Freq × Duração 

Quantidade g, unidade, mEq Freq × Duração 

Duração h Quantidade/Dose 

Freq gotej gtt/min Taxa de INF × Tam gota / 60 
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19.3 Cálculos hemodinâmicos 

19.3.1 Realização de cálculos 

Para realizar um cálculo hemodinâmico:  

1. Selecione [Menu principal]→[Cálculos >>]→[Hemodinâmico>>] ou selecione a 

tecla rápida [Cálculos] →[Hemodinâmico>>]. 

2. Insira os valores para o cálculo. 

 Para um paciente que está sendo monitorado, [FC], [Méd Art], [PAMédia] e 

[PVC] são obtidos automaticamente a partir dos valores medidos atualmente. Se 

tiverem sido realizadas medições de D.C., [D.C.] é a média de várias medidas de 

termodiluição. [Altura] e [Peso] são a altura e o peso do paciente inseridos. Se o 

monitor não fornecer esses valores, os campos são exibidos em branco. 

 Confirme os valores inseridos para um paciente que não esteja sendo monitorado. 

3. Selecione o botão [Calcular]. O sistema executa um cálculo de acordo com a 

configuração atual e exibe os valores calculados. 

 Se um valor calculado estiver fora do intervalo, a sua cor de fundo será destacada 

em amarelo. É possível selecionar [Intervalo] para visualizar o intervalo normal 

no campo Unidade.  

 Valores inválidos são exibidos como [---]. 

 

Na janela [Cálculo hemodinâmico], é possível:  

 Aciona a impressão ao selecionar o botão [Registrar]. O cálculo hemodinâmico 

exibido atualmente é impresso pelo registrador. 

 Revise os cálculos executados anteriormente selecionando [Revisão]. 

 

19.3.2 Parâmetros inseridos 

Abreviação Unidade Por extenso 

D.C. L/min débito cardíaco 

FC bpm frequência cardíaca 

Méd Art. mmHg pressão arterial média 

PAMédia mmHg pressão média da artéria pulmonar 

PVC mmHg pressão venosa central 

EDV ml volume diastólico final 

Altura cm altura 

Peso kg peso 
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19.3.3 Parâmetros calculados e Fórmulas 

Abreviação Unidade Por extenso Fórmula 

ASC m
2
 área de superfície corporal Larg 

0,425 
× Alt 

0,725 
× 0,007184 

I.C. L/min/m
2
 índice cardíaco D.C. / BSA 

VS ml volume sistólico D.C. / HR × 1000 

IS ml/m
2
 Índice sistólico VS/ASC 

RVS DS/cm
5
 resistência vascular sistêmica 79,96 × (AP MAP － PVC)/D.C. 

IRVS DS·m
2
/cm

5
 

índice de resistência vascular 

sistêmica 
SVR × ASC 

PVR DS/cm
5
 resistência vascular pulmonar 79,96 × (PAMAP － PAWP)/D.C. 

PVRI DS·m
2
/cm

5
 

índice de resistência vascular 

pulmonar 
PVR × ASC 

LCW kg·m trabalho cardíaco esquerdo 0,0136 × APMAP × D.C. 

LCWI kg·m/m
2
 

índice de trabalho cardíaco 

esquerdo 
LCW / ASC 

LVSW g·m 
trabalho sistólico do ventrículo 

esquerdo 
0,0136 × APMAP× VS 

LVSWI g·m/m
2
 

índice de trabalho sistólico do 

ventrículo esquerdo 
LVSW / ASC 

RCW kg·m trabalho cardíaco direito 0,0136 × PAMAP × D.C. 

RCWI kg·m/m
2
 

índice de trabalho cardíaco 

direito 
RCW / ASC 

RVSW g·m 
trabalho sistêmico do 

ventrículo direito 
0,0136 × PAMAP × SV 

RVSWI g·m/m
2
 

índice de funcionamento 

sistólico do ventrículo direito 
RVSW / ASC 

FE % fração de ejeção 100 × SV / EDV 
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19.4 Compreensão da janela de revisão 

Através desse recurso, é possível fazer a revisão de cálculos de oxigenação, de ventilação, 

hemodinâmicos e renais. A janela de revisão é semelhante para cada cálculo. Se usar como 

exemplo a janela de revisão de cálculos hemodinâmicos, é possível acessá-la selecionando 

[Revisão] na janela [Cálculo hemodinâmico]. 

 

Nesta janela de revisão:  

 É possível selecionar ,   ou  para visualizar mais valores. 

 Os valores que excedem o intervalo são exibidos com cor de fundo amarela. O campo 

[Unid] exibe unidades de parâmetro. Caso alguns valores de parâmetro estejam fora de 

seus intervalos normais, é possível visualizar o intervalo normal no campo [Unid] 

selecionando [Intervalo]. 

 É possível revisar um cálculo individual selecionando sua coluna correspondente e, 

depois, selecionando [Cálc. orig.]. É possível imprimir os cálculos exibidos 

atualmente ou realizar outros cálculos nessa janela. 
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20 Registrar 

 

 

20.1 Uso de um registrador 

O registrador térmico registra as informações do paciente, valores de medidas, até três formas 

de onda, etc. 

 

 

 

(1) Tecla Iniciar/Parar: pressione-a para iniciar uma gravação ou para parar a gravação 

atual. 

(2) Indicador 

 Lig: quando o registrador está trabalhando corretamente. 

 Desl: quando o monitor está desligado. 

 Piscando: se houve um erro com o registrador, por exemplo, se o papel acabar. 

(3) Saída de papel 

(4) Trava  

(5) Porta do registrador 

 

  

(3) 

(5) 

(2) (1) 

(4) 
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20.2 Visão geral dos tipos de impressão 

Pelo modo como são feitas as impressões, elas podem ser classificadas nas seguintes 

categorias:  

 Impressões em tempo real acionadas manualmente. 

 Impressões programadas. 

 Impressões com alarme acionadas por uma violação de limite de alarme ou um evento 

de arritmia. 

 Impressões acionadas manualmente, relacionadas a tarefas. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Para obter detalhes sobre o registro de alarmes, consulte 7 Alarmes. 

 Para obter detalhes sobre as impressões relacionadas a tarefas, consulte as 

respectivas seções deste manual. 

 

 

20.3 Início e parada das impressões 

Para iniciar manualmente uma impressão, você pode:  

 Selecionar a tecla  no módulo do registrador ou 

 Selecionar o botão [Registrar] no menu ou na janela atual. 

 

As impressões automáticas serão acionadas sob as seguintes condições:  

 As impressões programadas se iniciarão automaticamente em intervalos predefinidos. 

 Se as opções [Alarme] e [Alarme registrador] de uma medida estiverem ativadas para 

uma medida, quando o alarme soar, um registro de alarme será acionado 

automaticamente. 

 

Para parar manualmente uma impressão, você pode:  

 Selecionar novamente a tecla  , ou 

 Selecionar [Limpar todas as tarefas] no menu [Config impr.]. 

 

As impressões irão parar automaticamente quando:  

 Uma impressão for concluída. 

 Acabar o papel do registrador. 

 Quando o registrador tiver uma condição de alarme. 
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Quando uma gravação é interrompida, os seguintes marcadores são adicionados:  

 Impressão automaticamente parada: imprima duas colunas de „*‟ no final do relatório. 

 Impressão parada manualmente ou de maneira anormal: imprima uma coluna de „*‟ no 

final do relatório. 

 

 

20.4 Configuração do registrador 

20.4.1 Acesso ao menu de configuração de impressão 

Ao selecionar [Menu principal]→[Config registr >>], você consegue acessar o menu 

[Config registr]. 

 

 

20.4.2 Seleção das formas de onda para impressão 

O registrador consegue imprimir até três formas de onda de uma só vez. Você pode selecionar, 

[Formato onda 1], [Formato onda 2] e [Formato onda 3] no menu [Config registr], e 

depois os formatos que desejar. Você também pode desabilitar a impressão de um formato de 

onda, selecionando [Desl]. Essas configurações se destinam a impressões em tempo real e 

programadas. 

 

 

20.4.3 Configuração do comprimento da impressão em tempo 

real 

Após iniciar uma impressão em tempo real, o tempo da impressão dependerá das 

configurações do seu monitor. No menu [Config registr], selecione [Comprimento] e 

alterne entre [8 s] e [Contínuo]. 

 [8 s]: registre formas de onda de 4 segundos respectivamente antes e depois do momento 

atual. 

 [Contínuo]: registre formas de onda a partir do momento atual até que se pare 

manualmente. 
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20.4.4 Configuração do intervalo entre as impressões 

programadas 

As impressões programadas iniciam automaticamente em intervalos predefinidos. Cada 

impressão dura 8 segundos. Para configurar o intervalo entre as impressões programadas: 

selecione [Intervalo] no menu [Config registr] e, em seguida, selecione a configuração 

adequada. 

 

20.4.5 Alteração da velocidade de impressão 

No menu [Config registr], selecione [Velocidade papel] e alterne entre [12,5 mm/s], [25 

mm/s] e [50 mm/s]. Esta configuração é para todas as impressões que contêm formas de 

onda. 

 

20.4.6 Limpeza de tarefas de impressão 

Selecione [Config registr] no menu [Limpar todas tarefas]. Todas as tarefas de impressão 

na fila serão limpas e a impressão atual será interrompida. 

 

20.5 Carregamento de papel 

1. Use a trava situada na parte superior direita da porta do registrador para abrir. 

2. Insira um novo rolo no compartimento, conforme ilustrado abaixo. 

3. Feche a porta do registrador. 

4. Verifique se o papel foi carregado corretamente e se a extremidade do papel está sendo 

alimentado na parte superior. 

 

 

 

Rolo de papel 
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PRECAUÇÃO 

 Utilize apenas o papel térmico específico. Caso contrário, o papel pode causar 

danos ao cabeçote do registrador, o qual pode parar de imprimir ou pode gerar 

impressões de baixa qualidade. 

 Nunca puxe o papel do registrador com força durante o processo de impressão. 

Isso pode causar danos ao equipamento. 

 Nunca deixe a porta do registrador aberta, a menos que seja para recarregar papel 

ou para resolver problemas de impressão. 

 

 

20.6 Remoção de obstruções de papel 

Se o registrador funcionar de forma incorreta ou produzir sons incomuns, verifique em 

primeiro lugar se há alguma obstrução de papel. Se for detectada alguma obstrução, siga o 

procedimento a seguir para removê-la:  

1. Abra a porta do registrador. 

2. Retire o papel e elimine a parte dobrada. 

3. Recoloque o papel e feche a porta do registrador. 

 

 

20.7 Limpeza do cabeçote do registrador 

Se o registrador foi utilizado por muito tempo, pequenos restos de papel podem se depositar 

sobre o cabeçote de impressão, comprometendo a qualidade da impressão e diminuindo a 

vida útil do rolo. Efetue o procedimento a seguir para limpar o cabeçote:  

1. Tome cuidado com a eletricidade estática, utilizando pulseira antiestática para realizar o 

trabalho. 

2. Abra a tampa do registrador e retire o papel. 

3. Limpe delicadamente o cabeçote com cotonetes embebidos em álcool. 

4. Após o álcool ter secado completamente, recoloque o papel e feche a porta do 

registrador. 

 

PRECAUÇÃO 

 Não utilize nada que possa destruir o elemento térmico. 

 Não force desnecessariamente o cabeçote térmico. 
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21 Impressão 

 

 

21.1 Impressora 

O monitor pode emitir relatórios de pacientes através de uma impressora conectada. Até o 

momento, o monitor suporta as seguintes impressoras:  

 HP LaserJet Pro 400 M401n 

 HP LaserJet 600 M602 

 

As especificações dos relatórios impressos pelo monitor são:  

 Papel: A4, Carta 

 Resolução: 300 dpi 

 

Para mais detalhes sobre a impressora, consulte os documentos que acompanham a 

impressora. Através da atualização dos produtos, o monitor suportará mais impressoras, sem 

aviso prévio. Se tiver dúvidas sobre a impressora que adquiriu, entre em contato com nossa 

empresa. 

 

 

21.2 Conectando uma impressora 

Para imprimir os relatórios ou os dados de tendência de um paciente, você pode escolher o 

seguinte:  

 a impressora local 

 Conecte a impressora e o monitor do paciente pela rede e, em seguida, comece a 

imprimir o que deseja, ou 

 o Sistema de Monitoramento Central 

 Se seu monitor estiver conectado a um sistema de monitoramento central, é 

recomendado usá-lo para a impressão. 

 

  

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3586



  

21-2 

 

21.3 Configuração da impressora  

Para configurar as propriedades da impressora, selecione [Menu principal]→[Config 

impr. >>]→[Config. impressora >>]. No menu [Config. impressora], é possível:  

 Selecionar uma impressora conectada  

 Selecionar [Impressora] e, em seguida, selecionar uma impressora conectada como 

impressora do monitor. 

 Procurar uma impressora 

 Se a impressora selecionada não estiver na lista ou se uma nova impressora foi 

adicionada à rede, selecione a opção [Procurar impressora] para fazer uma nova busca 

de impressoras na rede. 

 Configuração do papel  

 Selecione [Tamanho do papel] e alterne entre [A4] e [Carta]. 

 

 

21.4 Início das impressões de relatórios 

Relatórios Conteúdo Procedimentos 

Relatórios 

ECG 

Curvas de ECG e valores de 

parâmetros relevantes 

Selecione [Menu principal]→[Prgr. impr. >>]→ 

[Relatórios ECG >>]→[Imprimir] 

Tendências 

tabulares 

Dependendo do grupo de 

parâmetros, resolução e 

período de tempo 

selecionados 

Selecione [Menu principal]→[Config impr >>] 

→ [Relat tabular de tendências >>]→ 

[Imprimir], ou selecione [Menu principal]→ 

[Revisão>>]→ [Tendências tabulares]→ 

[Imprimir]→[Imprimir] 

Tendências 

gráficas 

Dependendo do grupo de 

parâmetros, resolução e 

período de tempo 

selecionados  

Selecione [Menu principal]→[Config. impr. >>] 

→ [Relat tendências em gráfico >>]→ 

[Imprimir], ou selecione [Menu principal]→ 

[Revisão>>]→ [Tendências de 

gráfico]→[Imprimir]→[Imprimir] 

Revisão de 

alarmes de 

parâmetros 

Depende dos alarmes 

selecionados  

Selecione [Menu principal]→[Revisão>>]→ 

[Alarmes]→[Imprimir] 

Ondas em 

tempo real 

Dependendo dos alarmes 

selecionados  

Selecione [Menu principal]→[Config. impr. >>] 

→[Relatórios em tempo real >>]→[Imprimir] 
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21.5 Interrupção da impressão de relatórios 

Para interromper uma impressão, selecione [Menu principal]→[Config. impr >>]→[Parar 

todos os relatórios]. 

 

 

21.6 Configuração de relatórios 

21.6.1 Configuração de relatórios de ECG 

Os relatórios de ECG só podem ser impressos com tela inteira, meia tela ou na tela de 

monitoramento de 12 derivações. Para configurar os relatórios de ECG, selecione [Menu 

principal]→[Config impr>>]→[Relatórios ECG >>]. 

 [Amplitude]: configure a amplitude das curvas de ECG. 

 [Varr.]: configure a velocidade de impressão da onda como 25 mm/s ou 50 mm/s. 

 [Intervalo automático]: Se [Intervalo automático] estiver definido como [Lig], o 

sistema ajustará o intervalo entre as formas de onda automaticamente, para evitar 

sobreposição. 

 [Form. de 12 Deriv]: Se você selecionar [12X1], as 12 curvas serão impressas em um 

papel de cima para baixo. Se selecionar [6X2], as 12 curvas serão impressas da esquerda 

para a direita, com 6 curvas em cada metade, e uma curva de ritmo será impressa na 

parte mais baixa. Se selecionar [3X4+1], as 12 curvas serão impressas da esquerda para 

a direita, com 3 curvas em cada uma das 4 colunas, e uma curva de ritmo será impressa 

na parte mais baixa. 

 

21.6.2 Configuração de relatórios tabulares de tendências 

Para configurar os relatórios tabulares de tendências, selecione [Menu principal]→[Config 

impr >>]→[Relat tabular de tendências >>]. 

 Data: Selecione a data desejada em que um relatório tabular de tendências é registrado 

para impressão. 

 Hora inic: Configure [De] e [Voltar] para definir um período de tempo de impressão de 

parâmetros. Por exemplo, se você definir [De] como 2007-4-2 10: 00: 00 e [Voltar] 

como [2 h], os dados enviados serão de 2007-4-2 08: 00: 00 a 2007-4-2 10: 00: 00. 

Além disso, [Voltar] pode ser definido para:  

 [Auto]: Se [Layout do relatório] for configurado como [Orient tempo], o 

relatório será impresso segundo o período de tempo. Se [Layout do relatório] for 

configurado como [Orient parâmetros], o relatório será impresso segundo os 

parâmetros. 

 [Todos]: Se você selecionar [Todos], todos os dados de tendências serão impressos. 

Nesse caso, não é necessário configurar a opção [De]. 
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 [Espaçamento]: escolha a resolução das tendências tabulares impressas no relatório. 

 [PNI]: imprime um relatório tabular de tendências quando as medições de PNI 

foram adquiridas. Cada medida de PNI gera uma coluna na janela de revisão de 

tendências tabulares. Os valores para as outras medições são adicionados à coluna 

para fornecer um conjunto de dados completo para o tempo de medida de PNI. 

 [Autom]: imprime um relatório tabular de tendências durante o período 

selecionado e no intervalo definido na opção [Intervalo]. A opção [Intervalo] está 

localizada no canto inferior da guia [Tend tabulares] da janela [Revisão]. 

 [Formato Relat.]: Se selecionar [Orient tempo], o relatório será impresso segundo o 

período de tempo. Se selecionar [Orient parâmetros], o relatório será impresso 

segundo os parâmetros. 

 [Selecionar parâm. >>]: no menu instantâneo, é possível:  

 [Parâm. de tendênc. exibidos atualmente]: imprimir os dados de tendências de 

parâmetros selecionados em [Tendências tabulares]. 

 [Grupo de parâmetros padrão]: selecione o grupo de parâmetros padrão para 

impressão. 

 [Personalizar]: Defina um grupo de parâmetros para impressão a partir dos 

parâmetros exibidos na parte inferior do menu. 

 

 

21.6.3 Configuração de relatórios de tendências em gráficos 

Para configurar os relatórios de tendências em gráficos, selecione [Menu principal]→ 

[Config impr >>]→[Relat tendências em gráfico >>]. Como a configuração dos relatórios 

de tendências de gráficos é semelhante à configuração de relatórios de tendências tabulares, 

consulte 21.6.2 Configuração de relatórios tabulares de tendências para obter mais detalhes. 

 

 

21.6.4 Configuração de relatórios em tempo real 

Para configurar os relatórios em tempo real, selecione [Menu principal]→[Config impr. >>] 

→[Relatórios em tempo real >>]. 

 [Varr.]: configure a velocidade de impressão da onda como 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 

mm/s ou Auto. 

 [Selec onda >>]: no menu instantâneo, é possível:  

 [Atual]: selecione para impressão as ondas exibidas atualmente. 

 [Selecionar onda]: selecione as curvas desejadas para impressão. 
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21.7 Estado da impressora 

21.7.1 Impressora sem papel 

Quando a impressora fica sem papel, não haverá reação ao pedido de impressão. Se houver 

excesso de trabalhos de impressão sem resposta, pode ser gerado um erro de impressora. 

Nesses casos, será preciso instalar o papel e reenviar o pedido de impressão. Reinicie a 

impressora, se necessário. 

 

Portanto, é melhor que você comprove se há papel suficiente na impressora, antes de enviar 

um pedido de impressão. 

 

 

21.7.2 Mensagens do estado da impressora 

Mensagem do estado da 

impressora 
Causas possíveis e ação sugerida 

Impressora indispon. 

A impressora selecionada não está disponível. Verifique se a 

impressora está ligada ou conectada corretamente ou possui papel 

instalado. 
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PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3591



  

22-1 

22 Outras funções 

 

 

22.1 Saída analógica 

O monitor de pacientes fornece sinais de saída analógicos para um equipamento acessório, 

por meio de um conector multifuncional na parte traseira do monitor. Para obter esses sinais, 

conecte o equipamento acessório, tal como um oscilógrafo, etc, ao monitor.  

 

OBSERVAÇÃO 

 O recurso de saída analógica raramente tem uso em aplicações clínicas. Entre em 

contato com o pessoal de serviços para obter mais detalhes a respeito. 

 

 

22.2 Exportação do arquivo de registros 

O monitor armazena as informações de status do sistema, incluindo falhas, anormalidades e 

alarmes técnicos, no arquivo de registros. É possível exportar o arquivo de registros para uma 

unidade USB. 

 

Para exportar o arquivo de registros, 

1. Conecte uma unidade USB ao conector USB do monitor. Consulte 2.2.3 Vista posterior 

para obter a localização correta do conector USB. 

2. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário >>]→ 

digitar a senha requisitada→[Outros >>]. 

3. Selecionar [Exportar registro]. 

 

 

22.3 Transferência de dados 

Você pode transferir os dados do paciente salvos no monitor para um computador através de 

um cabo de rede cruzado ou dentro de uma rede LAN para o gerenciamento de dados, revisão 

ou impressão. 
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22.3.1 Sistema de exportação de dados 

Você deve instalar o sistema de exportação de dados no computador previsto, antes de 

transferir dados. Para obter instruções sobre a instalação, consulte a documentação que 

acompanha o CD-ROM de instalação. 

 

Além da transferência de dados, a funcionalidade de transferência de dados suporta 

gerenciamento de pacientes, revisão de dados, conversão do formato de dados, impressão, etc. 

Consulte o arquivo de ajuda do software do sistema, para obter mais detalhes. 

 

 

22.3.2 Transferência de dados usando meios diferentes 

OBSERVAÇÃO 

 Nunca acesse o modo de transferência de dados, quando o monitor de pacientes 

estiver no modo normal ou realizando monitoramentos. Você precisa reiniciar o 

monitor de pacientes para sair do modo de transferência de dados. 

 

 

Transferência de dados através de um cabo cruzado de rede 

Antes de transferir dados usando um cabo cruzado de rede, faça o seguinte:  

1. Conecte uma extremidade do cabo cruzado de rede ao monitor de pacientes e a outra 

extremidade ao computador. 

2. Configure o endereço IP do computador. Esse endereço IP deve estar no mesmo 

segmento de rede que o do monitor de pacientes. 

3. Certifique-se de que o sistema de exportação de dados está ativo no computador. 

 

Depois, siga o procedimento abaixo para transferir os dados:  

1. Selecione [Menu principal]→[Dados pacient>>]→[Transf dados]. 

2. Selecione [Sim] na caixa de mensagem suspensa. 

3. Digite o endereço IP já configurado no computador. 

4. Selecione [Iniciar] para iniciar a transferência de dados. 
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Transferência de dados dentro de um LAN 

Antes de transferir dados dentro de uma LAN, faça o seguinte:  

1. Conecte o monitor de pacientes e o computador previsto na mesma LAN e capture o 

endereço IP do computador. 

2. Certifique-se de que o sistema de exportação de dados está ativo no computador. 

 

Para transferir dados, siga o mesmo procedimento que com o cabo cruzado de rede. 

 

22.4 Chamar enfermeira 

O monitor de pacientes oferece um conector para chamada de enfermeira para um sinal de 

saída de chamada de enfermeira quando ocorre um alarme definido pelo usuário. Para obter o 

sinal de chamada de enfermeiros, use o cabo de chamada de enfermeiros (PN: 

009-003116-00) fornecido para conectar o sistema de chamada de enfermagem do hospital 

com o conector de chamada de enfermagem do monitor e, em seguida, siga este 

procedimento:  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada. 

2. Selecione [Outros >>] para acessar o menu [Outros]. 

3. Selecione [Config chamar enfermeira >>] para mudar as configurações de chamar 

enfermeira, conforme segue:  

 Selecionar [Tipo de sinal] e escolher entre [Pulso] e [Contínuo]. 

 [Pulso]: os sinais de chamar enfermeira são de pulso e cada pulso dura um segundo. 

Quando vários alarmes ocorrem simultaneamente, é emitido apenas um pulso. Se 

ocorrer um alarme, mas o anterior ainda não tiver sido atendido, um novo sinal de 

pulso será emitido. 

 [Contínuo]: o sinal de chamar enfermeira dura até o fim do alarme, ou seja, a 

duração de um sinal de chamar enfermeira é igual à condição do alarme. 

 Selecione [Tipo de contato] e alterne entre [Aberto normalm.] e [Fechado 

normalm.]. 

 [Aberto normalm.]: selecione esta opção se o relê de contato de chamar 

enfermeira do hospital estiver normalmente aberto. 

 [Fechado normalm.]: selecione esta opção se o relê de contato de chamar 

enfermeira do hospital estiver normalmente fechado. 

 Selecione [Nív Alarme] e configure o nível dos alarmes de acionamento para chamar 

enfermeiras. 

 Selecione [Categoria do alarme] e depois selecione a categoria à qual pertencem os 

alarmes de acionamento de chamada de enfermagem. 
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As condições dos alarmes são indicadas para a enfermagem apenas quando:  

 A função de chamada de enfermagem estiver habilitada, 

 Ocorrer um alarme que atender aos requisitos predefinidos e 

 O monitor não está no status de alarme de pausa ou de redefinição. 

 

 AVISO 

 Para obter o sinal de chamada da enfermeira, use o cabo de chamada de 

enfermagem (Nº de peça: 009-003116-00) fornecido. Caso contrário, a função de 

chamada de enfermeira não funcionará e o monitor poderá ser danificado. 

 Não conte exclusivamente com o sistema de chamada de enfermeira para as 

notificações de alarmes. Lembre-se de que a notificação de alarme mais confiável 

combina indicações sonoras e visuais com a condição clínica do paciente. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Se nenhuma configuração for selecionada em [Nív Alarme] ou [Categoria do 

alarme], nenhum sinal de chamar enfermeira será acionado, independentemente 

do alarme que vier a soar. 

 

22.5 Conexão de Rede 

22.5.1 Selecionar um tipo de rede 

O monitor de pacientes suporta rede com e sem fio. Para configurar a rede do monitor:  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada→[Config rede >>]→[Conf de rede do monitor >>].  

2. Definir o [Tipo de rede] como [LAN] ou [Wireless AP]. 

 

22.5.2 Configuração da rede com fio 

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada→[Config rede >>]→[Conf de rede do monitor >>]. 

2. Configure [Tipo de Rede] como [LAN]. 

3. Configure [Tipo de endereço]. 

 [DHCP]: o monitor pode adquirir automaticamente os parâmetros de rede. 

 [Manual]: é necessário inserir manualmente o endereço IP do monitor, máscara de 

sub-rede e o endereço de gateway. 
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22.5.3 Configuração da rede sem fio 

Os monitores de pacientes podem ser conectados a uma rede sem fio através de um módulo 

Wi-Fi integrado.  

 

Para configurar a rede sem fio:  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada→[Config rede >>]→[Conf de rede do monitor >>]. 

2. Configure [Tipo de Rede] como [Wireless AP]. 

3. Selecione [Ok]→[Configuração da WLAN >>] para acessar o menu [Configuração 

da WLAN]. 

 Selecione [Banda de WLAN] como [5G] ou [2.4G] de acordo com a banda que 

você está usando. O padrão é [Autom], o que significa que o monitor pode 

identificar automaticamente a banda de WLAN. 

 Selecione [Canal BG] para configurar o tipo de canais B e G. 

 Selecione [Canal A] para configurar o tipo de canais A. 

 

22.5.4 Teste da rede sem fio 

Para testar a disponibilidade da rede sem fio:  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada →[Config rede >>]→[Teste WLAN]. 

2. Insira o [Endereço IP] de AP sem fio. 

3. Clique em [Connection Test]. 

 

O dispositivo Wi-Fi usado no monitor está em conformidade com IEEE 802.11a/b/g/n. 

Você não deve mudar o endereço IP do monitor de pacientes aleatoriamente. Se deseja saber 

mais detalhes sobre a configuração do endereço de IP, entre em contato com o pessoal técnico 

encarregado do CMS. 

 

OBSERVAÇÃO 

 O projeto, a instalação, a estruturação e a manutenção da distribuição da rede sem 

fio devem ser realizadas por uma equipe de serviço autorizada de nossa empresa. 

 A existência de obstáculos (como uma parede) exercerão impacto sobre a 

transferência de dados ou mesmo provocar interrupção da rede. 

 O Sistema de Monitoramento Central é capaz de conectar até 32 monitores de leito 

através da rede sem fio. 
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22.5.5 Configuração dos parâmetros de multicast 

Se o equipamento for apresentado por transmissão ou multicast, ele é definido antes de sair 

da fábrica. Se [Multicast] estiver selecionado, é necessário definir os parâmetros de 

multicast.  

 

Para definir os parâmetros de multicast:  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada→[Config rede >>]→[Config de Multicast >>]. 

2. Defina o [End de Multicast] e [TTL]. 

 

 

22.5.6 Conexão do monitor ao CMS 

Para conectar o monitor ao CMS, proceda da seguinte forma:  

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada→[Config rede >>]→[Conf de rede do monitor >>]. 

2. Configure [Tipo de Rede] e [Tipo de endereço]. 

3. Insira endereço IP do monitor, a máscara de sub-rede e o endereço de gateway se a 

opção [Tipo de endereço] estiver definida como [Manual] 

4. Conecte o monitor ao CMS através de um dos seguintes métodos:  

 Admitir o monitor no CMS. Consultar o Manual do Operador do Hypervisor VI 

(PN: H-300B-20-47610) para obter detalhes da admissão de um monitor. 

 Configurar o CMS (consulte 22.5.6.1 Configuração do CMS para obter detalhes) e, 

em seguida, selecionar um CMS (consulte 22.5.6.2 Selecionar um CMS para obter 

detalhes). 

 

 

22.5.6.1 Configuração do CMS  

Você pode configurar até 30 estados centrais (CMS) para seu monitor. Para configurar os 

CMSs, 

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]→ 

digite a senha requisitada→[Config rede >>]. 

2. Configure [Selecionar CMS] como [Ligado]. 

3. Selecione [Config. da Estação Central >>]. 

4. Configure os nomes do CMS e os endereços IP correspondentes. 
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22.5.6.2 Selecionar um CMS 

Se [Selecionar CMS] estiver ativado, você pode selecionar o CMS para o monitoramento 

atual.  

 

Para selecionar o CMS, selecione a área de mensagem de aviso na parte inferior da tela. Em 

seguida, o nome do CMS selecionado será exibido.  

 

Se o CMS que você selecionar não tiver um nome, essa área exibe "???". 
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23 Baterias 

 

 

23.1 Visão geral  

Este monitor foi desenvolvido para trabalhar com baterias de íon de lítio recarregáveis 

durante a transferência do paciente internamente no hospital ou quando o fornecimento de 

energia elétrica for interrompido. A bateria é carregada automaticamente quando o monitor 

está conectado à eletricidade, independentemente de estar ligado ou desligado. Sempre que 

houver interrupção de energia CA durante o monitoramento do paciente, o monitor irá 

retirar energia automaticamente das baterias internas. 

 

Os símbolos de bateria na tela indicam o status das baterias, conforme segue:  

  Indica que a bateria está funcionando corretamente. A parte sólida representa 

o nível de carga atual da bateria em relação ao seu nível máximo. 

  Indica que a bateria tem pouca carga e precisa ser recarregada. Nesse caso, o 

monitor do paciente mostra uma mensagem de alarme. 

  Indica que a bateria está quase descarregada e precisa ser carregada 

imediatamente. Caso contrário, o monitor de pacientes desliga automaticamente. 

  Indica que não há nenhuma bateria instalada. 

 

A capacidade da bateria interna é limitada. Se a carga da bateria estiver muito baixa, um 

alarme técnico será acionado e a mensagem [Sem bateria] ou [Bat. fraca] será exibida. 

Nesse momento, coloque o monitor de paciente em contato com energia CA. Caso contrário, 

o monitor será desligado automaticamente antes que a bateria fique completamente 

descarregada. 

 

 

23.2 Diretrizes sobre a bateria 

A vida útil da bateria depende da frequência e do tempo de uso. Uma bateria de íon-lítio 

armazenada e acondicionada de forma adequada tem uma vida útil de cerca de 3 anos. Em 

outros modelos, com utilização mais agressiva, esse tempo pode ser menor. É recomendável 

a troca de baterias de íons de lítio a cada 3 anos. 

 

Para obter o máximo da bateria, observe as diretrizes a seguir:  

 O teste de desempenho da bateria pode ser realizado a cada dois anos, antes do reparo 

do monitor ou sempre que houver suspeita de que a bateria seja a causadora dos 

problemas. 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3600



  

23-2 

 Realize esse procedimento sempre que a bateria ficar guardada por três meses ou 

quando houver uma redução considerável no tempo de duração da carga. 

 Remova a bateria antes de transportar o monitor ou se ela não for usada por mais de 

três meses. 

 Remova a bateria do monitor caso ela não esteja sendo usada com frequência. (Deixar 

a bateria em um monitor que não é usado com muita frequência irá reduzir a vida da 

bateria). 

 A vida útil de uma bateria de íon-lítio é de, aproximadamente, seis meses, quando a 

bateria é armazenada com 50% da energia total. Em seis meses, a energia da bateria 

deve ser esgotada antes de a bateria de íon-lítio ser totalmente carregada. Depois 

execute o monitor com essa bateria totalmente carregada. Quando sua energia estiver 

em 50% do total, remova-a do monitor e armazene-a. 

 

 AVISO 

 Mantenha a bateria longe do alcance de crianças. 

 Use apenas as baterias especificadas pelo fabricante. 

 Caso a bateria apresente sinais de danos ou de vazamento, substitua-a 

imediatamente. Não use bateria com defeito no monitor. 

 

 

23.3 Manutenção da bateria 

Preparação da bateria 

A bateria deve ser preparada antes do primeiro uso. O ciclo de preparação da bateria 

consiste de uma carga completa sem interrupção, seguida de uma descarga completa e 

depois uma carga, também sem interrupção. Esse processo deve ser realizado 

periodicamente para garantir sua via útil.  

 

OBSERVAÇÃO 

 A real capacidade da bateria será reduzida com o passar do tempo. Quando um 

monitor opera à base de baterias que já tenham sido usadas, o símbolo de 

capacidade total da bateria não indica sua capacidade, e o tempo de operação 

ainda atende às especificações da bateria no manual do operador. Ao preparar essa 

bateria, substitua-a caso o seu tempo de operação seja consideravelmente menor 

que o tempo especificado. 
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Para preparar a bateria, proceda da seguinte forma:  

1. Desconecte o monitor de pacientes e interrompa todas as medidas ou monitorização. 

2. Insira a bateria que precisa de preparação no compartimento de bateria do monitor. 

3. Conecte o monitor a uma fonte de alimentação CA/CC e deixe que a bateria fique 

carregando, sem interrupções, por 10 horas. 

4. Retire o monitor da fonte de alimentação CA/CC e deixe-o funcionando com a bateria 

até que desligue. 

5. Conecte novamente o monitor a uma fonte de alimentação CA/CC e deixe que a 

bateria fique carregando, sem interrupções, por 10 horas. 

6. A bateria está pronta e o monitor pode voltar a ser usado. 

 

Verificação da bateria 

O teste de desempenho da bateria pode ser realizado a cada dois anos, antes do reparo do 

monitor ou sempre que houver suspeita de que a bateria seja a causadora dos problemas. O 

rendimento de uma bateria recarregável pode diminuir ao longo do tempo. Para verificar o 

rendimento de uma bateria, siga esse procedimento:  

1. Desconecte o monitor de pacientes e interrompa todas as medidas ou monitorização. 

2. Conecte o monitor a uma fonte de alimentação CA/CC e deixe que a bateria fique 

carregando, sem interrupções, por 10 horas. 

3. Retire o monitor da fonte de alimentação CA/CC e deixe-o funcionando com a bateria 

até que desligue. 

4. O tempo de operação da bateria é diretamente proporcional a seu desempenho 

 

Substitua a bateria ou entre em contato com a equipe de manutenção se o tempo de 

funcionamento for muito mais baixo do que o especificado. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Se o tempo de funcionamento da bateria é muito pequeno depois da carga 

completa, pode ser que ela esteja danificada ou funcionando incorretamente. O 

tempo de funcionamento varia de acordo com a configuração e o tipo de operação 

realizada. Por exemplo, medir PNI com mais frequência diminui o tempo de 

funcionamento. 

 A bateria deve ser substituída quando apresentar sinais visuais de danos ou estiver 

descarregando rapidamente. Retire a bateria antiga do monitor e recicle-a 

corretamente. 
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23.4 Reciclagem da bateria 

A bateria deve ser substituída quando apresentar sinais visuais de danos ou estiver 

descarregando rapidamente. Retire a bateria antiga do monitor e recicle-a corretamente. 

Siga as leis locais para o descarte de baterias. 

 

 AVISO 

 Não desmonte baterias e nem as jogue ao fogo, pois pode ocorrer curto-circuito. 

Elas podem ainda incendiar-se, explodir, vazar ou esquentar, o que pode causar 

lesões. 
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24 Cuidados e limpeza 

 

 

Utilize apenas as substâncias aprovadas por nós e os métodos descritos neste capítulo para a 

limpeza e desinfecção do equipamento. A garantia não cobre danos causados pelo uso de 

métodos ou substâncias não autorizadas. 

Não garantimos a eficácia dos métodos e das substâncias químicas relacionadas como um 

meio de controle de infecções. Para obter um método para controle de infecções, consulte o 

responsável pelo departamento de controle de infecção hospitalar ou um epidemiologista. 

 

Neste capítulo descrevemos apenas a limpeza e a desinfecção da unidade principal. Para 

obter informações sobre a limpeza e desinfecção de outros acessórios reutilizáveis, consulte 

as instruções de uso dos respectivos acessórios. 

 

 

24.1 Questões gerais 

Mantenha o equipamento e seus acessórios livres de sujidades e poeira. Para evitar danos ao 

equipamento, proceda de acordo com as seguintes regras:  

 Sempre faça a diluição de acordo com as instruções do fabricante ou utilize a 

concentração mais baixa possível. 

 Não mergulhe parte do equipamento no líquido. 

 Não espirre líquidos sobre o equipamento e seus acessórios. 

 Não permita a entrada de líquidos no console. 

 Nunca utilize materiais abrasivos (como luvas ou esponjas de aço) ou ainda limpadores 

corrosivos (como acetonas ou substância com base em cetonas). 

 

 AVISO 

 O hospital ou instituição responsável deve efetuar todos os procedimentos de 

limpeza e desinfecção especificados no presente capítulo. 

 Antes de limpar o equipamento, verifique se todos os cabos de alimentação estão 

desconectados. 

 

 PRECAUÇÃO 

 Caso derrame líquido sobre o equipamento ou seus acessórios, entre em contato 

conosco ou com nossa equipe de manutenção. 
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OBSERVAÇÃO 

 Para higienizar e desinfetar os acessórios reutilizáveis, consulte as instruções que os 

acompanham. 

 Evite os conectores externos e o thermovent durante os procedimentos de limpeza e 

desinfecção. 

 

 

24.2 Limpeza 

Limpe regularmente seu equipamento. Caso haja forte poluição ou muita poeira e areia no 

local, aumente a frequência de limpeza do equipamento. Antes de limpar o equipamento, 

consulte os regulamentos do hospital a respeito da limpeza do equipamento. 

 

Os agentes de limpeza recomendados são:  

Nome do produto Tipo de produto Ingrediente 

Água Líquido / 

Etanol Líquido Etanol 70% 

Álcool isopropílico Líquido Álcool isopropílico 70% 

Hipoclorito de sódio Líquido Hipoclorito de sódio (10%) 

Água oxigenada Líquido Água oxigenada 3% 

1-Propanol Líquido 1-Propanol 50% 

Rely+On
TM

 Virkon
®
 Pó 

Usado como solução de 1% (preparada a 

concentração direcionada pelas respectivas 

instruções de uso) 

Biocida ativo: 

 Bis (peroximonossulfato) bis (sulfato) 

de pentapotássio (500 g/kg) 

 Contém peroxodissulfato dipotássico 

Pano descartável germicida 

Super Sani-cloth
®

 
Pano 

Cloreto de amônio quaternário 0,5%  

Álcool isopropílico 55% 
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Para a limpeza do equipamento, siga as seguintes regras a seguir:  

1. Limpe a tela do monitor com um pano macio, limpo e umedecido com um limpador de 

vidros, certificando-se de que nenhum produto de limpeza esteja gotejando do pano. 

2. Limpe a superfície exterior do equipamento com um pano macio umedecido com o 

líquido de limpeza, certificando-se de que nenhum produto esteja gotejando do pano. 

3. Remova toda a solução com um pano seco após a limpeza, se necessário. 

4. Deixe o equipamento secar em um local ventilado e fresco. 

 

 

24.3 Desinfecção 

Desinfete o equipamento conforme necessário no programa de manutenção de seu hospital. É 

recomendável limpar o equipamento antes da desinfecção. 

 

 

24.4 Esterilização 

Não é recomendado esterilizar produtos, acessórios ou suprimentos relacionados a este 

monitor, salvo indicação em contrário nas Instruções de uso que acompanham os produtos, 

acessórios ou suprimentos. 
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OBSERVAÇÕES 
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25 Manutenção 

 

 AVISO 

 A não implementação de um cronograma de manutenção satisfatório por parte do 

hospital responsável ou da instituição que utilizam este equipamento de 

monitoramento pode causar falhas indevidas no equipamento e possíveis riscos à 

saúde. 

 Verificações de segurança ou de manutenção, envolvendo a desmontagem do 

equipamento, devem ser realizadas por profissionais de manutenção. Caso 

contrário, pode haver falha no equipamento e possíveis riscos à saúde. 

 Nenhuma modificação neste equipamento é permitida. 

 Não abra os gabinetes do equipamento. Todas as atualizações e manutenções 

futuras devem ser realizadas pela equipe de atendimento. 

 Se você descobrir algum problema com o equipamento, entre em contato com o 

pessoal de manutenção ou com a nossa empresa. 

 A equipe de atendimento deve ser devidamente qualificada e totalmente 

familiarizada com o funcionamento do equipamento. 

 

25.1 Inspeção Regular 

Antes da primeira utilização, após o monitor de paciente ter sido utilizado por 6 ou 12 meses 

ou sempre que o monitor for consertado ou atualizado, uma inspeção completa deve ser feita 

por profissionais qualificados para assegurar a confiabilidade do equipamento. 

 

Siga as instruções abaixo quando for inspecionar o equipamento:  

 Verifique se o ambiente e a fonte de energia estão de acordo com os requisitos. 

 Inspecione o equipamento e seus acessórios para identificar danos mecânicos. 

 Inspecione todos os cabos de energia com relação a danos e certifique-se de que o seu 

isolamento esteja em condições adequadas. 

 Certifique-se de que apenas os acessórios especificados sejam utilizados. 

 Inspecione se o sistema de alarme funciona corretamente. 

 Certifique-se de que a impressora esteja funcionando corretamente e que o papel 

utilizado esteja de acordo com seus requisitos. 

 Certifique-se de que as baterias satisfaçam os requisitos de rendimento. 

 Certifique-se de que o monitor de paciente esteja em boas condições de funcionamento. 

Em caso de danos ou anormalidades, não utilize o monitor. Entre em contato com os 

engenheiros biomédicos do hospital ou com o serviço de manutenção imediatamente. 
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25.2 Cronograma de manutenção e teste 

Os testes e a manutenção a seguir, com exceção da inspeção visual, do teste de energia, da 

calibração da tela de toque e da verificação da bateria e do registrador, devem ser executados 

somente pela assistência técnica. Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente 

quando a manutenção for necessária. Limpe e desinfete o equipamento antes de realizar testes 

e manutenção.  

Item de Verificação/Manutenção Frequência recomendada 

Testes de manutenção preventiva 

Inspeção visual Na primeira instalação ou reinstalação. 

Teste de PNI Verificação de pressão 1. Caso o usuário suspeite que a medição está 

incorreta. 

2. Sempre que houver reparo ou substituição do 

módulo relevante. 

3. Ao menos uma vez por ano. 

Teste de vazamento 

Testes de CO2 Teste de vazamento 

Teste de desempenho 

Calibração 

Testes de desempenho 

Teste de ECG e 

calibração 

Teste de desempenho 1. Caso o usuário suspeite que a medição está 

incorreta. 

2. Sempre que houver reparo ou substituição do 

módulo relevante. 

3. Ao menos uma vez a cada dois anos. Ao 

menos uma vez por ano, conforme 

recomendado para PNI e CO2. 

Calibração 

Teste de desempenho do resp 

Teste de SpO2 

Teste de PNI Verificação de pressão 

Teste de vazamento 

Teste de temp 

Teste e calibração 

de IBP 

Teste de desempenho 

Calibração de pressão 

Teste de DC 

Teste e calibração 

de CO2 

Teste de vazamento 

Teste de desempenho 

Calibração 

Teste da função Chamar Enfermeira Se o usuário suspeitar que a Chamada de 

enfermeira ou saída analógica não funciona bem. Teste de desempenho da saída analógica 

Testes de segurança elétrica 

Testes de segurança elétrica Ao menos uma vez a cada dois anos. 
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Outros testes 

Teste de ligação 1. Na primeira instalação ou reinstalação. 

2. Sempre que houver reparo ou substituição de 

alguma peça da unidade principal. 

Calibração da tela de toque 1. Quando o marca-passo não parecer normal. 

2. Depois de substituir a tela de toque. 

Verificação do registrador Sempre que houver reparo ou substituição do 

registrador. 

Teste de impressão de rede 

1. Na primeira instalação. 

2. Sempre que a impressora é reparada ou 

substituída. 

Verificação da 

bateria 

Teste de funcionalidade 1. Na primeira instalação. 

2. Sempre que uma bateria for substituída. 

Teste de desempenho Uma vez a cada seis meses, ou quando o tempo 

de operação com baterias for reduzido 

consideravelmente. 

 

 

25.3 Verificação do monitor e das informações do 

módulo 

Para ver informações sobre hora de início do sistema, autoteste etc., selecione [Menu 

principal]→[Manutenção >>]→[Informações do monitor >>]. Você pode imprimir as 

informações para facilitar a resolução de problemas. As informações não serão salvas no 

desligamento.  

 

Você também pode ver informações sobre a configuração do monitor e a versão de software 

do sistema, selecionando [Menu principal]→[Manutenção>>]→[Versão do software >>]. 

 

 

25.4 Calibração de ECG 

O sinal de ECG pode ficar impreciso por problemas de hardware ou software. Como 

resultado, a amplitude de onda da ECG fica maior ou menor. Nesse caso, você precisa 

calibrar o módulo de ECG. 

1. Selecione a janela de parâmetros de ECG ou a área de formato de 

onda→[Filtro]→[Diagnóst]. 

2. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário >>]→ 

insira a senha necessária→[Manutenção de módulo >>]→[Calibrar ECG]. Uma onda 

quadrada aparece na tela e é exibida a mensagem [Calibração ECG]. 
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3. Compare a amplitude da onda quadrada com a escala de onda. A diferença deve ser não 

mais de 5%. 

4. Após a calibração, selecione [Parar calibração ECG] 

 

Você pode imprimir a onda quadrada e a escala de onda e depois medir a diferença entre elas, 

se necessário. Se a diferença for de mais de 5%, entre em contato com a equipe de 

manutenção. 

 

 

25.5 Testes de PNI 

25.5.1 Teste de vazamento de PNI 

O teste de vazamento de PNI verifica a integridade do sistema e da válvula. É necessário 

realizá-lo pelo menos uma vez ao ano ou quando houver dúvidas sobre a PNI medida. Se o 

teste falhar, mensagens correspondentes serão exibidas. Se nenhuma mensagem for exibida, 

isso indica que nenhum vazamento foi detectado. 

 

Ferramentas necessárias:  

 Um manguito de adulto 

 Um tubo de ar 

 Um cilindro de tamanho correto 

 

Siga o procedimento abaixo para realizar o teste de vazamento:  

1. Defina a categoria do paciente como [Adulto]. 

2. Conecte o manguito no conector de PNI no monitor. 

3. Coloque o manguito ao redor do cilindro conforme mostrado abaixo. 

 

4. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]. 

Digite a senha necessária e depois selecione [OK].  

5. Selecione [Manutenção de módulo >>]→[Teste de Vazam. de PNI]. A exibição de 

PNI mostra [Testando vazamento…].  

 

Monitor 

 

 

 

Conector da 

braçadeira de PNI 
Tubulação de ar 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

Cilindro 

 

 

 
Manguito 
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Após cerca de 20 segundos, o monitor esvaziará automaticamente. Isso indica que o teste foi 

concluído. Se a mensagem [Vazam pneumático PNI] for exibida, isso indica que o canal de 

ventilação de PNI pode ter vazamentos. Verifique se há vazamentos na tubulação e nas 

conexões. Se a tubulação e as conexões estiverem corretas, realize o teste de vazamento 

novamente. 

 

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

 

 

25.5.2 Teste de precisão PNI 

O teste de precisão de PNI deve ser realizado pelo menos uma vez ao ano ou quando houver 

dúvidas sobre a PNI medida. 

 

Ferramentas necessárias:  

 Conector da peça T 

 Tubulação adequada 

 Pêra 

 Recipiente de metal (volume 500±25 ml) 

 Manômetro de referência (calibrado com precisão superior a 0,75 mmHg) 

 

Siga o procedimento abaixo para realizar o teste de precisão:  

1. Conecte o equipamento conforme mostrado abaixo. 

 

2. Antes de inflar, verifique se a leitura do manômetro é igual a 0. Se não, abra a válvula 

do balão para que toda a passagem de ar seja aberta para a atmosfera. Feche a válvula do 

balão quando a leitura for 0. 

3. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário>>]. 

Digite a senha necessária e depois selecione [OK]. 

 

Monitor 

 

 

 

Conector da 

braçadeira de PNI 

 

 

 

Manômetro 

 

 

 

Tubos 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Pêra 

 

 

 

Frasco de metal 
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4. Selecione [Manutenção de módulo >>]→[Teste de precisão de PNI]. 

5. Verifique os valores do manômetro e do monitor. Ambos devem ser 0 mmHg. 

6. Aumente a pressão no recipiente rígido para 50 mmHg com a pêra. Depois, espere dez 

segundos até que os valores medidos sejam estabilizados. 

7. Compare os valores do manômetro com os valores do monitor. A diferença deve ser de 

3 mmHg. Se for maior do que 3 mmHg, entre em contato com o pessoal da manutenção. 

8. Aumente a pressão no recipiente rígido para 200 mmHg com a pêra. Depois, espere dez 

segundos até que os valores medidos sejam estabilizados e repita a etapa 6. 

 

25.6 Testes de CO2 

25.6.1 Teste de vazamento de CO2 

Para o módulo de CO2, é necessário um teste de vazamento a cada ano ou ao suspeitar da 

medição. 

Siga o procedimento abaixo para realizar o teste:  

1. Conecte o módulo de CO2 ao módulo do paciente. 

2. Espere até que o aquecimento do CO2 tenha terminado e use sua mão ou outros objetos 

para bloquear completamente a entrada de gás do módulo ou coletor de água. O módulo 

de CO2 irão se comportar da seguinte maneira:  

Fluxo lateral: A mensagem de alarme [Err linha filtro CO2] é exibida na tela depois de 

certo tempo. Bloqueie a entrada de gás por outros 30 s. Se a mensagem de alarme não 

desaparecer, isso indica que o módulo não apresenta vazamento. 

 

25.6.2 Teste de precisão de CO2 

Para o módulo de CO2, é necessário um teste de vazamento a cada ano ou ao suspeitar da 

medição. 

Ferramentas necessárias:  

 Um cilindro de gás em aço, com 6 ± 0,05% CO2 e gás de equilíbrio N2 

 Conector em forma de T 

 Tubos 

 

Siga o procedimento abaixo para realizar o teste:  

1. Conecte o módulo de CO2 ao módulo do paciente. 

2. Espere até que o aquecimento do módulo de CO2 tenha terminado e verifique se há 

vazamento nas vias aéreas e execute, também, um teste de vazamento para garantir que 

não haja vazamentos nas vias aéreas. 

 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3613



  

25-7 

 

3. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário >>]→ 

insira a senha necessária→[Manutenção do módulo >>]→[Fazer manutenção 

CO2 >>]→[Calibrar CO2 >>]. 

4. Conecte o sistema de teste, da seguinte maneira:  

 

                     

5. Abra a válvula de alívio para liberar CO2 padrão e certifique-se de que há um excesso de 

fluxo de gás através do conector em forma de T para o ar. 

6. Verifique se o valor de CO2 em tempo real está entre 6,0 ± 0,3% no menu [Calibrar 

CO2]. 

 

 

25.6.3 Calibração de CO2 

Para o módulo de CO2 , é necessário fazer uma calibração uma vez por ano ou quando os 

valores medidos apresentarem um grande desvio. Para o módulo CO2 por fluxo principal, não 

é necessária nenhuma calibração. A calibração do módulo de CO2 só pode ser realizada 

quando o módulo entrar no modo de precisão total. 

 

 AVISO 

 Conecte o tubo de exaustão à entrada de gás do monitor para remover o gás de 

amostragem para um sistema de exaustão. 

 

 

Ferramentas necessárias:  

 Um cilindro de gás em aço, com 6 ± 0,05% CO2 e gás de equilíbrio N2 

 Conector em forma de T 

 Tubos 

  

Monitor 

Cilindro de gás 

Abertura para o ar 

Válvula de alívio 

Tubos 

Conector em forma de T 
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Siga este procedimento para executar a calibração:  

1. Certifique-se de que o módulo de CO2 tenha sido aquecido ou iniciado. 

2. Verifique se há vazamento no trajeto de ar e execute, também, um teste de vazamento 

para garantir que não haja vazamentos no trajeto de ar. 

3. Selecione [Menu principal]→[Manutenção >>]→[Manutenção do usuário >>]→ 

digite a senha requisitada→[Manutenção do módulo >>]→[Fazer manutenção 

CO2 >>]→[Calibrar CO2 >>]. 

4. No menu [Calibrar CO2], selecione [Zerar]. 

5. Concluída a calibração do zero de forma bem-sucedida, conecte o equipamento, desta 

forma:  

               

6. Ligue e ajuste a válvula de alívio de maneira que o medidor de fluxo indique 10-50 

ml/min e mantenha-se estável. 

7. No menu [Calibrar CO2], digite a concentração de CO2 ventilada no campo [CO2]. 

8. No menu [Calibrar CO2], é exibida a concentração de CO2 medida. Após a 

estabilização da concentração medida de CO2, selecione [Calibrar CO2] para calibrar o 

módulo de CO2. 

9. Se a calibração for concluída com êxito, a mensagem [Calibração concluída!] 

aparecerá no menu [Calibrar CO2]. Se houve falha na calibração, é exibida da 

mensagem [Falha na calibração!]. Nesse caso, realize outra calibração. 

 

  

Medidor de fluxo 

 

Tubos 

 

Conector em forma de T 

 

Monitor 

 

Válvula de alívio 

 

Cilindro de gás 
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25.7 Calibração da tela de toque 

1. Selecione [Menu principal]→[Manutenção>>]→[Calibrar tela toque 

2.  aparecerá em diferentes posições na tela. 

3. Selecione cada  à medida que aparecer na tela. 

4. Após a calibração ser concluída, a mensagem [Calibração da tela concluída!] é exibida. 

Selecione [Ok] para confirmar o fim da calibração. 

 

 

25.8 Testes de segurança elétrica 

Consulte a seção E Inspeção de segurança com eletricidade. 

  

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3616



  

25-10 

 

OBSERVAÇÕES 
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26 Acessórios 

 

 

Os acessórios listados neste capítulo estão em conformidade com os requisitos da norma 

IEC 60601-1-2, quando usados com o monitor de pacientes. O material acessório que entra 

em contato com os pacientes foi submetido a teste de biocompatibilidade e verificou-se que 

está em conformidade com a norma ISO 10993-1. Para saber mais detalhes sobre os 

acessórios, consulte as instruções de uso que os acompanham. 

 

 AVISO 

 Use apenas os acessórios especificados neste capítulo. O uso de outros acessórios 

pode danificar o monitor de pacientes ou não atender as especificações 

estabelecidas. 

 Os acessórios de uso único não devem ser reutilizados. Sua reutilização pode 

provocar risco de contaminação e afetar a precisão da medida. 

 Examine os acessórios e suas embalagens, para verificar se existem sinais de danos. 

Se forem detectados danos, não os utilize. 

 Use os acessórios antes da data de validade, se ela for indicada. 

 Os acessórios descartáveis devem ser eliminados de acordo com as normas do 

hospital. 

 

 

26.1 Acessórios para ECG 

Eletrodos para ECG 

Modelo Quantidade Categoria do paciente Nº da peça 

31499224 10 peças Adultos 0010-10-12304 

2245-50 50 peças Pediátrico 9000-10-07469 

H124SG 50 peças Neonatal 900E-10-04880 

SF06 5 peças Adultos 040-002711-00 

SF07 30 peças Pediátrico 040-002833-00 
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Cabos tronco integrados de 12 pinos 

Condutores 

suportados 

Compatível 

com 

Tipo Categoria 

do paciente 

Modelo Nº da peça 

5 fios condutores AHA 

Colchetes  

À prova de 

desfibrilação 

Adulto, 

pediátrico 

EA6251B  040-000961-00 

5 fios condutores IEC EA6252B  040-000963-00 

3 fios condutores AHA EA6231B 040-000965-00 

3 fios condutores IEC EA6232B 040-000967-00 

5 fios condutores AHA 

Clipe  

À prova de 

desfibrilação  

EA6251A  040-000960-00 

5 fios condutores IEC EA6252A  040-000962-00 

3 fios condutores AHA EA6231A 040-000964-00 

3 fios condutores IEC EA6232A 040-000966-00 

 

Cabos tronco de 12 pinos separáveis 

Condutores 

suportados 

Compatível 

com 
Tipo 

Categoria do 

paciente 
Nº da peça 

3 fios condutores AHA, IEC 
À prova de 

desfibrilação Lactente, 

neonato 

0010-30-42720 

3 fios condutores AHA, IEC 
À prova de descargas 

eletrostáticas 
0010-30-42724 

3/5 cabos 

condutores 
AHA, IEC 

À prova de 

desfibrilação 

Adulto, 

pediátrico 

0010-30-42719 

3/5 cabos 

condutores 
AHA, IEC 

À prova de 

desfibrilação 
009-004728-00 

3/5 cabos 

condutores 
AHA, IEC 

À prova de descargas 

eletrostáticas 
0010-30-42723 

12 fios 

condutores 
AHA 

À prova de 

desfibrilação 
Adultos 

0010-30-42721 

12 fios 

condutores 
IEC 

À prova de 

desfibrilação 
0010-30-42722 
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Conjunto de cabos 

Conjunto de cabos com 3 eletrodos 

Tipo 
Compatível 

com 
Modelo 

Categoria do 

paciente 
Nº da peça C cerv Observação 

Clipe 

IEC 

EL6304A 
Adulto, 

pediátrico 
0010-30-42732 1m Longo 

EL6306A Lactente, 

neonato 

0010-30-42897 1m Longo 

EL6312A 040-000149-00 1m Longo 

AHA 

EL6303A 
Adulto, 

pediátrico 
0010-30-42731 1m Longo 

EL6305A Lactente, 

neonato 

0010-30-42896 1m Longo 

EL6311A 040-000148-00 1m Longo 

Colc

hetes 

IEC 

EL6302B 
Adulto, 

pediátrico 
0010-30-42733 1m Longo 

EL6312B 
Lactente, 

neonato 
040-000147-00 1m Longo 

AHA 

EL6301B 
Adulto, 

pediátrico 
0010-30-42734 1m Longo 

EL6311B 
Lactente, 

neonato 
040-000146-00 1m Longo 

 

Conjunto de cabos com 5 eletrodos 

Tipo 
Compatível 

com 
Modelo 

Categoria do 

paciente 
Nº da peça C cerv Observação 

Clipe 

IEC EL6504A 

Adulto, 

pediátrico 

0010-30-42730 
1 m a 

1,4 m 
Longo 

AHA EL6503A 0010-30-42729 
1 m a 

1,4 m 
Longo 

Colch

etes 

IEC EL6502B 0010-30-42736 

1,4 m 

para F e 

N; 1 m 

para os 

demais 

Longo 

AHA EL6501B 0010-30-42735 

1,4 m 

para R e 

LL; 1 m 

para os 

demais 

Longo 
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Conjuntos de cabos com 12 eletrodos (para uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S) 

Tipo 
Compatível 

com 
Modelo 

Categoria 

do paciente 
Nº da peça C cerv Observação 

Clipe 

IEC 
EL6802A 

Adultos 

0010-30-42903 0,8m Membro 

EL6804A 0010-30-42905 0,6m Tórax 

AHA 
EL6801A 0010-30-42902 0,8m Membro 

EL6803A 0010-30-42904 0,6m Tórax 

Colchetes 

IEC 
EL6802B 0010-30-42907 0,8m Membro 

EL6804B 0010-30-42909 0,6m Tórax 

AHA 
EL6801B 0010-30-42906 0,8m Membro 

EL6803B 0010-30-42908 0,6m Tórax 

 

 

26.2 Acessórios para SpO2 

Sensores de SpO2 

O material do sensor de SpO2 que estarão em contato com pacientes ou outros membros da 

equipe foram submetidos a testes de biocompatibilidade e verificados quanto à sua 

compatibilidade com a norma ISO 10993-1. 

 

Módulo de SpO2 da Mindray 

Tipo Modelo 
Categoria do 

paciente 

Local de 

aplicação 
Nº da peça 

Descartável 

520A 
Adultos Para uso no dedo 

009-005087-00 

521A 009-005091-00 

520P 
Pediátrico Para uso no dedo 

009-005088-00 

521P 009-005092-00 

520I 
Infantil 

Para uso no dedo 

do pé 

009-005089-00 

521I 009-005093-00 

520N 
Neonatal Para uso no pé 

009-005090-00 

521N 009-005094-00 

Reutilizável 

562A Todos / 0010-20-42710 

513A 
Adultos, 

Pediátrico 
Ouvido 115-033848-00 

518B Neonatal  Para uso no pé 518B-30-72107 

518BLH Neonatal  Para uso no pé 115-020887-00 
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Módulo de SpO2 da Mindray 

Tipo Modelo 
Categoria do 

paciente 

Local de 

aplicação 
Nº da peça 

512E 

Adultos  Para uso no dedo 

512E-30-90390 

512F 512F-30-28263 

512FLH 115-012807-00 

512G 
Pediátrico Para uso no dedo 

512G-30-90607 

512H 512H-30-79061 

 

 O comprimento de onda emitido pelos sensores é entre 600 nm e 1000 nm.  

 O consumo máximo de saída de luz do sensor é inferior a 18 mW. 

 

As informações sobre faixa de comprimento de onda e consumo máximo de saída fótica 

podem ser muito úteis para os médicos, por exemplo, aqueles que executam terapias 

fotodinâmicas. 

 

 

26.3 Acessórios para NIBP 

Tubos 

Tipo Categoria do paciente Nº da peça 

Reutilizável 
Adulto, pediátrico 040-002712-00 

Neonatal 6200-30-11560 

 

Manguito reutilizável 

Modelo 
Categoria do 

paciente 

Local de 

medidas 

Circunferência 

do membro (cm) 

Largura da 

pêra (cm) 
Nº da peça 

CM1200 Lactente pequeno 

Braç 

7 a 13 5,8 115-002480-00 

CM1201 Infantil 10 a 19 9,2 0010-30-12157 

CM1202 Pediátrico 18 a 26 12,2 0010-30-12158 

CM1203 Adultos 24 a 35 15,1 0010-30-12159 

CM1204 Adulto grande 33 a 47 18,3 0010-30-12160 

CM1205 Adulto grande Coxa 46 a 66 22,5 0010-30-12161 

CM1300 Lactente pequeno 

Braç 

7 a 13 5,8 040-000968-00 

CM1301 Infantil 10 a 19 9,2 040-000973-00 

CM1302 Pediátrico 18 a 26 12,2 040-000978-00 
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Modelo 
Categoria do 

paciente 

Local de 

medidas 

Circunferência 

do membro (cm) 

Largura da 

pêra (cm) 
Nº da peça 

CM1303 Adultos 24 a 35 15,1 040-000983-00 

CM1304 Adulto grande 33 a 47 18,3 040-000988-00 

CM1305 Adulto grande  Coxa 46 a 66 22,5 040-000993-00 

CM1306 Adultos Braç 24 a 35 15,1 115-015930-00 

CM1307 Adulto grande Braç 33 a 47 18,3 115-015931-00 

 

 

Manguito descartável 

Modelo 
Categoria do 

paciente 

Local de 

medidas 

Circunferência 

do membro (cm) 

Largura da 

pêra (cm) 
Nº da peça 

CM1500A 

Neonatal 

Braç 

3,1 a 5,7 2,2 001B-30-70692 

CM1500B 4,3 a 8,0 2,9 001B-30-70693 

CM1500C 5,8 a 10,9 3,8 001B-30-70694 

CM1500D 7,1 a 13,1 4,8 001B-30-70695 

CM1500E  8 a 15 / 001B-30-70696 

CM1501 Infantil 10 a 19 7,2 001B-30-70697 

CM1502 Pediátrico 18 a 26 9,8 001B-30-70698 

CM1503 Adultos 25 a 35 13,1 001B-30-70699 

CM1504 Adulto grande 33 a 47 16,5 001B-30-70700 

CM1505 Adulto grande Coxa 46 a 66 20,5 001B-30-70701 

CM1506 Adultos Braç 25 a 35 13,1 115-016969-00 

CM1507 Adultos Braç 33 a 47 16,5 115-016970-00 

 

 

26.4 Acessórios para temperatura 

Cabo temp 

Tipo Modelo Observação Nº da peça 

Cabo de extensão 

(reutilizável) 
MR420B 

Aplicável aos sensores 

MR411 e MR412 
040-001235-00 
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Sondas de temperatura 

Tipo Modelo Categoria do paciente Local de medidas Nº da peça 

Reutilizável 

MR401B 
Adultos 

Esofagiana/Retal 0011-30-37392 

MR403B Pele 0011-30-37393 

MR402B 
Pediátrico, infantil 

Esofagiana/Retal 0011-30-37394 

MR404B Pele 0011-30-37395 

Descartável 

MR411 Adulto, pediátrico Esofagiana/Retal 045-001860-00 

MR412 Adulto, pediátrico Pele 045-001861-00 

MR413 Adultos Esofagiana/Retal 045-001863-00 

MR415 Neonatal Esofagiana/Retal 045-001854-00 

 

 

26.5 Acessórios para PI 

(para uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S) 

Nº do kit de 

acessórios 
Componentes Nº da peça 

6800-30-50876 

(Hospira) 

Cabo de PI de 12 pinos IM2201  001C-30-70759 

Transdutor descartável 0010-10-42638 

Descanso para transdutor e grampo de PI M90-000133--- 

Descanso para transdutor e grampo de PI M90-000134--- 

6800-30-50877 

(BD) 

Cabo de PI de 12 pinos IM2202 001C-30-70757 

Transdutor de pressão descartável 6000-10-02107 

Transdutor/suporte multiderivação 0010-10-12156 

115-020884-00 

(Mindray) 

Base e braçadeira 040-001663-00 

Cabo de IBP de 12 pinos 115-020486-00 

Transdutor de pressão descartável 

045-001014-00 

045-001016-00 

045-001018-00 

2 Transdutor de pressão do canal 

045-001020-00 

045-001022-00 

045-001024-00 

 

Testes provaram que os seguintes acessórios são compatíveis com o monitor de pacientes. 

Nossa companhia fornece apenas os acessórios precedidos por um “*”. Para adquirir outros 

acessórios, entre em contato com os respectivos fabricantes e comprove se esses acessórios 

foram aprovados para a venda local. 
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26.6 D.C. Acessórios 

(para uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S) 

Modelo Material Nº da peça 

CO7702 Cabo para D.C. de 12 pinos. 0010-30-42743 

SP4042 Sensor IT 6000-10-02079 

SP5045 Gabinete sensor IT 6000-10-02080 

MX387 Seringa de 12CC c/ parada em 1CC c/ êmbolo 6000-10-02081 

131HF7 Cateter de termodiluição 6000-10-02183 

 

 

26.7 Acessórios para CO2 

(para uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S) 

Material 
Categoria do 

paciente 
Observação Nº da peça 

Adaptador de receptáculo 

DRYLINE™ PRIME 
/ 

Reutilizável 

100-000152-00 

Coletor de água DRYLINE II Adulto, pediátrico 100-000080-00 

Coletor de água DRYLINE II Neonatal 100-000081-00 

Linha de amostragem de gases 

DRYLINE™ PRIME com adaptador 

de vias aéreas 

Adultos/Pediátrico 

Descartável 

100-000138-00 

Linha de amostragem de gases 

DRYLINE™ PRIME com adaptador 

de vias aéreas 

Neonatal 100-000139-00 

Linha de amostragem nasal de gases 

DRYLINE™ PRIME 
Adultos 100-000142-00 

Linha de amostragem nasal de gases 

DRYLINE™ PRIME 
Pediátrico 100-000143-00 

Linha de amostragem nasal de gases 

DRYLINE™ PRIME 
Neonatal 100-000144-00 

Linha de amostragem de gases 

DRYLINE™ PRIME+ com adaptador 

de vias aéreas 

Adultos/Pediátrico 100-000140-00 
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Material 
Categoria do 

paciente 
Observação Nº da peça 

Linha de amostragem de gases 

DRYLINE™ PRIME+ com adaptador 

de vias aéreas 

Neonatal 100-000141-00 

Linha de amostragem nasal de gases 

DRYLINE™ PRIME+ 
Adultos 100-000145-00 

Linha de amostragem nasal de gases 

DRYLINE™ PRIME+ 
Pediátrico 100-000146-00 

Linha de amostragem nasal de gases 

DRYLINE™ PRIME+ 
Neonatal 100-000147-00 

Mini-coletor de água de gases 

DRYLINE™ PRIME 
/ 100-000151-00 

Cânula de amostragem CO2, Nasal, 

Adulto 
Adultos M02A-10-25937 

Cânula de amostragem CO2, Nasal, 

Pediátrica 
Pediátrico M02A-10-25938 

Cânula de amostragem nasal de CO2 

para uso em lactentes 
Neonatal M02B-10-64509 

Tubo de amostragem, Adulto 2,5m Adulto, pediátrico 9200-10-10533 

Tubo de amostragem, Neonatal, 2,5m Neonatal 9200-10-10555 

Adaptador de vias Aéreas DRYLINE Neonatal 040-001187-00 

Adaptador de vias Aéreas DRYLINE / 
Reto, 

descartável 
9000-10-07486 

Adaptador de vias Aéreas DRYLINE / 
Cotovelo, 

descartável 
9000-10-07487 

 

 

26.8 Outros 

Material Nº da peça 

Bateria de lítio 
LI23S005A, 022-000273-00 

LI13S001A, 022-000122-00 

Cabo de energia de três fios (Europa) DA8K-10-14454 

Cabo de aterramento 1000-21-00122 

Cabo para chamada de enfermeiros 009-003116-00 

Cabo externo de saída analógica 009-003117-00 

Cabo de sincronização do desfibrilador 009-003118-00 
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Material Nº da peça 

Visor de LCD, 19" 023-001129-00 

Unidade USB drive, 4G 
023-000217-00 

023-000218-00 

Registrador 115-001290-00 

Papel térmico A30-000001--- 

Suporte para montagem na parede para exibição externa 045-000931-00 

Braçadeira para montagem em carrinho 
045-000924-00 

045-000921-00 

Kit de montagem de gancho 
115-037484-00 

115-037909-00 

Gancho do trilho da cama 8000-30-90169 

Tubo de proteção do cabo 009-003648-00 

Fita para organização dos acessórios 009-003903-00 

Fitas de controle de cabos 0010-10-42667 

Leitor de código de barras 115-008393-00 
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A Especificações do produto 

 

 

A.1 Especificações de segurança do monitor 

A.1.1 Classificações 

O monitor de paciente é classificado, de acordo com a norma IEC60601-1:  

Tipo de proteção contra choque 

elétrico 

Classe I, equipamento energizado a partir de uma fonte 

de alimentação elétrica interna e externa. 

Grau de proteção contra choque 

elétrico 

Tipo BF à prova de desfibrilação para monitoramento 

de CO2. 

Tipo CF à prova de desfibrilação para ECG, RESP, 

TEMP, SpO2, NIBP, PNI e D.C. 

Modo de operação Contínuo 

Grau de proteção contra entrada 

prejudicial de água no monitor 

IPX1 (Proteção contra gotas d'água que caem na 

vertical) 

 

A.1.2 Especificações ambientais 

 AVISO 

 O equipamento pode não atender as especificação de desempenho devido ao 

armazenamento ou uso fora da faixa de temperatura e umidade especificada. 

 

Unidade principal 

Item Condições operacionais Condições de armazenamento 

Temperatura (°C) 0 a 40 -20 a 60 

Umidade relativa (sem condensação) de 15% a 95% de 10% a 95% 

Barométrica (mmHg) 427,5 a 805,5 120 a 805,5 

 

Módulo de CO2 

Item Condições operacionais Condições de armazenamento 

Temperatura (°C) 5 a 40 -20 a 60 

Umidade relativa (sem condensação) de 15% a 95% de 10% a 95% 

Barométrica (mmHg) 430 a 790 430 a 790 
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OBSERVAÇÃO 

 As especificações ambientais de parâmetros não especificados são as mesmas da 

unidade principal.  

 

 

A.2 Especificações da fonte de alimentação 

Energia CA 

Tensão 100 a 240 VCA (±10%) 

Corrente 1,5 A  

Frequência 50/60 Hz (±3Hz) 

Bateria (configuração padrão) 

Tipo de bateria De íon-lítio, recarregável, 11,1 DVC, 2,5 Ah 

Tempo de execução 

uMEC15/uMEC15S: ≥2,5 h 

uMEC10/uMEC6/uMEC12/uMEC7: ≥4 h 

com uma bateria nova totalmente carregada (25°C, brilho do 

monitor configurado para o valor padrão, cabo SpO2 

conectado, cabo ECG e cabo Temp não conectados, medições 

automáticas de PNI com intervalos de 15 minutos) 

Tempo de carga 

Quando o monitor está desligado, 

menos de 3,5 horas para 90% 

menos de 4 horas para 100% 

Quando o monitor está em uso, 

menos de 5,5 horas para 90% 

menos de 6 horas para 100% 

Retardo no desligamento pelo menos 5 min (após o primeiro alarme de bateria fraca) 

Bateria (configuração opcional) 

Tipo de bateria De íon-lítio, recarregável, 11,1 DVC, 5 Ah 

Tempo de execução 

uMEC15/uMEC15S: ≥6 h 

uMEC10/uMEC6/uMEC12/uMEC7: ≥8 h 

com uma bateria nova totalmente carregada (25°C, brilho do 

monitor configurado para o valor padrão, cabo SpO2 

conectado, cabo ECG e cabo Temp não conectados, medições 

automáticas de PNI com intervalos de 15 minutos) 
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Tempo de carga 

Quando o monitor está desligado, 

Menos de 7 horas para 90% 

Menos de 8 horas para 100% 

Quando o monitor está em uso, 

menos de 11 horas para 90% 

menos de 12 horas para 100% 

Retardo no desligamento pelo menos 5 min (após o primeiro alarme de bateria fraca) 

 

 

A.3 Especificações físicas 

Modelo Tamanho Peso  Observação 

uMEC15/uMEC15S 405×165×305 mm ≤5,0 kg Configuração padrão, 

bateria padrão, sem 

acessórios, registrador e 

outros módulos 

uMEC12/uMEC7 345×160×255 mm ≤4,0 kg 

uMEC10/uMEC6 315×155×220 mm ≤3,5 kg 

 

 

A.4 Especificações de hardware 

A.4.1 monitor de D.C 

Display do host 

Modelo 
Tamanho da tela 

(diagonal) 
Tipo de tela Resolução 

uMEC15/uMEC15S 15 polegadas LCD com 

retroiluminação e 

LED colorido 

pelo menos 1024×768 

pixels 

uMEC12/uMEC7 12,1 polegadas pelo menos 800×600 

pixels uMEC10/uMEC6 10,4 polegadas 

Display externo 

Tipo de tela LCD com retroiluminação e LED de grau médico 

 

A.4.2 Registrador 

Método Matriz de pontos de transferência térmica 

Largura do papel 50 mm ±1 mm 

Velocidade do papel 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s com precisão dentro de ±5% 

Número de canais de forma de 

onda 
Máximo 3 
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A.4.3 LEDs 

Lâmpada do alarme 1 (duas com código de cores: amarelo e vermelho) 

LED Liga 1 (verde) 

LED de energia CA 1 (verde) 

LED da bateria 1 (verde) 

 

 

A.4.4 Indicador de áudio 

Alto-falante 

Dá sons de alarme, tons de tecla (45 a 85 dB), tons de QRS; 

suporta PITCH TONE e modulação de tom multinível; tons de 

alarme de acordo com a norma IEC60601-1-8. 

 

 

A.4.5 Especificações da interface do monitor 

Power  1 Conector de entrada de energia CA 

Rede com fio 1 conector RJ45, 100 Base-TX, IEEE 802.3 

USB 2 conector, USB 2.0 

Terminal de aterramento 

equipotencial 
1 

Conector multifuncional 1 

Conector VGA 1 

 

 

A.4.6 Saídas 

Saída analógica 

Norma 
Cumpre as exigências da norma EC60601-1 para proteção 

contra curto-circuito e corrente de fuga. 

Saída analógica de ECG 

Largura de banda 

(-3dB; frequência de referência: 

10Hz) 

Modo de diagnóstico:  

Modo de monitoração:  

Modo cirúrgico:  

Modo ST:  

0,05 a 150 Hz 

0,5 a 40 Hz 

1 a 20 Hz 

0,05 a 40 Hz 

Atraso de QRS ≤25 ms (no modo de diagnóstico e com Mpasso desativado) 

Sensibilidade  1V/mV±5% 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3631



   

A-5 

Rejeição/melhoria de 

marca-passo  

Melhoria de marca-passo 

Amplitude de sinal: Voh ≥ 2,5 V 

Largura do pulso: 10 ms ± 5% 

Tempo de elevação e de queda do sinal: ≤ 100 µs 

Sinal de chamada de enfermeiros 

Amplitude  

Alto nível: 3,5 a 5 V, fornecendo um máximo de 10 mA de 

corrente de saída; 

Baixo nível: < 0,5 V, recebendo um máximo de 5 mA de 

corrente de entrada. 

Tempo de elevação e de queda ≤1 ms 

Pulso de sincronização do desfibrilador 

Impedância de saída ≤100 Ω 

Máximo tempo de retardo 35 ms (do pico de curva R para o primeiro pulso) 

Amplitude  

Alto nível: 3,5 a 5 V, fornecendo um máximo de 10 mA de 

corrente de saída; 

Baixo nível: < 0,5 V, recebendo um máximo de 5 mA de 

corrente de entrada. 

Largura do pulso 100 ms ±10% 

Tempo de elevação e de queda ≤1 ms 

Saída de alarme (Conector de rede) 

Tempo de atraso do alarme do 

monitor de paciente até o 

equipamento remoto 

O tempo de atraso do alarme do monitor de paciente até o 

equipamento remoto é ≤2 segundos, medidos no conector de 

saída de sinal do monitor. 

 

 

A.5 Armazenamento de dados 

Tendências 

Tendências: 120 horas, em resolução de 1 min 

Tendências de duração média: 4 horas, em resolução de 5 s 

Tendências longas: 1200 horas, em resolução de 10 min 

Alarmes de parâmetros 
1800 alarmes fisiológicos e eventos manuais e formas de onda 

de parâmetros relacionadas. 

Eventos de arritmia 
128 eventos de arritmia e formas de onda e parâmetros 

relacionados. 

Medidas de PNI 1600 conjuntos 

Formas de onda de revelação 

total 

48 horas no máximo. O tempo específico de armazenagem 

depende das formas de onda armazenados e do número de 

formatos de onda. 
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A.6 Rede sem fio 

Normas Módulo sem fio MSD45N: IEEE 802.11a/b/g/n, suporte Wi-Fi 

 

 

A.7 Especificações de medidas 

A faixa ajustável de limites de alarmes é idêntica à da faixa de medição de sinais, exceto se 

especificado o contrário. 

 

 

A.7.1 ECG 

ECG 

Padrões IEC60601-2-27  

Conj. derivações 

3 derivações: I, II, III 

5 derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 

12 derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 a V6 (para 

uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S) 

Padrão ECG AHA, IEC 

Sensibilidade do monitor 

1,25 mm/mV (X0,125), 2,5 mm/mV (X0,25), 5 mm/mV (X0,5), 

10 mm/mV (X1), 20 mm/mV (X2), 40 mm/mV (X4) 

Precisão: ±5%  

Velocidade de varredura 
6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s 

Precisão: ±5% 

Largura de banda (-3 dB) 

Modo de diagnóstico:  

Modo de monitoração:  

Modo cirúrgico:  

Modo ST:  

0,05 a 150 Hz 

0,5 a 40 Hz 

1 a 20 Hz 

0,05 a 40 Hz 

Taxa de rejeição no modo 

comum 

(com corte desativado) 

Modo de diagnóstico:  

Modo de monitoração:  

Modo cirúrgico:  

Modo ST:  

≥90 dB 

≥105 dB 

≥105 dB 

>105 dB(com corte ativado) 

CORTE lig/desl 

Impedância diferencial de 

entrada 
≥ 5MΩ 

Intervalo de sinal de entrada ±8 mV (valor pico a pico) 

Tolerância potencial de 

compensação de eletrodo 
±500 mV 
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Corrente de detecção de 

eletrodos desligados 

Medição de eletrodos: <0,1 μA 

Eletrodo principal: <1 μA 

Proteção contra desfibrilhação 

Carga 5000V (360 J) sem perda ou corrupção de dados 

Tempo de recuperação da base: <5 s (após a desfibrilação) 

Tempo de recuperação da polarização: <10 s 

Absorção de energia da desfibrilação: < 10% (carga de 100Ω) 

Sinal de calibração  
1 mV (valor pico a pico) 

Precisão: ±5% 

Proteção contra eletrocirurgia 

Modo de corte: 300 W 

Modo de coagulação: 100 W 

Tempo de recuperação: ≤10 s 

Compatível com os requisitos constantes na cláusula 202.6.2.101 

da norma IEC 60601-2-27  

Pulso de marca-passo 

Marcadores de pulso de 

marca-passo 

Os pulsos de marca-passo de acordo com as condições a seguir 

estão identificados com o marca-passo:  

Amplitude:  

Largura:  

Tempo para elevação:  

±2 a ±700 mV 

0,1 a 2 ms 

10 a 100 µs 

Rejeição do pulso de 

marca-passo 

Quando testado de acordo com a norma IEC60601-2-27: 

201.12.1.101.13, o medidor de frequência cardíaca rejeita todos 

os pulsos que cumpram as seguintes condições:  

Amplitude:  

Largura:  

Tempo para elevação:  

±2 a ±700 mV 

0,1 a 2 ms 

10 a 100 µs 

FC 

Intervalo de medição 

Neonatal:  

Pediátrico:  

Adulto:  

15 a 350 bpm 

15 a 350 bpm 

15 a 300 bpm 

Resolução 1 bpm 

Precisão ±1 bpm ou ±1%, a que for maior. 

Sensibilidade 200 μV (derivação II) 
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Método de obtenção de média 

da FC 

Em conformidade com os requisitos na Cláusula 201.7.9.2.9.101 

b) 3) de IEC60601-2-27, o seguinte método é utilizado:  

Se, no mínimo, 3 intervalos consecutivos de RR forem 

superiores a 1.200 ms, a FC será calculada por meio da obtenção 

da média dos 4 intervalos mais recentes de RR. De outro modo, 

a frequência cardíaca será calculada pela subtração dos valores 

máximo e mínimo dos 12 intervalos mais recentes de RR e suas 

médias correspondentes. 

O valor da FC exibido na tela do monitor é atualizado a cada 

segundo. 

Resposta a ritmos irregulares 

De acordo com os requisitos constantes na cláusula 

201.7.9.2.9.101 b) 4) da norma IEC60601-2-27, após 20 

segundos de estabilização, a frequência cardíaca é exibida da 

seguinte forma:  

Bigeminia ventricular (3a):  -80 ±1 bpm 

Bigeminia ventricular alternada lenta (3b):  -60 ±1 bpm 

Bigeminia ventricular alternada rápida (3c):  -120 ±1 bpm 

Sístoles bidirecionais (3d):  -90 ±2 bpm 

Tempo de resposta para 

mudanças da frequência 

cardíaca 

Atende aos requisitos da norma IEC60601-2-27: Cláusula 

201.7.9.2.9.101 b) 5). 

De 80 a 120 bpm: menos de 11 s 

De 80 a 40 bpm: menos de 11 s  

Tempo até o alarme de 

taquicardia 

 

Atende aos requisitos da norma IEC60601-2-27: Cláusula 

201.7.9.2.9.101 b) 6). 

Curva 

4ah - intervalo:  

4a – intervalo:  

4ad – intervalo:  

Formato de onda 4bh – intervalo:  

4b – intervalo:  

4bd – intervalo:  

 

< 11 s 

< 11 s 

< 11 s 

< 11 s 

< 11 s 

< 11 s 

Recurso de rejeição da onda T 

alta 

Quando o teste é realizado de acordo com a cláusula 

201.7.9.2.9.101 b) 2)da IEC60601-2-27, o medidor da frequência 

cardíaca rejeitará todos os complexos QRS de 100 ms com 

menos de 1,2 mV de amplitude, e as ondas T com intervalo de T 

de 180 ms, assim como aquelas com intervalo de Q-T de 350 ms. 

Classificações de análise de 

arritmia 

Assistolia, FibV/TaqV, TaqV, Vent. Bradi, Taquic. extrema, Bradi 

extrema, CVPs/min, PNP, PNC, CVP, Bat Premat Suc, CVPs 

contínuos, Bigeminismo, Trigeminismo, R sobre T, Batimentos 

perdidos, Bradic., Taqui, Ritmo vent, PVC multif, TV não 

sustentada, Pausa, Ritmo irr, Afib, Pausas/min 
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Análise do segmento ST 

Intervalo de medição -2,0 a 2,0 mV RTI 

Precisão 
-0,8 a 0,8 mV:  

Além deste intervalo:  

±0,02 mV ou ±10%, o que for maior. 

Não especificado. 

Taxa de atualização 10 s 

Resolução 0,01 mV 

Limite de alarme Intervalo (rpm) Passo (rpm) 

ST alto 
(limite mínimo + 0,2 mV) a 2,0 mV 

-2,0 a 2,0 mV 
0,1 mV 

ST baixo 
-2,0 mV a (limite máximo - 0,2 mV) 

de -2,0 mV a 2,0 mV 

 

 

A.7.2 Resp 

Técnica Impedância transtoráxica 

Derivação As opções são derivação I e II. O padrão é a II. 

Curva de excitação da 

respiração 
< 300 µA RMS, 64 kHz (±10%) 

Intervalo de valores basais 

de impedância 
200 a 2500Ω (utilizando um cabo de ECG com resistência de 1kΩ) 

Largura de banda 0,2 a 2,5 Hz (-3 dB) 

Velocidade de varredura 
3 mm/s, 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s ou 50 mm/s 

Precisão: ±5% 

Frequência respiratória 

Intervalo de medição  
Adulto:  

Pediátrico, neonatal:  

0 rpm a 120 rpm 

0 rpm a 150 rpm 

Resolução 1 rpm 

Precisão 
7 rpm a 150 rpm:  

0 rpm a 6 rpm:  

±2 rpm ou ±2%, a que for maior 

Não especificado. 

Tempo do alarme de apneia 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s 

Limite de alarme Intervalo (rpm) Passo (rpm) 

FR alta  
Adulto, pediátrico:  

Neonatal:  

(limite mínimo + 2) a 100 

(limite mínimo + 2) a 150 1 

FR baixa 0 a (limite máximo –2) 
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A.7.3 SpO2 

Padrões Atende aos padrões do ISO80601-2-61 

*Verificação da precisão da medida: A precisão do SpO2 foi comprovada em experimentos com 

seres humanos, comparando a referência de amostras de sangue arterial medido com um 

co-oxímetro As medições do oxímetro de pulso são distribuídas estatisticamente e está previsto que 

cerca de dois terços das medições se encontrarão dentro da faixa de acurácia especificada, em 

comparação com as medições com co-oxímetro. 

Intervalo da medida de SpO2 0 a 100% 

Resolução 1% 

Tempo de resposta 
≤ 30 s (PI > 0,3, sem interferências, alteração súbita o valor de 

SpO2 entre 70% - 100%) 

Precisão 

70 a 100%: ±2% (modo adulto/pediátrico) 

70 a 100%: ±3% (modo neonatal) 

0% a 69%: Não especificado. 

*Foram realizados estudos para validação da precisão do oxímetro de pulso com sensores 

neonatais de SpO2 em contraste com um co-oxímetro. Neste estudo, estiveram envolvidos 

neonatos de 1 a 30 dias vida, com idade gestacional de 22 semanas até parto a termo. A análise 

estatística dos dados desse estudo mostra se a precisão (Arms) encontra-se dentro da especificação 

de precisão indicada. Consulte a tabela a seguir. 

Tipo de sensor Totalmente neonatos Dados Braços 

518B 97 (51 masculinos e 46 femininos) 200 pares 2,38% 

520N 122 (65 masculinos e 57 femininos) 200 pares 2,88% 

Os oxímetros de pulso com sensores SpO2 para neonatos também foram validados em adultos. 

Taxa de atualização 1 s 

Intervalo da medida de IP de 0,05% a 20% 

 

Limite de alarme Intervalo (%) Passo (%) 

SpO2 alto  (limite mínimo + 2) a 100 

1 SpO2 baixo Dessaturação a (limite máximo – 2) 

Desat 0 a (limite máximo –2) 

 

Informações sobre os indivíduos de teste do relatório de estudo clínico:  

Cor da pele Sexo Número Idade(anos) Saúde 

Negro Masculino 1 28.2±9.19 Saudável 

Feminino 1 

amarelo Masculino 3 

Feminino 9 
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A.7.4 FP 

Limite de alarme Intervalo (bpm) Passo (bpm) 

FP alta (limite baixo +2) a 300 
1 

FP baixa 15 a (limite alto -2) 

 

FP do módulo de SpO2 

Intervalo de medição 20 a 300 bpm 

Resolução 1 bpm 

Tempo de resposta 
< 30 s (PI > 0,3, sem interferências, alteração súbita do valor da 

FP entre 25 e 240 bpm) 

Precisão ±3 bpm 

Taxa de atualização 1 s 

Tempo de média da SpO2 

7 s (quando a sensibilidade é configurada como Alto) 

9 s (quando a sensibilidade é configurada como Médio) 

11 s (quando a sensibilidade é configurada como Baixo) 

 

FP do módulo de PI 

Intervalo de medição 25 a 350 bpm 

Resolução 1 bpm 

Precisão ±1 bpm ou ±1%, a que for maior 

Taxa de atualização 1 s 

 

A.7.5 PNI 

Normas Atende aos padrões da IEC80601-2-30,  

Técnica Oscilometria 

Modo de operação Manual, automático e STAT 

Intervalos de repetição em 

modo automático 

1 min, 2 min, 2.5 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 

min, 1 h, 1.5 h, 2 h, 3 h, 4 h, 8 h 

Tempo do ciclo em modo 

STAT 
5 min 

Tempo máximo de medição 

Adulto, 

pediátrico:  
120 s 

Neonatal:  90 s 

Intervalos de medidas 

(mmHg) 

 Adultos Pediátrico Neonatal 

Sistólica:  25 a 290 25 a 240 25 a 140 
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Diastólica:  10 a 250 10 a 200 10 a 115 

Média:  15 a 260 15 a 215 15 a 125 

Precisão 
Erro médio máximo: 5 mmHg 

Desvio padrão máximo: 8 mmHg 

Resolução 1 mmHg 

Intervalo de pressão inicial de 

inflação do manguito (mmHg) 

Adulto:  

Pediátrico:  

Neonatal:  

80 a 280 

80 a 210 

60 a 140 

Pressão inicial padrão de 

inflação do manguito (mmHg) 

Adulto:  

Pediátrico:  

Neonatal:  

160 

140 

90 

Proteção de sobrepressão em 

software 

Adulto, 

pediátrico:  

Neonatal:  

297 ±3 mmHg 

147 ±3 mmHg 

Variação de medida da pressão 

estática 
0 mmHg a 300 mmHg 

Precisão da medição da 

pressão estática 
± 3 mmHg 

FP 

Intervalo de medição  30 a 300 bpm 

Resolução 1 bpm 

Precisão ±3 bpm ou ±3%, a que for maior. 

 

Limite de alarme Intervalo (mmHg) Variação (mmHg) 

Sist alto 

Adulto: (limite mínimo + +5) a 290 

Pediátrico: (limite mínimo + +5) a 240 

Neonatal: (limite mínimo + +5) a 140 

PNI ≤ 50: 1 

PNI > 50: 5 

Sist baixo 25 a (limite alto -5) 

Média alta 

Adulto: (limite mínimo + +5) a 260 

Pediátrico: (limite mínimo + +5) a 215 

Neonatal: (limite mínimo + +5) a 125 

Média baixa 15 a (limite alto -5) 

Diastólica alta 

Adulto: (limite mínimo + +5) a 250 

Pediátrico: (limite mínimo + +5) a 200 

Neonatal: (limite mínimo + +5) a 115 

Diastólica baixa 10 a (limite máximo -5) 
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*Verificação da precisão da medida: Nos modos adulto e pediátrico, as medidas da pressão 

arterial obtidas com esse aparelho estão de acordo com a norma para esfignomanômetros 

não invasivos (ISO 81060-2) em relação à média de erro e desvio padrão em comparação 

com medidas intra-arteriais ou auscultatórias (segundo a configuração) em uma população 

típica de pacientes. O 5º som de Korotkoff foi usado como referência auscultatória para 

determinação da pressão diastólica. 

No modo neonatal, as medições da pressão arterial obtidas com esse aparelho são 

compatíveis com a norma nacional americana para esfigmomanômetros não invasivos (ISO 

81060-2) em relação à média de erro e desvio padrão em comparação com medições 

intra-arteriais ou auscultatórias (segundo a configuração) em uma população típica de 

pacientes. 

 

 

A.7.6 Temperatura 

Normas Atende aos padrões da norma ISO 80601-2-56 

Técnica Resistência térmica 

Modo operacional Modo direto 

Intervalo de medição de 0 a 50°C (de 32 a 122°F) 

Resolução 0,1°C 

Precisão ±0,1°C (sem sonda) 

Taxa de atualização 1 s 

Tempo mínimo para medição 

precisa 

Superfície corporal: <100 s 

Cavidade do corpo: <80 s 

Tempo de resposta transitório 
Sonda para superfície corporal: <45 s 

Sonda para cavidade do corpo: <45 s 

 

Limite de alarme Variação Variação 

T1/T2 alto (limite mínimo +1) a 50°C 

0,1°C T1/T2 baixo 0,1 a (limite máximo -1) °C 

TD alto 0,1 a 50°C 
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A.7.7 PI (para uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S) 

Padrões Atende aos padrões do IEC60601-2-34. 

Técnica Medição invasiva direta 

PI 

Intervalo de medição -50 a 300 mmHg 

Resolução 1 mmHg 

Precisão ±2% ou ±1 mmHg, a que for maior (sem sensor) 

Taxa de atualização 1 s 

Transdutor de pressão 

Tensão de excitação 5 V CC, ±2% 

Sensibilidade 5 μV/V/mmHg 

Ajuste do desvio do zero ± 200 mmHg 

Intervalo de impedância 300 a 3000Ω 

 

Limite de alarme Intervalo (mmHg) Variação (mmHg) 

Sist alto 

(limite mínimo + 2) a 300 

1 

Média alta 

Diastólica alta 

Sist baixo 

-50 a (limite máximo –2) Média baixa 

Diastólica baixa 

 

 

A.7.8 D.C. (para uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S) 

Método de medição Método de termodiluição 

Intervalo de medição 

D.C.:  0,1 L/min a 20 L/min 

TS:  de 23 a 43°C 

TI:  0°C a 27°C 

Resolução 
D.C.:  

TS, TI:  

0,1 L/min  

0,1°C 

Precisão 
D.C.:  

TS, TI:  

±5% ou ±0,1 L/min, a que for maior 

±0,1°C (sem sensor) 

Replicabilidade D.C.:  ±2% ou ±0,1 L/min, o que for maior 

Intervalo de alarme TS:  de 23 a 43°C 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3641



   

A-15 

 

Limite de alarme Variação Variação 

TB alto de (limite mínimo +1) a 43°C 0,1°C 

 TB baixo de 23 a (limite máximo -1) °C 

 

 

A.7.9 CO2 (para uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S) 

Técnica Absorção de raios infravermelhos 

Padrão Atende aos padrões da norma ISO 80601-2-55 

Variação da medida de CO2 0 a 20% 

Precisão* 

Concentração de CO2 < 1%:  

1% ≤ concentração de CO2 < 5% 

5% ≤ concentração de CO2 < 7% 

7% ≤ concentração de CO2 < 12% 

12% ≤ concentração de CO2 ≤ 13% 

13% < concentração de CO2 ≤ 20% 

20% < concentração de CO2 

±0,1% 

±0,2% 

±0,3% 

±0,4% 

±0,5% 

±(0,43%+8%rel) 

não especificado 

Aumento de ± 0,3 %ABS no erro do modo de precisão ISO 

Desvio da precisão 
Atende os requisitos de precisão da medida em um intervalo de 6 

horas 

Resolução 1 mmHg 

Taxa de fluxo de 

amostragem 

Conectando o coletor de água DRYLINE II para pacientes adultos 

e pediátricos: 120 ml/min 

Conectando o coletor de água DRYLINE II para pacientes 

neonatais: 90 ml/min 

Conectando o coletor de água DRYLINE PRIME: 50 ml/min 

Tolerância para a taxa de 

fluxo de amostragem 
±15% ou ±15 ml/min, o que for maior. 

Tempo para inicialização <90 s 

Tempo de elevação 

Medido com um coletor de água DRYLINE II e uma linha de 

amostragem de 2,5 m para neonatos: <330 ms em 90 ml/min  

Medido com um coletor de água adulto DRYLINE II e uma linha 

de amostragem adulta de 2,5 m: <300 ms em 120 ml/min  

Medido com um coletor de água DRYLINE PRIME e uma linha 

de amostragem: <200 ms em 50 ml/min 
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Tempo de resposta 

Medido com um coletor de água e uma linha de amostragem de 

2,5 m para neonatos: <4,5 s @ 90 ml/min  

Medido com um coletor de água adulto e uma linha de 

amostragem adulta de 2,5 m: <5,5 s @ 120 ml/min 

Medido com um coletor de água DRYLINE PRIME e uma linha 

de amostragem: <5 s @ 50 ml/min 

Intervalo de medição de 

FRVa 
0 rpm a 150 rpm 

Precisão da medição de 

FRVa 

<60 rpm: ±1 rpm 

60 rpm a 150 rpm: ±2 rpm 

Tmpo apneia 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s 

Observação: O tempo de resposta é a soma do tempo de elevação e do tempo de retardo. 

 

Efeito de gases de interferência nas medições de CO2 

Gás Concentração (%) Efeito quantitativo* 

N2O ≤60 

± 1 mmHg 

Hal ≤4 

Sev ≤5 

Iso ≤5 

Enf ≤5 

O2 ≤100 

Des ≤15 ± 2 mmHg 

* significa que um erro a mais deve ser adicionado, caso ocorra uma interferência de gás quando 

as medidas de CO2 forem executadas entre 0-40 mmHg. 

As especificações imprecisas são afetadas pela alteração taxa de respiração e I:E. A leitura do gás 

no final da expiração está dentro da especificação da taxa de respiração, abaixo de 15BPM e 

relação I: E menor do que 1:1 em relação às leituras de gás sem fôlego. 

 

Limite de alarme Variação Variação 

EtCO2 alto (limite mínimo + 2) a 99 mmHg 

1 mmHg EtCO2 baixo 1 a (limite máximo -2) mmHg 

FiCO2 alto 1 a 99 mmHg 

FRVa alta 
Adulto, pediátrico: de (limite mínimo + 2) a 100 rpm 

Neonatal: de (limite mínimo + 2) a 150 rpm 1 rpm 

FRVa baixa 0 a (limite máximo -2) rpm 
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B Conformidade com as normas de EMC e 

rádio 

 

 

B.1 EMC 

O equipamento atende às exigências da norma IEC60601-1-2. 

 

 

OBSERVAÇÃO 

 O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados pode resultar 

em aumento de emissões eletromagnéticas e/ou diminuição da imunidade do 

equipamento. 

 O dispositivo e seus componentes não devem ser colocados em uso na posição lado 

a lado ou sobre algum outro equipamento. Se isso for necessário, o dispositivo e 

seus componentes devem ser observados com relação ao seu funcionamento 

normal, na configuração em que forem utilizados. 

 O dispositivo exige precauções especiais no que diz respeito à compatibilidade 

eletromagnética, devendo ser instalado e posto em serviço de acordo com as 

informações de CEM fornecidas abaixo.  

 Outros dispositivos podem interferir neste monitor, mesmo que atendam às 

exigências da CISPR. 

 Quando o sinal de entrada está abaixo da amplitude mínima fornecida nas 

especificações técnicas, podem ocorrer erro nas medições. 

 Equipamentos de comunicação portáteis e móveis podem afetar o desempenho 

deste monitor.  

 Outros dispositivos que possuem transmissor ou fonte de RF podem afetar o 

dispositivo (por ex., celulares, PDAs e PCs com função sem fio). 
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Orientações e declaração — emissões eletromagnéticas 

O dispositivo é destinado à utilização no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O cliente 

ou o usuário devem certificar-se de que o dispositivo seja utilizado em um ambiente que cumpra 

essas especificações. 

Teste de emissão Compatibilidade Ambiente eletromagnético — orientações 

Emissões de 

radiofrequência (RF) 

CISPR 11 

Grupo 1 O dispositivo utiliza energia de 

radiofrequência somente para seu 

funcionamento interno. Portanto, suas 

emissões de RF são muito baixas e 

provavelmente não causam nenhuma 

interferência em equipamentos eletrônicos 

próximos. 

Emissões de RF CISPR 11 Classe A O dispositivo é adequado para uso em 

qualquer instalação que não seja doméstica e 

que esteja conectada indiretamente à rede 

pública de fornecimento de energia de baixa 

tensão, que abastece edifícios utilizados para 

finalidades domésticas 

Emissões harmônicas 

IEC61000-3-2 

Classe A 

Flutuações de 

tensão/ondulações de 

emissões IEC 61000-3-3 

Em conformidade 

com 

 

 

 AVISO 

 Este dispositivo destina-se a ser usado apenas por profissionais da área de saúde. 

Este equipamento/sistema pode causar rádio-interferência ou interromper a 

operação de equipamentos próximos. Talvez seja necessário adotar medidas para 

reduzir essa interferência, como reorientação ou reposicionamento do 

[EQUIPAMENTO ME ou SISTEMA ME] ou proteção do local. 

 

Se o sistema for operado dentro do ambiente eletromagnético listado na tabela Orientações e 

declaração — Imunidade eletromagnética, o sistema permanecerá seguro e fornecerá o 

seguinte desempenho essencial: 

 Modo operacional 

 Precisão 

 Função 

 Identificação dos acessórios 

 Dados armazenados 

 Alarme 

 Detectar para conexão 
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Orientações e declaração — imunidade eletromagnética  

O dispositivo é destinado à utilização no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O cliente ou o 

usuário devem certificar-se de que o dispositivo seja utilizado em um ambiente que cumpra essas 

especificações.  

Teste de 

imunidade 

Nível de teste 

IEC60601  
Nível de conformidade 

Ambiente eletromagnético 

— orientações 

Descarga 

eletrostática 

(ESD) IEC 

61000-4-2 

contato ±6 kV 

ar ±8 kV 

contato ±6 kV 

ar ±8 kV  

O piso deve ser de madeira, 

concreto ou azulejo de 

cerâmica. Se o chão for 

coberto por material 

sintético, a umidade relativa 

deve ser, no mínimo, 30%. 

Transições 

elétricas 

rápidas/faíscas 

IEC 61000-4-4 

Linhas de fornecimento 

de energia ±2 kV 

±1 kV para linhas de 

entrada/saída 

Linhas de fornecimento 

de energia ±2 kV 

±1 kV para linhas de 

entrada/saída 

A qualidade de potência 

principal deve ser a de um 

típico ambiente comercial 

ou hospitalar. 

Ondulação IEC 

61000-4-5 

±1 kV linha(s) a linha(s) 

±2 kV linha(s) para terra 

±1 kV linha(s) a linha(s) 

±2 kV linha(s) para terra 

Falhas de tensão, 

interrupções 

curtas e variações 

na entrada do 

fornecimento de 

energia da fonte 

IEC 61000-4-11 

<5 % UT (> curva de 

95 % UT) durante 0,5 

ciclo 

 

40 % UT (curva de 60 % 

UT) durante 5 ciclos  

 

70 % UT (curva de 30 % 

UT) durante 25 ciclos 

 

<5 % UT (> curva de 

95 % UT) durante 5 s 

<5 % UT (> curva de 

95 % UT) durante 0,5 

ciclo 

 

40 % UT (curva de 60 % 

UT) durante 5 ciclos  

 

70 % UT (curva de 30 % 

UT) durante 25 ciclos 

 

<5 % UT (> curva de 

95 % UT) durante 5 s 

A qualidade de potência 

principal deve ser a de um 

típico ambiente comercial 

ou hospitalar. Caso seja 

necessário continuar a usar 

o equipamento durante 

interrupções no 

fornecimento de energia, 

recomenda-se utilizar uma 

fonte ininterrupta de energia 

ou uma bateria. 

Campo 

magnético da 

frequência de 

alimentação 

(50/60 HZ) IEC 

61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Os campos magnéticos de 

frequência de potência 

devem ter níveis 

característicos para um local 

típico em um ambiente 

comercial ou hospitalar. 

Observação: UT representa a voltagem da rede elétrica de corrente alternada antes da aplicação do nível 

de teste. 
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Orientações e declaração — imunidade eletromagnética 

O dispositivo é destinado à utilização no ambiente eletromagnético especificado. O cliente ou usuário 

do dispositivo deverá assegurar que ele seja utilizado em um ambiente como o descrito abaixo. 

Teste de 

imunidade 

Nível de teste 

IEC60601 

Nível de 

conformidade 

Ambiente eletromagnético — orientações 

RF conduzida 

IEC61000-4-6 

3 Vrms 

de 150 kHz a 

80 MHz 

3 Vrms Não utilize equipamentos de comunicação de 

RF, portáteis ou móveis a uma distância 

inferior à recomendada de qualquer 

componente do equipamento, incluindo os 

cabos. A distância de separação recomendada 

é calculada com base na equação aplicável à 

frequência do transmissor. Distâncias de 

separação recomendadas:  

Pd 2.1  

RF irradiada 

IEC61000-4-3 

3V/m 

de 80 MHz a 

2,5 GHz 

3V/m Distâncias de separação recomendadas:  

80 MHz～800 MHz 

Pd 2.1  

800 MHz-2,5 GHz 

Pd 3.2  

onde P é valor nominal máximo de saída do 

transmissor em Watts (W), de acordo com o 

fabricante do transmissor, e d é a distância de 

separação recomendada, em metros (m).
b
 

A potência do campo de transmissores de RF 

fixos, conforme determinado por um estudo 

eletromagnético local
a
 deve ser menor do que 

o nível de conformidade em cada variação de 

frequência
b
. 

A interferência pode ocorrer nas 

proximidades do equipamento marcado com 

o seguinte símbolo:  

Observação 1: Em 80 MHz a 800 MHz,aplica-se a faixa de frequência mais alto para a distância de 

separação. 

Observação 2: É possível que estas orientações não sejam aplicáveis em todas as situações. A 

propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 

Observação 3: O dispositivo que recebe intencionalmente energia eletromagnética de RF na banda 

de exclusão (2395.825MHz-2487.645MHz) é isento dos requisitos ESSENCIAIS DE 

DESEMPENHO, mas permanece seguro. 
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a Teoricamente, não é possível prever com exatidão as intensidades de campo provenientes de 

transmissores fixos, tais como estações de base de radiotelefonia (celular/sem fio) e rádios móveis 

terrestres, rádio amador, emissoras de AM e FM e emissoras de TV. Para avaliar o ambiente 

eletromagnético originado pelos transmissores fixos de RF, deve-se analisar a possibilidade de 

executar um estudo eletromagnético local. Se a intensidade de campo medida no local em que o 

[EQUIPAMENTO ME ou SISTEMA ME] é usado exceder o nível aplicável de conformidade de RF 

acima, o [EQUIPAMENTO ME ou SISTEMA ME] deverá ser observado para comprovar seu 

funcionamento normal. Caso identifique anomalias no desempenho, talvez seja necessário tomar 

medidas adicionais, tais como reorientar ou reposicionar o [EQUIPAMENTO ME ou SISTEMA 

ME]. 

b Acima do intervalo de frequência compreendido entre 150 kHz e 80 MHz, as intensidades de campo 

deverão ser inferiores a 3V/m. 

 

 

AVISO 

 O dispositivo encontra-se configurado com um conector de rede sem fio para 

receber sinal sem fio. Outros dispositivos podem interferir neste monitor, mesmo 

que atendam às exigências da CISPR. 

 

 

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação por RF móveis e 

portáteis e o dispositivo 

O dispositivo destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético no qual as perturbações à 

frequência de rádio por irradiação estão controladas. O cliente ou o usuário do dispositivo podem 

auxiliar na prevenção de interferências eletromagnéticas, mantendo uma distância mínima entre os 

equipamentos de comunicação por RF, portáteis e móveis (transmissores) e o dispositivo, 

conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de 

comunicação. 

Potência de 

saída nominal 

máxima do 

transmissor (W) 

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

transmissor 

150 kHz ～ 80 MHz 

Pd 2.1  

80 MHz ～ 800 MHz 

Pd 2.1  

800 MHz ～ 2,5 GHz 

Pd 3.2  

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

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

1 1,20 1,20  2,30 

10 3,80 3,80 7,30 

100 12,00 12,00  23,00 
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Para os transmissores classificados com uma potência máxima de saída diferente das aqui 

indicadas, a distância d de separação recomendada em metros (m) pode ser estimada com base na 

equação aplicada à frequência do transmissor, em que P é a classificação de potência máxima de 

saída do transmissor em watts (W), de acordo com o respectivo fabricante. 

Observação 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para o intervalo de 

frequência mais alto. 

Observação 2: É possível que estas orientações não sejam aplicáveis em todas as situações. A 

propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 

 

 

B.2 Conformidade com as normas de rádio 

 

Parâmetros de RF (para o Módulo sem fio MSD45N) 

Item IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11a/n 

Banda de Frequência 

de Operação (MHz) 
2412~2472 

5180~5240 

5260~5320 

5500~5700 

Modulação 

802.11b: DSSS 

(DBPSK/DQPSK/CCK) 

802.11g/n: OFDM 

(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM) 

OFDM 

(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM)  

Energia de Saída do 

Transmissor (dBm) 

<20 (média) 

<30 (pico) 

<23 (média) 

<30 (pico) 

 

 

O módulo de rádio MSD45N está em conformidade com as exigências essenciais e outras 

disposições relevantes da Diretiva 1999/5/EC (Radio Equipment and Telecommunications 

Terminal Equipment Directive).  

 

O dispositivo, que inclui o módulo sem fio MSD45N, está em conformidade com a parte 15 

das Regras FCC. A operação está sujeita à condição de que este dispositivo não cause 

interferências prejudiciais. 

 

A operação deste equipamento requer um diálogo prévio com um coordenador de frequência 

designado pela FCC para o Serviço de Telemetria Médica sem Fio. 

 

Este dispositivo é compatível com a norma canadense ICES-001. Cet appareil ISM est 

conforme a la norme NMB-001 du Canada. 
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O dispositivo, que inclui um módulo MSD45N sem fio, FCC e conformidade com a indústria 

de rádio do Canadá: Este dispositivo cumpre as exigências da Parte 15 das Normas FCC e da 

RSS-210 da indústria canadense. A operação está sujeita a duas condições: (1) esse 

dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) esse dispositivo deve aceitar 

qualquer interferência recebida, incluindo interferências que podem causar operação 

indesejada. Quaisquer alterações ou modificações neste equipamento que não sejam 

expressamente aprovadas pela Mindray podem causar interferência na radiofrequência e 

impedir que a autoridade opere este equipamento. 

 

O ganho de antena máximo permitido está em conformidade com os limites e.i.r.p., conforme 

declarado na RSS-210. 

 

O ganho de antena máximo permitido está em conformidade com os limites e.i.r.p. 

especificados para operação ponto a ponto, conforme declarado na RSS-210. 

 

 AVISO 

 Mantenha uma distância de, no mínimo, 20cm do monitor quando a função Wi-Fi 

estiver em uso. 
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OBSERVAÇÕES 
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C Configurações padrão 

 

Este capítulo apresenta algumas das configurações padrão de fábrica mais importantes na 

administração de configuração. Os usuários não podem alterar a configuração padrão de 

fábrica. No entanto, você pode fazer alterações nas definições da configuração padrão de 

fábrica e, em seguida, salvar a configuração alterada como uma configuração do usuário. 

Utilize a última coluna das tabelas a seguir para fazer anotações e análises. 

 

Observação: Neste capítulo, M.O significa modo operacional do monitor. A coluna C se 

refere às configurações que podem ser alteradas na administração de configuração. A coluna 

M se refere às configurações que podem ser alteradas no modo de monitoramento. 

 

 

C.1 Configuração de parâmetros 

C.1.1 ECG 

Configuração de ECG 

Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Conj. derivações * * Auto  

Fonte alarme * * FC  

Alarme * * Lig  

Nív. Alarme * * Média  

FC/FP alta 

Adulto 

* * 

120  

Pediátrico 160  

Neonatal 200  

FC/FP 

baixa 

Adulto 

* * 

50  

Pediátrico 75  

Neonatal 100  

Varr. * * 25 mm/s  

Vol batimento * * 2  

Mpasso  * Não  

Filtro de corte * * Lig  

Ganho * * X1  

Filtro * * Monitor  

TELA DE ECG * * Normal  
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Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

SmartLead desl  * * Lig  

 

Análise de ST 

Nome do item 
M.O Geral 

Padrões do 

usuário 

C M   

ANÁLISE ST * * Desl  

Alarme * * Desl  

Nív. Alarme * * Média  

ST-X alto * * quando a unidade ST for mV:  

quando a unidade ST for mm:  

0,20 

2,0 

 

ST-X baixo * * quando a unidade ST for mV:  

quando a unidade ST for mm:  

-0,20 

-2,0 

 

ISO * * -80 ms  

J 48 ms  

ST J + 60 ms  

X representa I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, V1, V2, V3, V4, V5 ou V6. 

 

Config de arritmia 

Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Configurações dos limiares de arritmia 

CVPs/min * * 
Adu, Ped:  

Neo:  

10 

10 
 

Taqui * * 

Adu:  

Ped:  

Neo:  

120 

160 

180 

 

Bradic. * * 

Adu:  

Ped:  

Neo:  

50 

75 

90 

 

Atraso assistolia * * 
Adu, Ped:  

Neo:  

5 

5 
 

Freq TaqV * * 
Adu, Ped:  

Neo:  

130 

160 
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Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

PVCs TaqV * * 
Adu, Ped:  

Neo:  

6 

6 
 

PVCs Janela PVC * * 
Adu, Ped:  

Neo:  

15 

15 
 

Taqui extrema * * 

Adu:  

Ped:  

Neo:  

160 

180 

200 

 

Bradi extrema * * 

Adu:  

Ped:  

Neo:  

35 

50 

60 

 

Freq BradV * * 
Adu, Ped:  

Neo:  

40 

40 
 

PVCs BradV * * 
Adu, Ped:  

Neo:  

5 

5 
 

Tempo de pausa * * 
Ad, Ped:  

Neo:  

2 

2 
 

Pausa/min * * 
Ad, Ped:  

Neo:  

8 

8 
 

Configurações do alarme de arritmia 

Alarme PVCs/min * * Desl  

Alarme R em T * * Desl  

Nonsus. Alarme 

TaqV 
* * Desl  

Ritmo de Alarme de 

ritmo 
* * Desl  

Alarme de 

bigeminismo 
* * Desl  

Alarme de 

trigeminismo 
* * Desl  

Alarme Afib * * Desl  

Alarme de assistolia * * Lig  

Alarme VFib/VTac * * Lig  

Alarme TaqV * * Lig  

Ritmo de Alarme de 

bradi 
* * Lig  
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Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Alarme de taqui 

extrema 
* * Lig  

Alarme de bradi 

extrema 
* * Lig  

Alarme de PVC 

multif 
* * Desl  

Alarme de taqui * * Desl  

Alarme de bradi * * Desl  

Nív alarme assístole * * Alto  

FibV/TV  

Nív. Alarme 
* * Alto  

Nív alarme TaqV * * Alto  

Ritmo de Nív alarme 

bradi 
* * Alto  

Nív alarme taqui 

extrema 
* * Alto  

Nív alarme bradi 

extrema 
* * Alto  

Pausar alarme * * Desl  

Nív alarme dupla * * Linha de comando  

Nív alarme CPV * * Linha de comando  

Ritmo Nív alarme 

ritmo 
* * Linha de comando  

Nív alarme PNP * * Linha de comando  

Nív alarme PNC * * Linha de comando  

Nív alarme de 

batimentos perdidos 
* * Linha de comando  

Nív alarme AFib * * Linha de comando  

Alarme X * * Desl  

Nív alarme X * * Média  

Impr alarme X * * Desl  

 

X representa um evento específico de arritmia. Consulte A Especificações do produto para 

obter mais detalhes. O X em “Nív alarme X” se refere a todos os eventos de arritmia, exceto 

os eventos especialmente marcados. 
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C.1.2 RESP 

Nome do item 
M.O 

Geral Padrões do usuário 
C M 

Alarme * * Lig  

Nív. Alarme * * Média  

Varr. * * 6,25 mm/s  

Derivação * * II  

Ganho * * X2  

FR alta * * 
Adu, Ped:  

Neo:  

30 

100 
 

FR baixa * * 
Adu, Ped:  

Neo:  

8 

30 
 

Atraso de 

Apneia 
* * 

Adu, Ped:  

Neo:  

20 

15 
 

Modo 

detecção 
* * Auto   

Fonte FR  * Auto   

 

 

C.1.3 FP 

Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Alarme * * Lig  

Nív. Alarme * * Média  

FC/FP 

alta 

Adulto 

* * 

120  

Pediátrico 160  

Neonatal 200  

FC/FP 

baixa 

Adulto 

* * 

50  

Pediátrico 75  

Neonatal 100  

Fonte FP * * SpO2  

Vol batimento * * 2  
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C.1.4 SpO2 

Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Alarme * * Lig  

Nív. Alarme * * Média  

SpO2 alto * * Adu, Ped:  

Neo:  

100 

95 

 

SpO2 baixo * * 90  

Limite de dessaturação * * 80  

Varr. * * 25 mm/s  

Simulação PNI  * Desl  

Sensibilidade * * Média  

Zoom PI * * Não  

 

 

C.1.5 Temp 

Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Alarme * * Lig  

Nív. Alarme * * Média  

T1/T2 alta (°C) * * 38,0  

T1/T2 baixa (°C) * * 35,0  

DT alta (°C) * * 2,0  
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C.1.6 PNI 

Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Alarme * * Lig  

Nív. Alarme * * Média  

Intervalo * * 15 min  

Tom final da PNI * * Desl  

Pressão 

manguito 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

80  

Pediátrico 60  

Neonatal 40  

Pressão 

inicial 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

160  

Pediátrico 140  

Neonatal 90  

Limites alarmes 

PNI-S Alto 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

160  

Pediátrico 120  

Neonatal 90  

PNI-S baixo 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

90  

Pediátrico 70  

Neonatal 40  

PNI-M alto 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

110  

Pediátrico 90  

Neonatal 70  

PNI-M baixo 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

60  

Pediátrico 50  

Neonatal 25  

PNI-D alto 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

90  

Pediátrico 70  

Neonatal 60  

PNI-D baixo 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

50  

Pediátrico 40  

Neonatal 20  
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C.1.7 PI (para uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S) 

Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Etiqueta PI 1 * * Art  

Etiqueta PI 2 * * PVC  

Alarme * * Lig  

Nív. Alarme * * Média  

Medida P1 * * Todos  

Medida P2 * * Todos  

Medida P3 * * Média  

Medida P4 * * Média  

Sensibilidade * * Média  

Varr. * * 25 mm/s  

Filtro *  12,5 Hz  

Gridlines * * Desl  

Configuração da Ordem 

dos Rótulos de PI 
* * 

Art, pArt, CVP, pCVP, PIC, PA, Ao, PAU, PAF, 

PAB, LV, PAE, PAD, PVU, P1, P2, P3, P4 
 

Limites de alarme de pressão arterial Art, Ao, PAU, PAB, PAF, VE, P1-P2 

PI-S alta 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

160  

Pediátrico 120  

Neonatal 90  

PI-S baixa 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

90  

Pediátrico 70  

Neonatal 55  

PI-M alta 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

110  

Pediátrico 90  

Neonatal 70  

PI-M baixa 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

70  

Pediátrico 50  

Neonatal 35  

PI-D alta 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

90  

Pediátrico 70  

Neonatal 60  
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Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

PI-D baixa 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

50  

Pediátrico 40  

Neonatal 20  

Limites de alarme de PA 

PA-S alta 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

35  

Pediátrico 60  

Neonatal 60  

PA-S baixa 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

10  

Pediátrico 24  

Neonatal 24  

PA-M alta 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

20  

Pediátrico 26  

Neonatal 26  

PA-M baixa 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

0  

Pediátrico 12  

Neonatal 12  

PA-D alta 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

16  

Pediátrico 4  

Neonatal 4  

PA-D baixa 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

0  

Pediátrico -4  

Neonatal -4  

Limites de alarme de pressão venosa PVC, PAE, PAD, PIC, PVU, P3-P4 

PI-M alta 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

10  

Pediátrico 4  

Neonatal 4  

PI-M baixa 

(mmHg) 

Adulto 

* * 

0  

Pediátrico 0  

Neonatal 0  

Escala de pressão arterial Art, Ao, PAB, PAF, VE, P1-P2  

Escala (mmHg) * * 0-160  

Escala PA 

Escala (mmHg) * * 0-30  
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Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Escala PVC, PAE, PAD, PIC e PVU 

Escala (mmHg) * * 0-20  

Escala de pressão venosa PAU, P3-P4 

Escala (mmHg) * * 0-80  

Escala esquerda de sobreposição de PI 

Escala (mmHg) * * 0-160  

Escala direita de sobreposição de PI 

Escala (mmHg) * * 0-20  

 

 

C.1.8 D.C. (para uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S) 

Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Alarme * * Lig  

Nív. Alarme * * Média  

TS alta (°C) * * 39,0  

TS baixa (°C) * * 36,0  

Comp. Const * * 0,542  

Ti Auto * * Auto   

Ti Manual (°C) * * 2,0  

Modo de medição * * Manual  

 

 

C.1.9 CO2 (para uMEC12/uMEC7/uMEC15/uMEC15S) 

Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Alarme * * Lig  

Nív. Alarme * * Média  

Modo operacional * * Solução  

Varr. * * 6,25 mm/s  

Escala (mmHg) * * 50  
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Atraso de Apneia * * 
Adu, Ped:  

Neo:  

20 

15 
 

Fonte FR  * Auto   

Configuração CO2 

Atraso de Apneia * * 

Adu:  

Ped:  

Neo:  

20 s 

20 s 

15 s 

 

Compen BTPS * * Desl  

Compen N2O * * 0  

Compen O2 * * 21  

Compen Des * * 0  

Modo Operacional * * Solução  

Tipo de onda * * Desenh.  

Escala * * 50 mmHg  

Varr. * * 6,25 mm/s  

Fonte de FR * * Auto  

Limites alarmes 

EtCO2 alto (mmHg) * * 
Adu, Ped:  

Neo:  

50 

45 
 

EtCO2 baixo (mmHg) * * 
Adu, Ped:  

Neo:  

25 

30 
 

FiCO2 alto (mmHg) * * Adu, Ped, Neo:  4  

FR alta * * 
Adu, Ped:  

Neo:  

30 

100 
 

FR baixa * * 
Adu, Ped:  

Neo:  

8 

30 
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C.2 Configuração de rotina 

C.2.1 Alarme 

Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Vol alarme * * 2  

Vol do lembrete * * Baixa  

Comprimento de reg. * * 16 s  

Atraso de apneia * * 
Adu, Ped: 20 s 

Neo: 15 s 

 

Atraso de alarme * * 6 s  

Atraso de alarme ST * * 30 s  

 

 

C.2.2 Telas 

Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Escolher tela * * Tela normal  

Exibir os segmentos ST na tela 

ECG 
* * Não selecionado  

Selecionar teclas rápidas *  
Medida de NIBP→Parar tudo → 

Revisão→Espera 
 

Selecionar seq 

ondas p/ tela 

Normal 

1 

* * 

ECG1  

2 ECG2  

3 SpO2+FP  

4 Qualquer PI  

5 Qualquer PI  

6 CO2  

11 Resp  

Selecionar 

parâmetros para 

tela Números 

grandes 

Parâmetro 1 

* * 

ECG  

Parâmetro 2 SpO2+FP  

Parâmetro 3 Resp  

Parâmetro 4 PNI  
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C.2.3 Parâmetro/Cor da curva 

Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Parâmetro/ 

Cor da 

curva 

ECG 

  * 

Verde  

PNI Branco  

SpO2 Ciano  

FP Ciano  

TEMP Branco  

Art/Ao/PAU/PAF 

/PAB/VE/P1~P4 

(pressão arterial) 

Vermelho  

PA Amarelo  

PVC/PIC/P1~P4 

(pressão venosa) 
Azul  

PAE Roxo  

PAD Laranja  

PVU Ciano  

CO2 Amarelo  

RESP Amarelo  

X representa um rótulo de curva, como, por exemplo, ECG, RESP, CO2 e assim por diante. A 

curva de ECG não pode ser desativada. 

 

 

C.2.4 Revisão 

Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Tendências 

tabulares 

Intervalo * * 30 min  

Grupo tend. * * Padrão  

Tendências 

gráficas 
Grupo tend. * * Padrão  

Compr. miniten   * 2 h  

Revisão 

total 
Salvar ondas * * Salva ECG1, por padrão.   
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C.2.5 Evento 

Nome do item M.O Geral Padrões do 

usuário 
C M 

Formato onda 1  * II  

Formato onda 2  * I  

Formato onda 3  * Pleti  

 

 

C.2.6 Registrar 

Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

C cerv  * 8 s  

Intervalo  * Desl  

Velocidade do papel  * 25 mm/s  

Sobreposição de PI  * Desl  

Alarme 

impressora 
X  * Desl  

X representa um rótulo de parâmetro. 

 

 

C.2.7 Impressão. 

Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Tamanho do papel  * A4  

Relatórios ECG 

Amplitude  * 10 mm/mV  

Varr.  * 25 mm/s  

Intervalo automático  * Desl  

Formato deriv 12  * 12X1  

Relatórios tabulares de 

tendências 

Definir como relatório de final 

de caso 
 * Não selecionado  

Voltar  * Auto   

Espaçamento  * Auto   

Layout do relatório  * 
Parâmetro 

orientado 
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Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Parâmetros de tendência 

exibidos atualmente 
 * Selecionado  

Grupo de parâmetros padrão  * Não selecionado  

Personalizar  * Não selecionado  

Relatórios de tendências 

em gráfico 

Definir como relatório de final 

de caso 
 * Não selecionado  

Voltar  * Auto   

Zoom  * Auto   

Relatório em tempo real 

Definir como relatório de final 

de caso 
 * Não selecionado  

Varr.  * Auto   

Selecionar onda  * Corrente  

 

 

C.2.8 Outros 

Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

BRILHO  * 5  

Volume do botão  * 2  

Ver outro 

paciente 
Auto-alarme  * Lig  

 

 

C.3 Itens de manutenção do usuário 

Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Alteração do nº do leito  * Protegido  

Pressão atmosférica  * 760 mmHg  

Unidade altura  * cm  

Unidade de peso  * kg  

Unid ST  * mV  

Unid press  * mmHg  

Unidade de PVC  * cmH2O  
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Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Unid CO2  * mmHg  

Unid. O2  * %  

Unid.temp  * °C  

Tipo de rede  * LAN  

Tipo de endereço  * Manual  

Selecionar CMS  * Lig  

Consulta ADT  * Lig  

Travamento de alarmes * * Não  

Tempo de pausa do alarme * * 2 min  

Intervalo(a) de alarme alto  * 10  

Intervalo(a) de alarme médio  * 20  

Intervalo(a) de alarme baixo  * 20  

Luz do alarme na 

redefinição do alarme 
 * Lig 

 

Redefinir alarmes outros 

monitores 
 * Desl 

 

Alarme redefinido por outro 

monitor 
 * Lig 

 

Volume mínimo do alarme * * 2  

Som do alarme  * ISO  

Tom de lembrete  * Lig  

Intervalo do lembrete  * 3 min  

Pausa máx alarme 15 min  * Desativar  

Nív. ECGLeadOff  * Baixa  

Nív. SpO2SensorOff  * Baixa  

Nív. Sensor IBPS desl.  * Média  

Arritmia letal DESL  * Desativar  

Atraso de alarme  * 6 s  

Atraso de alarme ST  * 30 s  

Outro alarme de desconexão 

de monitor 
 * Lig 

 

Arrit. Prolongada  * Habilitar  

Linha de onda  * Mediata  

Padrão ECG  * AHA  
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Nome do item 
M.O 

Geral 
Padrões do 

usuário C M 

Freq. corte  * 50 Hz  

Método de transferência de 

dados 

 * Unidade USB  

Extensão dos dados 

transferidos 

 * 4 h  

Autor. Chave de Parâms.  * Desprotegido  

Interruptor de parâmetro * * 
 Quando [Autor. Chave de Parâms.] 

estiver definido como [Protegido]: Não 

selecionado  

 Quando [Autor. Chave de Parâms.] 

estiver definido como [Desprotegido]: 

Selecionado 

 

Som de SpO2  * Modo 1  

Chamar 

enfermeira 

Tipo de sinal  ** Contínuo  

Tipo de 

contato 

 * Fechado normalm.  

Nív. Alarme * * Alta, Média, Baixa  

Categoria do 

alarme 

* * Fisiológico, técnico.  

 

  

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3668



  

C-18 

 

OBSERVAÇÕES 
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D-1 

D Mensagens de alarme 

 

 

Este capítulo apresenta apenas as mensagens de alarme técnico e fisiológico mais importantes. 

Algumas mensagens que aparecem em seu monitor podem não ter sido incluídas. 

 

Neste capítulo:  

 A coluna "I" mostra como as indicações de alarmes técnicos funcionam após o sistema 

de alarme ser redefinido: "A" significa que alguns alarmes técnicos são apagados; "B" 

indica que alguns alarmes técnicos são alterados para as mensagens de aviso; e "C" 

indica que um "√" aparece antes da mensagem de alarme,  aparece na área de 

símbolo do alarme e a indicação da lâmpada de alarme depende da configuração da luz 

de alarme. Consulte 7.8 Redefinição de alarmes para obter mais detalhes. 

 O campo “L” indica o nível do alarme: H significa alto, M significa médio e L significa 

baixo. “*” significa que o nível do alarme pode ser ajustado pelo usuário.  

 XX representa uma medida ou um tipo de parâmetro, como as ECG, PNI, FC, ST-I, 

PVCs, FR, SpO2, FP, etc. 

 

Na coluna “Causa e Solução”, são dadas soluções que o instruem na resolução de problemas. 

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

 

D.1 Mensagens de alarmes fisiológicos 

Medição de 

D.C 
Mensagens de alarme N Causa e solução 

XX 

XX Muito Al M* O valor de XX foi acima do limite de alarme 

alto ou caiu abaixo do limite de alarme 

baixo. Verifique as condições do paciente e 

se as configurações do limite de alarme e da 

categoria do paciente estão corretas. 

XX Muito Bx M* 

ECG 

Sinal ECG fraco H 

O sinal do ECG está tão fraco que o monitor 

não consegue efetuar a análise do ECG. 

Verifique o estado do paciente e as conexões 

de ECG. 

Assistolia H 

Houve arritmia no paciente. Verifique o 

estado do paciente e as conexões de ECG. 

FibV/TaqV H 

TaqV H 

Ritmo de Bradi H 

Taqui extrema H 
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Medição de 

D.C 
Mensagens de alarme N Causa e solução 

Bradi extrema H 

R em T M* 

CVPs contínuos B* 

CVPs/min M* 

PVC multif M* 

Bigeminismo M* 

Trigeminismo M* 

Taqui M* 

Bradi M* 

Ritmo de vent. M* 

PVCs CVP M* 

TaquiV s/ TaqV M* 

Pausa B* 

Resp 

Apneia resp H 

O sinal de respiração do paciente estava tão 

fraco que o monitor não pôde efetuar a 

análise da respiração. Verifique o estado do 

paciente e as conexões da Resp. 

Artefato resp. H 

O batimento cardíaco do paciente interferiu 

na respiração. Verifique o estado do paciente 

e as conexões da Resp. 

SpO2 

Dessaturação SpO2 H 

O valor de SpO2 caiu abaixo do limite do 

alarme de dessaturação. Verifique as 

condições do paciente e se as configurações 

do limite de alarme estão corretas. 

SEM PULSO H 

O sinal de pulso do paciente estava tão fraco 

que o monitor não pôde efetuar a análise do 

pulso. Verifique a condição do paciente, o 

sensor de SpO2 e o local da medição. 

CO2 APNEIA CO2 H 

O paciente parou de respirar ou o sinal de 

respiração do paciente estava tão fraco que o 

monitor não pôde efetuar a análise da 

respiração. Verifique o estado do paciente e 

as conexões MR. 
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D.2 Mensagens de Alarme Técnicas 

Medição de 

D.C 

Mensagem de alarme N I Causa e solução  

XX Erro autoteste XX H C Houve um erro no módulo XX ou há um 

problema de comunicação entre o módulo e o 

monitor. Reconecte o módulo e reinicie o 

monitor ou conecte o módulo a um outro 

monitor. 

Erro de inic XX H A 

Erro N de inic XX H A 

N está entre 1 e 8 

Erro comunic XX H A 

Para comunic do XX H C 

XX Erro limite N C O limite do parâmetro XX foi alterado 

acidentalmente. Entre em contato com o 

serviço de atendimento ao cliente. 

Pressão fora lim XX N C O valor medido de XX não está no intervalo 

especificado para as medidas de XX. Entre em 

contato com o serviço de atendimento ao 

cliente. 

ECG Deriv. ECG desl. B* B O eletrodo se desconectou do paciente ou a 

derivação se desconectou do cabo adaptador. 

Verifique as conexões dos eletrodos e das 

derivações. 

Deriv. YY ECG desl. B* B 

Observação: YY representa os fios 

condutores, V, LL, LA e RA, de 

acordo com o padrão AHA, ou C, F, 

L e R, de acordo com o padrão IEC. 

ECG com ruído N A O sinal da ECG está com ruído. Verifique 

possíveis fontes de ruído no sinal ao redor da 

área dos cabos e eletrodos e verifique se o 

paciente fez algum movimento mais 

significativo. 

Artefato ECG N A Os artefatos são detectados na derivação de 

análise de ECG e, em consequência, não é 

possível calcular a frequência cardíaca nem 

analisar Assistolia, FibV e TaqV. Verifique as 

conexões dos eletrodos e fios condutores, 

procurando possível origem de interferência 

nas imediações do cabo e eletrodo. Verifique o 

estado do paciente e verifique se o paciente fez 

algum movimento mais significativo. 
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Medição de 

D.C 

Mensagem de alarme N I Causa e solução  

Ruído alta freq ECG N A Sinais de alta frequência detectados na 

derivação de análise de ECG. Verifique 

qualquer possível origem de interferência nas 

imediações do cabo e eletrodo. 

Ruído baixa freq ECG  N A Sinais de baixa frequência detectados na 

derivação de análise de ECG. Verifique 

qualquer possível origem de interferência nas 

imediações do cabo e eletrodo. 

Amplit ECG muito peq N C A amplitude de ECG não alcançou o limiar 

detectado. Verifique qualquer possível origem 

de interferência nas imediações do cabo e 

eletrodo. 

Erro config Err N C A configuração do ECG foi baixa de modo 

errado. Verifique a configuração descarregada 

e baixe novamente a configuração correta. 

Resp Perturbação na resp N A O circuito de respiração apresenta distúrbios. 

Reinicie o monitor. 

Temp Erro cálc. temp. H C Falha na calibração. Reinicie o monitor. 

Sensor T1 desl. N A O sensor de temperatura se desconectou do 

paciente ou do módulo. Verifique as conexões 

do sensor. 

Sensor T2 desl. N A 

SpO2 Sensor de SpO2 

desligado 

B* B O sensor de SpO2 se desconectou do paciente 

ou do módulo ou há uma falha no sensor de 

SPO2 ou foi usado um sensor de SpO2 não 

especificado. Verifique o local de aplicação do 

sensor e o tipo, verifique ainda se o sensor não 

está danificado. Reconecte-o ou utilize um 

novo. 

Falha do sensor de SpO2 N C 

Sem sensor de SpO2 N B 

SpO2 sensor irreconh N C 

Sensor de SpO2 

incompat. 

N C 

SpO2 muita luz N C Há muita luz sobre o sensor de SpO2. Mude-o 

para um lugar com menos luz ambiente ou 

cubra-o para minimizar a luz ambiente.  

Sinal SpO2 baixo N C O sinal de SpO2 está muito baixo ou muito 

fraco. Verifique a condição do paciente e mude 

o local de aplicação do sensor. Se o erro 

persistir, substitua-o.  

Pulso de SpO2 fraco N 

 

C 
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Medição de 

D.C 

Mensagem de alarme N I Causa e solução  

Interferência SpO2 N C O sinal de SpO2 sofreu interferência. Verifique 

possíveis fontes de ruído no sinal ao redor do 

sensor e verifique se o paciente fez algum 

movimento mais significativo. 

Falha placa de SpO2 N C Há um problema com a placa de medida do 

SpO2. Não utilize o módulo ou entre em 

contato com o pessoal de manutenção. 

PNI Mang solto PNI N A O manguito do PNI não está conectado 

corretamento ou há vazamento de ar. PNI vazamento ar N A 

Vazam pneumático PNI N A Verifique vazamentos no manguito de PNI e na 

bomba. 

Tipo err de mang PNI N A O tipo de manguito utilizado não é apropriado 

para a categoria de paciente. Verifique a 

categoria do paciente e substitua-o. 

PNI erro pressão ar N A Houve um erro na pressão de ar. Verifique se o 

local de aplicação do monitor atende às 

especificações ambientais e se há alguma fonte 

que possa afetar a pressão do ar. 

Sinal fraco PNI N A O pulso do paciente está fraco ou o manguito 

está frouxo. Verifique a condição do paciente e 

mude o local de aplicação do manguito. Se o 

erro persistir, substitua o manguito. 

Sinal saturado PNI N A O sinal do PNI está saturado devido ao excesso 

de movimento ou por causa de outras fontes. 

PNI fora de limite N A O valor de PNI medido excede o intervalo de 

medição do módulo. 

Movimento excess PNI N A Verifique o estado do paciente e reduza seus 

movimentos. 

Mang PNI muita press N A A via aérea da PNI pode estar obstruída. 

Verifique o trajeto de ar e faça a medição 

novamente. 

Erro equipamento PNI H A Houve um erro durante a medição do PNI e, 

por isso, o monitor não consegue fazer a 

análise corretamente. Verifique o estado do 

paciente e as conexões de PNI ou substitua o 

manguito. 

Tempo lim PNI exced N A 

Medida falha PNI N A 

Redef. ilegal PNI  N A Uma redefinição ilegal ocorreu durante a 

medição do PNI. Verifique se o trajeto do ar 

está obstruído. 
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Medição de 

D.C 

Mensagem de alarme N I Causa e solução  

PI Sensor YY desl. B* A Verifique a conexão do sensor e reconecte-o. 

YY desconectado H C O caminho líquido está desconectado do 

paciente ou a válvula tripla está aberta para o 

ar. Verifique a conexão do caminho líquido o 

verifique se a válvula está aberta para o 

paciente. Se o problema persistir, entre em 

contato com o Departamento de Suporte ao 

Cliente para ajuda. 

YY não pulsátil N A O cateter pode estar ocluso. Esvazie o cateter. 

YY representa um rótulo PI. 

D.C. Sensor TB desl.  N A Verifique a conexão do sensor e reconecte-o. 

CO2 Sensor CO2 alta temp N C Verifique, pare de usar ou substitua o sensor. 

Sensor CO2 baix temp N C Verifique, pare de usar ou substitua o sensor. 

Temp. CO2 acima da 

faixa 

N C A temperatura de operação do módulo CO2 

excede o intervalo especificado. Assim que 

retornar ao intervalo especificado, o módulo se 

reiniciará automaticamente. 

CO2 High Airway Press. 

(Press ar CO2 alto.) 

L C Houve um erro de pressão no trajeto de ar. 

Verifique a conexão com o paciente e o 

circuito do paciente e depois reinicie o 

monitor. 

CO2 Low Airway Press. 

(Press ar CO2 baixo) 

L C 

CO2 High Barometric 

(Barométrico alto CO2) 

L C Verifique as conexões de CO2, certifique-se de 

que o local de aplicação do monitor esteja de 

acordo com os requisitos e verifique as fontes 

especiais que afetam a pressão do ambiente. 

Reinicie o monitor.  

CO2 Low Barometric 

(Barométrico alto CO2) 

L C 

Linfiltro oclusa CO2 N 

 

C 

 

O trajeto de ar ou o coletor de água estão 

obstruídos. Verifique as vias aéreas e remova a 

oclusão. 

CO2 sem coletor H2O  N B Verifique as conexões do coletor de água.  

Verif. adaptador CO2 N A Há um problema com o adaptador do trajeto de 

ar. Verifique, limpe ou substitua o adaptador.  

Err linha filtro CO2 N C Verifique se há vazamentos no tubo de 

amostragem de CO2 ou se o tubo de 

amostragem de CO2 está obstruído.  

CO2 falha zero N A Verifique as conexões de CO2. Após a 

estabilização da temperatura do sensor, faça 

novamente a calibração do zero.  
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Medição de 

D.C 

Mensagem de alarme N I Causa e solução  

Erro sistema CO2 N A Ligue o módulo na tomada ou reinicie o 

monitor. 

Verif. calib. CO2 N C Execute uma calibração. 

Verif. pass. ar CO2 N C Houve um erro na passagem de ar. 

CO2 s/ linha filtro N A Certifique-se de que a linha do filtro esteja 

conectada.  

CO2 s/ sensor N A Certifique-se de que o sensor esteja conectado. 

CO2 Erro placa-mãe  H C Há um problema com o módulo de CO2. Ligue 

o módulo na tomada ou reinicie o monitor. Sensor de verificação de 

CO2 

N C 

Sub esfreg/bomba CO2 N C 

CO2 15V fora limite H C 

Erro Hardware CO2 H C 

Calibração de CO2 

Necessária 

L C Execute uma calibração. 

CO2: Trocar coletor de 

água 

L C Substitua o coletor de água. 

CO2: Incomp. entre 

Coletor Água e Pac 

L C Verifique a categoria do paciente e utilize 

um coletor de água correto. 

Power 12V muito alto H C Há um problema com a fonte de energia do 

sistema. Reinicie o monitor.  12V muito baixo H C 

5V muito alto H C 

5V muito baixo H C 

3,3V muito alto H C 

3,3V muito baixo H C 

Bateria muito baixa H C Conecte o monitor a uma fonte de energia CA 

e carregue as baterias. 

Baterias de voltagem 

diferente 

M C As duas baterias têm capacidade de carga 

diferentes ou estão sendo utilizadas baterias 

não especificadas ou pode ainda haver um 

problema com as baterias. Certifique-se de que 

as baterias corretas estejam sendo utilizadas ou 

troque-as. 

Sobrecarga da bateria H C O consumo de energia do equipamento está 

muito alto. Ligue o monitor em uma fonte de 

energia CA. 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3676



  

D-8 

Medição de 

D.C 

Mensagem de alarme N I Causa e solução  

Relógio RT inexiste H C Entre em contato com a assistência técnica. 

Registrador ERRO N INICIAL. 

REGISTR. 

N A Reinicie o monitor. 

N está entre 1 e 8 

Erro autoteste registr. N A Pare a impressão e reinicie o monitor. 

Erro de comunic do reg N A 

ERRO COMUNIC 

REGISTR S.  

L A 

registr indisponível N A 

VOLT. 

REGISTRADOR ALTA 

N C Houve um erro na fonte de energia do sistema. 

Reinicie o monitor.  

Volt. registr baixa N C 

Cabeç registr quente N C A impressora está trabalhando há tempo 

demais. Pare a impressora e reinicie a 

impressão quando os cabeçotes tiverem 

esfriado. 

Papel registr pos inc N A Recarregue o papel da impressora.  

Sistema Erro vigilância sist H C Houve um erro no sistema. Reinicie o monitor. 

Erro softw. sistema H C 

CMOS sistema cheia H C 

Erro CMOS sistema H C 

Erro sistema FPGA H C 

Erro N sistema H C 

N está entre 2 e 12 

Outro monitor 

desconectado 

N A Verifique a conexão de rede. 

Energia interrompida. 

Verificar status med. 

L A A fonte de energia falhou acidentalmente. 

Verifique as medidas quando o monitor 

reiniciar. 

Sem CMS N A O monitor está desconectado do CMS. 

Verifique a conexão de rede. 
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E Inspeção de segurança com eletricidade 

 

 

Os seguintes testes de segurança com a eletricidade são recomendados como parte de um 

abrangente programa de manutenção preventiva. São meios comprovados para detectar 

anormalidades que, se não identificadas, podem acarretar sérios riscos ao paciente ou ao 

operador. Conforme a regulamentação local, outros testes também podem ser exigidos. 

 

Todos os testes podem ser feitos com equipamentos para testes em analisadores de segurança, 

disponíveis no mercado. Esses procedimentos presumem o uso de um Analisador 

Internacional de Segurança 601PROXL ou analisador equivalente. Outros testers conhecidos, 

compatíveis com o IEC 60601-1, usados na Europa, como Fluke, Metron ou Gerb, podem 

exigir modificações ao procedimento. Siga as instruções do fabricante do analisador. 

 

A inspeção de segurança com a eletricidade deve ser realizada periodicamente a cada dois 

anos. O analisador de segurança também se mostra uma excelente ferramenta de resolução de 

problemas para detectar anormalidades na tensão e aterramento da rede, assim como a carga 

total da corrente. 

 

 

E.1 Plugue do cabo de energia  

Item de teste Critérios de aceitação 

A tomada elétrica  

Pinos da tomada elétrica 

Pinos quebrados ou entortados não são 

permitidos. Pinos descoloridos não são 

permitidos. 

Corpo da tomada 
Danos físicos ao corpo da tomada não são 

permitidos.  

Alívio da tensão 

Danos físicos ao alívio da tensão não são 

permitidos. O dispositivo em uso não deve estar 

com a tomada quente. 

A tomada elétrica Conexões soltas não são permitidas. 

Cabo de alimentação 

Danos físicos ao cabo não são permitidos. 

Deterioração do cabo não é permitida.  

Para dispositivos com cabos de alimentação 

destacáveis, confira o tipo de conexão.  

Para dispositivos com cabos de alimentação não 

destacáveis, confira o tipo de alívio de tensão. 
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E.2 Embalagem e acessórios do dispositivo 

E.2.1 Inspeção visual  

Item de teste Critérios de aceitação 

A embalagem e os acessórios 

Danos físicos à embalagem e aos acessórios 

não são permitidos. 

Danos físicos a medidores, chaves, conectores 

etc não são permitidos. 

Resíduos de vazamento de fluidos (como água, 

café, produtos químicos etc.) não são 

permitidos. 

Não deve haver peças soltas ou faltantes (como 

botões, mostradores, terminais etc.). 

 

 

E.2.2 Inspeção contextual  

Item de teste Critérios de aceitação 

A embalagem e os acessórios 

Não deve haver ruídos atípicos (como barulhos 

dentro do aparelho).  

Não deve haver odores atípicos (como cheiro 

de queimado, principalmente nos orifícios de 

ventilação). 

Não deve haver observações que sugiram 

avarias no dispositivo ou preocupações por 

parte do operador. 

 

 

E.3 Etiquetas do dispositivo 

Confira se as etiquetas fornecidas pelo fabricante ou centro de saúde estão presentes e são 

legíveis.  

 Etiqueta da unidade principal 

 Etiquetas de aviso integradas 
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E.4 Resistência de aterramento de proteção  

1. Conecte as sondas do analisador ao terminal protetor de aterramento do dispositivo e 

também ao terminal do cabo de alimentação CA.  

2. Teste a resistência do aterramento usando uma corrente de 25 A. 

3. Verifique se a resistência está abaixo dos limites. 

 

LIMITES 

Em todos os países, R = 0,2 Ω - Máximo  

 

 

E.5 Teste de vazamento do aterramento 

Faça um teste de vazamento do aterramento no dispositivo que está sendo testado antes de 

fazer outros testes de vazamento. 

 

As seguintes condições de saída aplicam-se ao realizar o teste de vazamento:  

 polaridade normal (condição normal) 

 polaridade reversa (condição normal) 

 polaridade normal com neutro aberto (condição de falha única) 

 polaridade reversa com neutro aberto (condição de falha única) 

 

LIMITES 

Para UL60601-1, 

 300 μA em condição normal 

 1000 μA em condição de falha única 

Para IEC60601-1, 

 500 μA em condição normal 

 1000 μA em condição de falha única 
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E.6 Corrente de fuga do paciente 

As correntes de fuga do paciente são medidas entre uma peça selecionada aplicada e o 

aterramento da energia. Todas as medições contêm um RMS verdadeiro apenas  

 

As seguintes condições de saída se aplicam ao realizar o teste de corrente de fuga do 

paciente.  

 polaridade normal (condição normal) 

 polaridade reversa (condição normal), 

 polaridade normal com neutro aberto (condição de falha única) 

 polaridade reversa com neutro aberto (condição de falha única) 

 polaridade normal com aterramento aberto (condição de falha única)  

 polaridade reversa com aterramento aberto (condição de falha única) 

 

LIMITES 

Para peças aplicadas  de CF 

 10 μA em condição normal 

 50 μA em condição de falha única  

Para peças aplicadas  de BF 

 100μA em condição normal 

 500 μA em condição de falha única 

 

E.7 Fuga de energia na peça aplicada 

O teste de Energia na peça aplicada realiza uma tensão-teste, com 110% da tensão da rede 

elétrica, por meio de uma resistência limite, aos terminais de peça aplicada selecionados. As 

medições de corrente são obtidas entre a peça aplicada selecionada e o aterramento. As 

medições são obtidas com a tensão-teste (110% da energia) às peças aplicadas em condições 

de polaridade normal e reversa  

 

As seguintes condições de saída se aplicam ao realizar o teste de energia em peça aplicada. 

 Polaridade normal 

 Polaridade reversa 

 

LIMITES 

 Para peças  aplicadas de CF: 50 μA 

 Para peças  aplicadas de BF: 5000 μA 
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E.8 Corrente auxiliar do paciente  

As correntes auxiliares do paciente são medidas entre os conectores de peças aplicadas e os 

conectores remanescentes de peças aplicadas. Todas as medições devem retornar uma 

resposta de RMS verdadeiro apenas. 

 

As seguintes condições de saída se aplicam ao realizar o teste de corrente auxiliar do 

paciente.  

 polaridade normal (condição normal) 

 polaridade reversa (condição normal) 

 polaridade normal com neutro aberto (condição de falha única)  

 polaridade reversa com neutro aberto (condição de falha única) 

 polaridade normal com aterramento aberto (condição de falha única)  

 polaridade reversa com aterramento aberto (condição de falha única) 

 

LIMITES 

Para peças aplicadas  de CF, 

 10 μA em condição normal 

 50 μA em condição de falha única 

Para peças aplicadas  de BF, 

 100μA em condição normal 

 500 μA em condição de falha única 

 

OBSERVAÇÃO 

 Certifique-se de que o analisador de segurança esteja em conformidade com a 

exigência do IEC60601-1.  

 Siga as instruções do fabricante do analisador. 
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OBSERVAÇÕES 
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F Símbolos e Abreviações 

 

 

Os símbolos e abreviações que podem ser encontrados durante a leitura desse manual e a 

utilização do monitor estão relacionados abaixo junto de seus significados. 

 

 

F.1 Símbolos 

A ampère 

Ah ampère hora 

bpm batimentos por minuto 

rpm respirações por minuto 

°C graus centígrados 

cc centímetro cúbico 

cm centímetro 

dB decibéis 

°F fahrenheit 

g grama 

GTT gotas 

hr hora 

hPa cem pascal 

Hz Hertz 

polegadas polegadas 

kg quilograma 

kPa quilopascal 

l litro 

lb libra 

m metro 

mcg microgramas 

mg miliequivalente  

mg miligramas 

min minuto 

ml mililitro 

mm milímetro 
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mmHg milímetros de mercúrio 

ms milissegundos 

mV milivolt 

mW miliwatt 

nm nanômetro 

ppm parte por milhão 

s segundo 

V volt 

VA volt ampère 

Ω ohm 

µA microampère 

µm micron 

µV microvolt 

W watt 

 

- menos 

% por cento 

/ por; dividido; ou 

^ energia 

+ mais 

= igual a 

< menor que/ menos de 

> maior que/ mais de 

≤ menor ou igual a 

≥ maior ou igual a 

± mais ou menos 

× multiplicar 

© copyright 
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F.2 Abreviações 

AAMI 
Association for the Advancement of Medical Instrumentation 

(Associação para o Avanço de Instrumentação Médica) 

ADT adultos 

AHA 
American Heart Association (Associação Americana do 

Coração) 

ANSI 
American National Standards Institute (Instituto Nacional 

Norte-Americano de Normas) 

AP ponto de acesso 

ARR arritmia 

ART arterial 

AUX Saída auxiliar 

BTPS temperatura e pressão do corpo, saturadas 

CA corrente alternada 

CAM concentração alveolar mínima 

CH canal 

CISPR Comitê Especial Internacional sobre Rádio-interferência 

cmos Semicondutor de Óxido de Metal Complementar 

CMS sistema de monitoramento central 

CPU Unidade Central de Processamento 

CVP complexo ventricular prematuro 

D diastólica 

DC corrente contínua 

DIA diastólica 

e.g. por exemplo 

ECG aparelho de eletrocardiograma 

EEC Comunidade Econômica Europeia  

EMC compatibilidade eletromagnética 

ERR erro 

ES eletrocirúrgico 

ESU unidade de eletrocirurgia 

Et final da expiração 

EURO europeu 

FC frequência cardíaca 

Fi fração de inspirado 

FiCO2 fração de óxido de carbono inspirado 
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FiN2O fração de óxido nitroso inspirado 

FiO2 fração de oxigênio inspirado 

FP frequência de pulso 

fpga topologia em grade de campo de programação 

FR frequência respiratória 

FRva braço direito 

Hb-CO hemoglobina de monóxido de carbono 

HT altura 

ID 

IM 

IS 

pressão diastólica invasiva 

pressão média invasiva 

pressão sistólica invasiva 

IEC 
International Electrotechnical Commission (Comitê 

Eletrotécnico Internacional)  

Ins, INS mínimo inspirado  

InsCO2 dióxido de carbono mínimo inspirado 

ISO 
International Standardization Association (Organização 

Internacional de Normatização) 

LA (L) braço esquerdo 

LCD tela de cristal líquido 

LED diodo emissor de luz 

LL (F) perna esquerda 

Loop erro de teste cíclico de leitura-gravação 

M média 

MAP pressão arterial média 

MDD Diretiva sobre Equipamentos Médicos 

MÉDIA pressão média 

MetHb metahemoglobina 

Mii falha de inicialização de registros de MII 

MRI ressonância magnética 

N/A não aplicável 

ND 

NM 

NS 

pressão diastólica não invasiva 

pressão média não invasiva 

pressão sistólica não invasiva 

NEO neonato, neonatal 

O2 oxigênio 

OxyCRG cárdio-respirograma de oxigênio 

P energia 
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PA artéria pulmonar 

PAD pressão atrial direita 

PAE pressão atrial esquerda 

PD fotodetector 

PED pediátrico 

PLETI pletismograma 

PM Monitor de pacientes 

PNI pressão arterial não invasiva 

PPV Variação da pressão arterial 

PVC pressão venosa central 

QRS intervalo de despolarização ventricular 

RA (R) braço direito 

RAM memória de acesso ram 

Reg falha de registros NE2000 de teste 

RESP respiração 

RL (N) perna direita 

ROM memória somente de leitura 

S sistólica 

SIST sistólica 

SpO2 saturação de oxigênio arterial da oximetria de pulso 

SYNC sincronização 

TEMP temperatura 

TFT tecnologia Thin-Film  

UCC concentração alveolar mínima 

V (C) Derivação pré-cordial (tórax) 

VGA Video Graphic Array (matriz gráfica de vídeo) 
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA Para informações sobre a assistência técnica, entrar em 
contato com: 

MINDRAY DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. 
CNPJ: 09.058.456/0001-87 
Rua Tavares Bastos, 329 – Perdizes - São Paulo –SP CEP 05012-020
Telefone: 3124-8026

Fabricante: 
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, 
Nanshan, Shenzhen 518057,
China

Registrado no Brasil por: 
VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda. 
Rua Batataes nº 391, conj. 11, 12 e 13 – Jd. Paulista. 
São Paulo (SP) 
Cep: 01423010 - Fone / Fax: (11) 3885-7633 

CNPJ: 04.718.143/0001-94 

Resp. Técnica: Cristiane Aparecida de Oliveira Aguirre – CRF/SP 21079 

Reg. ANVISA nº: 80102511334 

________________________  _____________________________ 
Representante Legal Responsável Técnico 
Vera Lúcia Rosas Cristiane Aparecida de Oliveira Aguirre 

CRF/SP 21079 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3692



 
 
 
 

PM-60 
 
 

Oxímetro de pulso 
 
 
 

Manual do operador 
 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3693



   

 
 
 
 

  

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3694



  

 

 
 
 
© 2007-2015 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Todos os direitos 
reservados. 
 
A data de publicação deste Manual do operador é 2015-05. 
 

I 
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Declaração de propriedade intelectual 
 
A SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. (doravante 
denominada Mindray) detém todos os direitos de propriedade intelectual sobre este 
produto e este manual. Este manual pode fazer referência a informações protegidas por 
direitos autorais ou patentes, mas não concede qualquer licença de direitos de patente da 
Mindray ou de terceiros. 
A Mindray pretende manter o conteúdo deste manual como informação confidencial.  
É terminantemente proibida a publicação das informações contidas neste manual, em 
qualquer hipótese, sem autorização por escrito da Mindray. 
 
É terminantemente proibido publicar, emendar, reproduzir, distribuir, alugar, adaptar, 
traduzir ou executar qualquer outro trabalho derivado deste manual, por qualquer meio 
ou modo sem a permissão por escrito da Mindray.  
 

,  e  são marcas comerciais, registradas ou 

não, da Mindray na China e em outros países. Todas as demais marcas comerciais 

presentes neste manual são usadas apenas para fins informativos ou editoriais. e 

pertencem aos seus respectivos proprietários. 

 
 

II 
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Responsabilidade do fabricante 
 
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio. 
 
Parte-se do pressuposto de que todas as informações contidas neste manual estão 
corretas. A Mindray não se responsabiliza pelos erros aqui contidos ou por danos 
acidentais ou consequentes relacionados à distribuição, aplicação ou uso deste manual.  
 
A Mindray é responsável pela segurança, confiabilidade e desempenho deste produto 
apenas se: 

 todas as operações de instalação, ampliações, alterações, modificações e reparos 

deste produto forem realizados por uma equipe autorizada da Mindray;  

 a instalação elétrica do local em questão estiver em conformidade com os 

requisitos nacionais e locais aplicáveis; e  

 o produto for usado de acordo com as instruções de uso.  

 

 AVISO 

 É importante que o hospital ou a organização que utiliza este equipamento 
execute um bom plano de serviço/manutenção. Ignorar este aviso pode 
resultar em avarias no equipamento e lesões. 

 
OBSERVAÇÃO 

 Este equipamento deve ser operado por profissionais clínicos 
habilitados/treinados. 

 
 

III 
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Garantia 
 
ESTA GARANTIA É EXCLUSIVA E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS 
GARANTIAS, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO. 
 
 

Exceções 
As obrigações e responsabilidades da Mindray relativas a essa garantia não incluem 
gastos com transporte ou de qualquer outro tipo, nem responsabilidade por atraso ou 
danos diretos, indiretos ou ocasionados pelo uso inadequado do produto, pelo uso de 
componentes ou acessórios não aprovados pela Mindray, ou ainda por reparos 
realizados por pessoal não autorizado. 
 
Essa garantia não se estende a: 

 Mau funcionamento ou danos causados por utilização inadequada ou falhas 

humanas. 

 Mau funcionamento ou danos causados por uma entrada de energia instável 

ou fora da faixa. 

 Mau funcionamento ou danos causados por força maior, como incêndios ou 

terremotos. 

 Mau funcionamento ou danos causados por operação inadequada ou reparos 

feitos por pessoas não-autorizadas ou sem qualificação.  

 Mau funcionamento do instrumento ou da peça cujo número de série não 

esteja legível o suficiente. 

 Outros danos não causados pelo instrumento ou a peça em si. 
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Contato da empresa 
 

Fabricante: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 
Endereço Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech 

industrial park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R.China 
Endereço na Web www.mindray.com 
Endereço de e-mail:  service@mindray.com 

Tel.: +86 755 81888998  

Fax: +86 755 26582680  

  
 

Representantes na UE: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) 

Endereço: Eiffestraβe 80, Hamburgo 20537, Alemanha 

Tel.: 0049-40-2513175 

Fax: 0049-40-255726 
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Prefácio 
Objetivos deste manual 
Este manual contém as instruções necessárias para operar o produto de forma segura e 
de acordo com suas funções e uso previsto. Seguir as instruções contidas neste manual é 
um pré-requisito para que se obtenha o funcionamento e desempenho adequados e se 
garanta a segurança do paciente e do operador.  
 
Este manual baseia-se na configuração completa do monitor, portanto algumas delas 
podem não ser aplicáveis ao seu produto. Em caso de dúvida, fale conosco. 
 
Este manual é parte integrante do produto como um todo. e deve ser mantido sempre 
próximo ao equipamento, de maneira que possa ser facilmente acessado, quando necessário. 
 

Público-alvo 
Este manual foi elaborado para profissionais da área de saúde, os quais supõe-se que 
tenham conhecimento prático exigido dos procedimentos, das práticas e da terminologia 
médicos para seu uso em pacientes gravemente enfermos. 
 

Ilustrações 
Todas as ilustrações contidas neste manual servem unicamente como exemplo. Não 
obrigatoriamente representam a configuração ou dados exibidos no oxímetro de pulso. 
 

Senha 
A senha é necessária para acesso à manutenção. A senha é 321. 
 

Convenções 
 Neste manual, texto em itálico é utilizado para citar capítulos ou seções de 

referência. 
 [ ] é usado para destacar textos na tela. 

 → é usado para indicar procedimentos operacionais. 
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1 Segurança 
 
 

1.1 Informações sobre segurança 
 

 PERIGO 

 Indica uma situação de risco iminente que, ser for ignorada, resultará em 
morte ou graves lesões. 

 

 AVISO 

 Indica um risco em potencial ou uma prática não segura que, se não for 
evitada, pode causar morte ou graves lesões. 

 

 CUIDADO 

 Indica um perigo potencial ou uma prática não segura que, se não for 
evitada, pode causar morte, graves lesões ou dano material. 

 
OBSERVAÇÃO 

 Oferece sugestões de aplicação ou outras informações úteis para que se 
obtenha melhor proveito do produto. 

 

1.1.1 Mensagens de perigo 

Não há situações de perigo relacionadas ao produto de um modo geral. As declarações 
específicas de "Perigo" podem ser fornecidas nas respectivas seções deste manual. 
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1.1.2 Avisos 

 AVISOS 

 Esse equipamento é usado individualmente, um paciente de cada vez. 

 Antes de colocar o sistema em funcionamento, verifique se o equipamento, 
os cabos de conexão e os acessórios estão funcionando corretamente e em 
condições de operação. 

 Para evitar risco de explosão, não utilize o equipamento na presença de 
anestésicos, vapores ou líquidos inflamáveis. 

 Não abra os gabinetes do equipamento, devido ao risco de choque elétrico. 
Todas as tarefas de manutenção e atualizações devem ser realizadas por 
pessoal treinado e autorizado pela Mindray. 

 Ao utilizar o equipamento com unidades eletrocirúrgicas (ESU), 
certifique-se de que o paciente está seguro. 

 Não toque o paciente durante a desfibrilação. Podem ocorrer lesões graves 
ou morte. 

 Use e armazene o equipamento em condições ambientais específicas.  
O equipamento e os acessórios podem não atender à especificação de 
desempenho devido ao envelhecimento, armazenamento ou uso fora da 
faixa de temperatura e umidade especificada.  

 Certifique-se de que o monitor do paciente está sendo alimentado por 
corrente contínua durante o trabalho. Uma queda de energia repentina 
acarretará a perda dos dados do paciente. 

 Não dependa somente do sistema de alarme sonoro para o monitoramento 
do paciente. O ajuste do volume do alarme para um volume baixo ou 
desligado pode resultar em riscos para o paciente. Lembre-se de que os 
ajustes do alarme devem ser personalizados de acordo com as diferentes 
situações do paciente e manter o paciente sobre supervisão constante é a 
forma mais confiável de monitorá-lo de maneira segura. 

 Os dados fisiológicos e as mensagens de alarme exibidas no equipamento 
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servem apenas de referência e não podem ser diretamente utilizados para 
interpretação do diagnóstico. 

 Para evitar o desligamento desavisado, faça o roteamento de todos os cabos 
de forma a evitar o risco de alguém tropeçar. Amarre e prenda o excesso de 
cabos para evitar o risco dos pacientes ou do próprio pessoal se enroscar ou 
estrangular neles. 

 Não abra os gabinetes do equipamento. Todas as tarefas de manutenção e 
atualizações devem ser realizadas por pessoal treinado e autorizado pela 
Mindray. 

 
 

1.1.3 Mensagens de atenção 

 MENSAGENS DE ATENÇÃO 

 Para garantir a segurança do paciente, use somente os componentes e 
acessórios especificados nesse manual. 

 No final da vida útil, o equipamento e seus acessórios devem ser 
descartados de acordo com a regulamentação vigente para o tipo de 
produto. Em caso de dúvida sobre o descarte do equipamento, entre em 
contato conosco. 

 Campos elétricos e magnéticos podem interferir no desempenho do 
equipamento. Por esse motivo, assegure-se de que todos os dispositivos 
externos em operação nas proximidades do equipamento atendam às 
exigências de compatibilidade eletromagnética. Telefones celulares, 
aparelhos de raios-X e dispositivos de IRM podem ser fontes de 
interferência, já que emitem altos níveis de radiação eletromagnética. 

 Antes de conectar o equipamento à energia elétrica, verifique se a voltagem 
e a frequência da rede elétrica são as indicadas na etiqueta do equipamento 
ou neste manual. 

 Sempre instale ou transporte adequadamente o equipamento, evitando 
danos causados por quedas, impactos, fortes vibrações ou outras forças 
mecânicas. 
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1.1.4 Observações 

OBSERVAÇÕES 

 Coloque o equipamento em um local onde seja possível ver a tela e acessar 
os controles facilmente. 

 Mantenha este manual próximo ao equipamento para que possa ser 
consultado quando necessário. 

 O software foi desenvolvido em conformidade com a norma IEC60601-1-4. 
A possibilidade de riscos resultantes de erros do software foi minimizada. 

 Este manual descreve todos os recursos e opções. Seu equipamento pode 
não apresentar todos eles. 

 Durante o uso normal, o operador deve ficar de frente para o equipamento. 
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1.2 Símbolos do equipamento 
 
 

 Corrente contínua (CC) 

 Cuidado 

 
Consulte o manual ou folheto de instruções 

 Entrada/Saída 

 ÁUDIO PAUSADO 

 
Porta do compartimento da bateria travada/destravada 

 Conector de alimentação elétrica 

 Botão à esquerda/direita 

 Como LIGAR/DESLIGAR (para uma parte do equipamento) 

 Botão para cima 

 Botão para baixo 

 Data de fabricação 

 Fabricante 

 REPRESENTANTE AUTORIZADO NA COMUNIDADE EUROPEIA 

 Número de série 

 Equipamento da classe II de segurança 
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 PEÇA APLICADA DO TIPO BF À PROVA DE DESFIBRILAÇÃO 

 

O produto possui a marca CE, o que indica que atende às exigências da 
Diretriz do Conselho 93/42/CEE sobre dispositivos médicos e cumpre 
os requisitos essenciais do anexo 1 dessa mesma Diretriz. 
Observação: O produto está em conformidade com a Diretiva do 
Conselho 2011/65/EU.  

 

A definição da etiqueta RAEE a seguir é aplicável somente a estados 
membros da União Europeia. 
Este símbolo indica que o produto não é considerado lixo doméstico. Ao 
garantir o descarte correto do produto, você ajuda a evitar possíveis 
consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para 
obter mais informações sobre a devolução e reciclagem do equipamento, 
entre em contato com o distribuidor do qual foi adquirido. 
* Nos produtos do sistema, esta etiqueta pode estar afixada apenas na 
unidade principal. 
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2 Conceitos básicos 
 
 

2.1 Introdução 
2.1.1 Uso previsto 

O oxímetro de pulso destina-se à monitorização contínua, aleatória, exibição, 
armazenamento e transferência de saturação de oxigênio e frequência de pulso de 
pacientes adultos, pediátricos e neonatos individuais em hospitais, pronto-socorros, 
transporte de pacientes e atenção a domicílio.  
 

 AVISO 

 Este oxímetro de pulso deve ser utilizado apenas por profissionais da área 
médica ou sob sua orientação. Ele deve ser utilizado apenas por pessoas que 
tenham recebido o treinamento adequado para seu uso. Indivíduos não 
autorizados ou não treinados estão proibidos de executar qualquer 
operação nele.  

 
 

2.1.2 Contraindicações 

Nenhuma. 
 
 

2.1.3 Componentes 

Este oxímetro de pulso é formado por uma unidade principal e um sensor de SpO2.  
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2.2 Unidade principal 
2.2.1 Vista frontal 

 
 

 

 
 
1. Tela de exibição 

2. Botão Power 

 Pressione esse botão para ativar o oxímetro de pulso depois de instalar as 

baterias ou pilhas.  

 Pressione-o novamente durante 2 segundos para desligar o oxímetro de pulso.  

3. LED de alimentação elétrica 

 Lâmpada que se acende em verde e amarelo. O status do LED é especificado a 

seguir:  

4 

8 
7 6 

2 

3 

5 
9 

1 

10 
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 Verde: quando o oxímetro de pulso colocado na fonte de alimentação 

conectada a uma tomada de corrente alternada, ou quando a bateria está 

totalmente carregada, se for usada uma bateria de íon-lítio.  

 Amarelo:  bateria de íon-lítio em uso e carregando.  

 Desligado: alimentação elétrica de corrente alternada não conectada. 

4. LED de alarme 

 Em caso de alarme fisiológico, essa lâmpada piscará, como definido abaixo:  

 Alarmes de alta prioridade: a lâmpada pisca rapidamente uma luz vermelha. 

 Alarmes de prioridade média: a lâmpada pisca lentamente na cor amarela. 

 Alarmes de baixa prioridade: a lâmpada acende com luz amarela, sem piscar. 

5. Pressione esse botão para pausar ou reativar o som de alarme. 

6. Botão à esquerda 

 Pressione esse botão para acessar o menu principal ou selecionar o item de menu 

destacado.  

7. Botão à direita 

 Pressione esse botão para voltar para o menu anterior ou sair do menu atual. Se não 

houver nenhum menu aberto, pressione e segure esse botão durante 2 segundos 

para travar ou destravar botões, exceto o botão Power. 

8. Botão para cima 

 Pressione esse botão para mover o cursor para cima, aumentar o valor do item de 

menu selecionado ou subir o volume dos batimentos. 

9. Botão para baixo 

 Pressione esse botão para mover o cursor para baixo, diminuir o valor do item de 

menu selecionado ou abaixar o volume dos batimentos. 

10. Conector de alimentação elétrica 

 Usado para conexão da fonte de alimentação. 
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2.2.2 Vista da parte de trás e da direita 

 
 

          

 
1. Conector multifuncional  

 Usado para conectar um sensor de SpO2 para a medida da saturação de oxigênio ou 

conectar um microcomputador através de um cabo de comunicação para PC, para 

exportação dos dados de tendências.  

2. Alto-falante 

3. Tampa da bateria 

4. Orifício para cordão 

1 

2 
4 

3 
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2.3 Visualizações de exibição 
As figuras abaixo mostram o layout da tela de ondas e da tela normal. 

1. Área de curvas

Essa área exibe as formas de ondas pletismográficas (Pleti). A identificação dessa 

forma de onda é mostrada no canto superior esquerdo. 

2. Área de SpO2

3. Área de alarme técnico

Essa área mostra a mensagem de alarme técnico, mensagens de aviso e o modo de 

operação do oxímetro de pulso. Quando forem várias, as mensagens serão exibidas

de maneira circular. 

4. Área de status do alarme

indica que os sons de alarmes estão pausados;  

indica que todos os alarmes sonoros estão desligados. 
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5 Área de FP 

6. Área de alarme fisiológico 

 Essa área exibe mensagens de alarmes fisiológicos. Quando forem recebidas várias 

mensagens, essas serão exibidas de maneira circular. 

7. Área de informações 

8. Área de teclas rápidas 

 Essa área contém as teclas rápidas que oferecem acesso rápido às funções. 

 
 

2.3.1 Área de SpO2 

 
1. Identificação de SpO2 

2. Unidade de SpO2 

3. Limite máximo de alarme de SpO2 

4. Limite mínimo de alarme de SpO2 

5. Leitura de saturação de oxigênio 

6. Barra Pleti  

 

5 
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2.3.2 Área de FP 

1. Identificação de FP 

2. Unidade de FP 

3. Limite máximo de alarme de FP

4. Limite mínimo de alarme de FP

5. Leitura da frequência de pulso

2.3.3 Área de informações 

1. ID do paciente 

2. Categoria do paciente 

Os pacientes são classificados em três categorias: adultos, pediátricos e neonatos. 

3. Símbolo de bateria

4. Relógio em tempo real
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OBSERVAÇÕES 
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3 Primeiros passos 
 
 

3.1 Remoção da embalagem e verificação 
Antes de desembalar o produto, verifique cuidadosamente se a embalagem não está 
danificada. Caso encontre algum sinal de dano, entre em contato com a transportadora.  
 
Se a embalagem estiver intacta, abra-a e retire cuidadosamente o equipamento e seus 
acessórios. Verifique se todos os itens que constam na lista de remessa estão presentes e 
certifique-se de que não haja danos mecânicos. Entre em contato conosco caso haja 
algum problema. 
 

OBSERVAÇÃO 

 Guarde as caixas e o material de embalagem, pois poderão ser utilizados se 
o equipamento for transportado novamente no futuro. 

 
 

 AVISO 

 Mantenha o material de embalagem longe do alcance de crianças. Quando 
do descarte do material de embalagem, deve-se observar os regulamentos 
de controle de descarte aplicáveis.  

 Pode ocorrer contaminação do equipamento durante o armazenamento ou 
transporte. Antes de usá-lo, verifique se as embalagens estão intactas, 
especialmente as de acessórios de uso único. Em caso de danos, não os 
empregue em pacientes. 
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3.2 Requisitos ambientais 
O ambiente de operação do equipamento deve atender aos requisitos especificados neste 
manual. 
 
Quando o equipamento é movido de um lugar para outro, pode ocorrer condensação 
como resultado da diferença de temperatura ou umidade. Nesse caso, nunca inicie o 
sistema antes de a condensação desaparecer. 
 

 AVISO 

 Certifique-se de que o ambiente de operação atende aos requisitos 
específicos. Caso contrário, o equipamento pode não corresponder às 
especificações mencionadas neste manual, podendo resultar em 
consequências inesperadas, como danos no equipamento. 

 
 

3.3 Inicialização do oxímetro de pulso 

1. Antes do uso, verifique se o oxímetro de pulso mostra danos mecânicos.  

2. Instale pilhas alcalinas ou bateria de íon-lítio e comprove se as baterias ou pilhas 

têm carga suficiente. 

3. Conecte o cabo de extensão de SpO2 no conector multifuncional.  

4. Pressione o botão Power. O LED de alarme pisca e depois apaga. O sistema emite 

um bipe e exibe a tela de início.  

5. A tela de inicialização desaparece e a tela principal do oxímetro de pulso é exibida.  
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OBSERVAÇÃO 

 Se o oxímetro de pulso não for usado durante um período prolongado de 
tempo, quando for inicializado, poderá ocorrer um alarme técnico de 
[Acertar relóg]. Nesse caso, acerte o relógio. Acertar o relógio no modo de 
monitorização contínua pode apagar os dados de tendências desse modo.  

 
 

 AVISO 

 Não use o oxímetro de pulso para monitorização de pacientes se estiver 
danificado mecanicamente ou parecer que não está normal. Entre em 
contato com nosso pessoal de assistência ou conosco. 

 
 

3.4 Desligamento do oxímetro de pulso 
Para desligar o oxímetro de pulso,  
1. Confirme que o monitoramento do paciente foi finalizado. 

2. Desconecte o cabo de extensão de SpO2 do oxímetro de pulso. 

3. Pressione e segure o botão Power durante 2 segundos.  
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OBSERVAÇÕES 
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4 Operações básicas 
 
 

4.1 Seleção do modo de trabalho 
O oxímetro de pulso foi desenvolvido para operar o modo de monitorização contínua e 
aleatório. O modo de monitorização contínua destina-se à monitorização durante 
períodos prolongados de tempo. Normalmente, esse modo é selecionado quando o 
paciente estiver no hospital ou em transporte. O modo aleatório destina-se a medidas 
rápidas, no local. Normalmente, esse modo é selecionado para examinar pacientes 
externos ou para examinar pacientes internados quando os médicos estiverem fazendo 
visitas nas alas do hospital.  
 
Para selecionar o modo de trabalho,  
1. Selecione [Menu]→[Sistema]→[Manutenção>>]→digite a senha exigida. 

2. Selecione [Manutenção usuário >>] e depois [Modo trab] para alternar entre 

[Aleatório] e [Contínuo]. Pressione o botão à direita e siga os comandos.  

 
O modo de trabalho é mostrado na área de alarme técnico. Em caso de outros alarmes 
técnicos ou mensagens de alarme, o modo de trabalho e a mensagem serão exibidos de 
maneira circular. 
 

OBSERVAÇÃO 

 Os dados de tendências do modo de monitorização contínua serão 
apagados, se você passar do modo de monitorização contínua para o modo 
aleatório.  
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4.2 Admissão de um paciente 

 AVISO 

 Antes da medida, não se esqueça de selecionar a configuração correta da 
categoria de paciente. A seleção da categoria incorreta de paciente pode 
gerar riscos para o paciente devido à inadequação dos limites de alarmes.  

 
 

4.2.1 Modo de monitorização contínua 

Para admitir um paciente no modo de monitorização contínua,  
1. Selecione [Menu]→[Info pac]. 

2. Configure a [ID paciente] e a [Cat paciente]. 

3. Pressione o botão à esquerda para confirmar as configurações.  

Se você não modificar a identificação para o novo paciente, este não será admitido.  
 
 

4.2.2 Modo aleatório  

Para admitir um paciente no modo aleatório,  
1. Selecione [Menu]→[Info pac]. 

2. Selecione [Cat paciente] e alterne entre [Adulto], [Pediátr] e [Neonato]. 

3. Aplique o sensor de SpO2 no paciente. Após a detecção de sinais válidos de SpO2,  

 Se a identificação atual do paciente for 0, automaticamente, ela passará para 1. 

Então, o paciente será admitido.  

 Se a identificação atual do paciente não for 0, depois de 8 segundos, ela piscará e 

aumentará automaticamente em 1 unidade. Então, o paciente será admitido. 

Se você pressionar o botão à esquerda quando a identificação do paciente atual estiver 
piscando, a mesma irá parar de piscar e permanecerá inalterada. O paciente não será 
admitido e as novas medidas serão memorizadas na identificação do paciente atual.  
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4.3 Seleção de tela 
Para selecionar uma tela a ser visualizada,  
1. Selecione [Menu]→[Sistema].  

2. Selecione [Telas] e alterne entre [Normal] e [Onda].  

 
 

4.4 Ajuste do brilho da tela 
Para ajustar o brilho da tela, 
1. Selecione [Menu]→[Configuração geral]. 

2. Ajuste o [Brilho]: Você pode definir o brilho da tela para um valor entre 1 e 10. O 

valor 1 indica o brilho mínimo e 10, o brilho máximo. Se o oxímetro de pulso 

estiver funcionando com bateria, selecione um nível inferior de brilho para 

economizar energia.  

 
OBSERVAÇÃO 

 Se o oxímetro de pulso for usado em ambientes externos ou a luz ambiente 
for muito forte, configure o brilho da tela em um nível mais alto.  

 
 

4.5 Alteração do idioma 
Para alterar o idioma de operação do oxímetro de pulso,  
1. Selecione [Menu]→[Sistema]→[Manutenção>>]→digite a senha exigida.  

2. No menu [Manutenção do usuário>>], selecione [Idioma] e, em seguida, 

selecione o idioma desejado. 

3. Reinicie o oxímetro de pulso.  
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4.6 Ajuste do relógio 
Para acertar o relógio, 
1. Selecione [Menu]→[Sistema]→[Relógio >>].  

2. Ajuste [Data] e [Hora]. 

3. Selecione [Formato>>]. No menu [Formato],  

 Configure o [Form. data] para [aaaa-mm-dd], [mm-dd-aaaa] ou 

[dd-mm-aaaa].  

 Ajuste o [Formato de hora] para [24 h] ou [12 h]. 

4 Pressione o botão à direita para voltar para o menu anterior, no modo aleatório, ou 

pressione o botão à direita e siga os comandos no modo de monitorização contínua. 

 
OBSERVAÇÃO 

 Acertar o relógio no modo de monitorização contínua pode apagar os dados 
de tendências desse modo.  

 
 

4.7 Ajuste do volume 
4.7.1 Configuração do volume de batimento 

Para configurar o volume de batimento,  
1. Selecione [Menu]→[Configuração geral].  

2. Defina [Vol batim] para um valor entre 0 e 10. 0 significa que o volume do 

batimento está desligado e 10 é o volume máximo. Quando o [Vol batim] estiver 

ajustado em 0, o ícone  será mostrado na área de FP. 
Para subir ou abaixar o volume de batimentos, se não houver nenhum menu aberto, 
pressione o botão para cima/para baixo.  
Durante a monitorização de SpO2, a tonalidade do som de pulso é alterada segundo o 
nível da saturação de oxigênio muda. A tonalidade do som sobe conforme o nível de 
saturação aumenta e cai quando o nível de saturação diminui. 
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4.7.2 Configuração do volume-teclas 

Para configurar o volume-chave, 
1. Selecione [Menu]→[Configuração geral].  

2. Defina [Vol teclas] para um valor entre 0 e 10. 0 significa que o volume da tecla 
está desligado e 10 é o volume máximo.  

 
 

4.8 Entrada e saída do modo de demonstração 

Para entrar no modo de demonstração: 
1. Selecione [Menu]→[Sistema]→[Manutenção>>]→digite a senha exigida.  

2. Selecione [Demonstração] e siga os comandos na tela.  

 
No modo de demonstração, a mensagem [Modo Demo] é mostrada na área de alarmes 
técnicos. Para sair do modo de demonstração, pressione o botão à direita para voltar 
para a tela exibida antes que você entrasse no modo de demonstração.  
 

 AVISO 

 O modo de demonstração só serve para fins de ilustração. Para evitar que 
os dados simulados sejam tomados como dados do paciente monitorado, 
você não deve entrar no modo de demonstração durante a monitorização do 
paciente. Caso contrário, o monitoramento do paciente seria inadequado, 
gerando demora no tratamento.  

 
 

4.9 Verificação da versão 

Para verificar as informações da versão,  

1. Selecione [Menu]→[Sistema]→[Manutenção>>]→digite a senha exigida.  

2. Selecione [Versão >>].  
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4.10 Entrada e saída do modo de espera 
4.10.1 Acesso ao modo de espera 

No modo aleatório, quando não houver revisão ou exportação de dados de tendências 
em andamento, nem detecção de manipulação dos botões ou de sinal de SpO2 durante 1 
minuto, o oxímetro de pulso passará automaticamente para o modo de espera, desde que 
o alarme de "Bateria mto baixa" não esteja sendo emitido. No modo de espera,  

 A retroiluminação estará apagada.  

 A tela em espera é exibida.  

 Os alarmes estarão desativados, exceto o de "Bateria mto baixa". 

 
No modo de espera, se o alarme "Bateria mto baixa" for ativado, o sistema emitirá o 
seguinte alarme sonoro:  

 Dois bipes  

 Volume do alarme: 2  

 Intervalo do alarme: 30 segundos.  

 
Se, nesse momento, você sair do modo de espera, o alarme "Bateria mto baixa" será 
emitido como alarme técnico. 
 
 

4.10.2 Para sair do modo de espera 

No modo de espera, se o sinal de SpO2 for detectado ou algum botão pressionado, 
exceto o de Power, automaticamente, o oxímetro de pulso sairá do modo de espera e 
voltará para o modo anterior. 
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4.11 Configuração do desligamento automático 
No modo aleatório, você pode optar por desligar o oxímetro de pulso automaticamente:  
1. Selecione [Menu]→[Sistema]→[Manutenção>>]→digite a senha exigida.  

2. Selecione [Manut usuário >>] e depois [Desl auto] para alternar entre:  

 [Permitido]: Se nenhum sinal de SpO2 ou operação de botão for detectada 

durante 5 minutos no modo de espera, o oxímetro de pulso desligará 

automaticamente. 

 [Não permit]: Se nenhum sinal de SpO2 ou operação de botão for detectada 

durante 5 minutos no modo de espera, o oxímetro de pulso não desligará.  

 
 

4.12 Configuração 
O oxímetro de pulso suporta configuração de fábrica e configuração do usuário.  
A configuração é carregada e salva de acordo com o modo de operação e categoria do 
paciente. Os limites de alarmes de SpO2 e FP estão sujeitos à categoria do paciente.  
A configuração do usuário será carregada quando o oxímetro de pulso for inicializado. 
Se não houver configuração do usuário disponível, a configuração de fábrica será 
carregada. Consulte C Padrões de fábrica.  
 
 

4.12.1 Como restaurar a configuração de fábrica 

Se você tiver alterado a configuração do sistema e quiser recuperar os parâmetros da 
configuração de fábrica, faça o seguinte:  
1. Selecione [Menu]→[Sistema].  

2. Selecione [Carr config >>] →[Carr config fábrica].  

 
A configuração de fábrica será recuperada de acordo com o modo de trabalho atual e a 
categoria do paciente.  
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4.12.2 Como salvar a configuração do usuário 

Você pode alterar os parâmetros do oxímetro de pulso e salvá-los como configuração do 
usuário. 
 
Para salvar a configuração do usuário, 
1. Selecione [Menu]→[Sistema]→[Manutenção>>]→digite a senha exigida.  

2. Selecione [Manut usuário >>]→[Salv como conf usuário].  

 
A configuração do usuário será salva de acordo com o modo de trabalho e categoria do 
paciente atual.  
 
 

4.12.3 Como carregar a configuração do usuário 

Para ativar a configuração do usuário,  
1. Selecione [Menu]→[Sistema].  

2. Selecione [Carr config >>] →[Carr config usuário].  

 
O sistema selecionará uma configuração do usuário adequada ao modo de trabalho e 
categoria do paciente atual. Se não houver uma configuração do usuário desse tipo 
disponível, a configuração de fábrica correspondente será carregada. 
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5 Alarmes 
 
 
Os alarmes, disparados por um sinal vital que pareça anormal ou por problemas técnicos 
do oxímetro de pulso, são mostrados para o usuário por meio de alarmes visuais e 
sonoros. 
 
 

5.1 Categorias de alarme 
Os alarmes do oxímetro de pulso podem ser classificados em três categorias, de acordo 
com sua natureza: alarmes fisiológicos, alarmes técnicos e mensagens de aviso. 
 
1. Alarmes fisiológicos 

 Os alarmes fisiológicos, também chamados de alarmes de status do paciente, são 

disparados por um valor de parâmetro monitorado que viole os limites definidos do 

alarme ou por uma condição anormal do paciente. As mensagens de alarme 

fisiológico aparecem nessa área.  

2. Alarmes técnicos 

 Os alarmes técnicos, também denominados alarmes de status do sistema, são 

disparados por um funcionamento incorreto do dispositivo ou por uma distorção de 

dados do paciente devido a problemas de operação ou do sistema. As mensagens 

de alarme técnico aparecem nessa área. 

3. Mensagens de aviso 

 Na verdade, as mensagens de aviso não são mensagens de alarme. Com exceção 

das mensagens de alarmes fisiológicos e técnicos, o oxímetro de pulso mostra 

algumas mensagens informando o status do sistema. As mensagens de aviso são 

exibidas na área de alarmes técnicos. 
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5.2 Níveis de alarme 
Os alarmes fisiológicos do oxímetro de pulso podem ser classificados em três categorias, 
de acordo com a gravidade: alarmes de prioridade alta, média e baixa. 
 

1. Alarmes de prioridade alta 

 Indicam que o paciente está em uma situação de risco de vida em que é necessário 

um tratamento de emergência. 

2. Alarmes de prioridade média 

 Indicam que os sinais vitais do paciente parecem anormais e que é necessário um 

tratamento imediato. 

3. Alarmes de prioridade baixa 

 Indicam que os sinais vitais do paciente parecem anormais e um tratamento 

imediato pode ser necessário. 
 
Os alarmes técnicos do oxímetro de pulso podem ser classificados em três categorias, de 
acordo com a gravidade: alarmes de prioridade alta, média e baixa.  
 
Os níveis para determinados alarmes técnicos e fisiológicos são predefinidos antes de o 
monitor de pacientes deixar a fábrica e não podem ser alterados.  
 
 

5.3 Indicadores de alarmes 
Quando um alarme ocorre, o oxímetro de pulso o indicará da seguinte forma: 

 Lâmpada do alarme 

 Som de alarme 

 Mensagem de alarme 

 
Segundo os níveis de alarme, a lâmpada, o som e as mensagens de alarmes apresentados 
são diferentes. 
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5.3.1 Lâmpada do alarme 

Se ocorrer um alarme técnico ou fisiológico, a lâmpada de alarme piscará. A cor 
piscante e a frequência correspondem aos níveis de alarme da seguinte forma: 

 Alarmes de nível alto:  a lâmpada pisca rapidamente uma luz vermelha. 

 Alarmes de prioridade média a lâmpada pisca lentamente na cor a amarela. 

 Alarmes de nível baixo:  a lâmpada acende com luz amarela, sem piscar. 

 

5.3.2 Sons de alarmes 

Quando ocorre um alarme técnico ou fisiológico, o oxímetro de pulso apresenta 
diferentes padrões de sons de alarmes para coincidir com o nível de alarme: 

 Alarmes de nível alto:  triplo + duplo + triplo + bipe duplo 

 Alarmes de nível médio  bipes triplos. 

 Alarmes de nível baixo:  Bipe único. 

 
 

5.3.3 Mensagens de Alarme 

Quando ocorre um alarme, uma mensagem de alarme aparecerá na área de alarmes 
técnicos ou fisiológicos. 
 
Para alarmes fisiológicos, o símbolo de asterisco (*) antes da mensagem do alarme 
corresponde ao nível do alarme da seguinte forma: 

 Alarmes de nível alto:  *** 

 Alarmes de nível médio:  ** 

 Alarmes de nível baixo:  * 

Além disso, o sistema usa diferentes cores de fundo relativas às mensagens, segundo a 
prioridade do alarme: 

 Alarmes de nível alto:  vermelho 

 Alarmes de nível médio:  amarelo 

 Alarmes de nível baixo:  amarelo 
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OBSERVAÇÃO 

 Quando alarmes de diferentes níveis de prioridade são registrados 
simultaneamente, o oxímetro de pulso seleciona o de nível mais alto e emite 
alarmes visuais e sonoros correspondentes a esse nível de prioridade. As 
mensagens de alarmes serão exibidas alternadamente. 

 
 

5.3.4 Símbolos de status dos alarmes 

Além dos indicadores mencionados anteriormente, o oxímetro de pulso emprega ainda 
os seguintes símbolos para informar o status do alarme: 

  indica que o som de alarme está em pausa. 

  indica que todos os sons de alarmes estão desligados. 

  indica que os alarmes individuais de medidas estão desligados. 

 
 

5.4 Configuração do tom do alarme 
5.4.1 Configuração do volume mínimo de alarme 

1. Selecione [Menu]→[Sistema]→[Manutenção>>]→digite a senha exigida. 

2. Selecione [Alarme >>] e depois [Vol al mín]. Escolha um valor entre 0 e 10, 

sendo que 0 corresponde ao volume mínimo e 10 ao máximo. 

O volume mínimo do alarme estabelece o valor a ser configurado para o volume do 
alarme. Este não é afetado pelas configurações predefinidas de fábrica ou 
personalizadas. Quando o oxímetro de pulso for desligado e reinicializado, os 
parâmetros do volume mínimo de alarme permanecerão inalterados. 
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5.4.2 Alteração do volume do alarme 

1. Selecione [Menu]→[Configuração geral]. 

2. Selecione [Vol alarme] e, sem seguida, selecione um volume entre X e 10. X 

indica o volume mínimo, que depende da configuração do volume de alarme 

mínimo, e 10 indica o volume máximo. 

Quando o volume de alarme é estabelecido como 0, o som correspondente é desativado 

e o símbolo de  aparece na área de status do alarme. Caso o som do alarme seja 
desativado, a lâmpada permanecerá acesa, mostrando a mensagem correspondente. O 

alarme sonoro será reativado automaticamente quando:  

 O oxímetro de pulso for desligado e reinicializado; 

 A configuração de fábrica for carregada; 

 A configuração personalizada for carregada. 

 
Quando a configuração de fábrica ou personalizada estiver selecionada, o volume de 
alarme do oxímetro de pulso pode ser inferior ao volume mínimo do alarme. Nesse caso, 
o volume será ajustado de forma automática, segundo o volume mínimo do alarme.  
 

 AVISO 

 Quando o som do alarme é desligado, o oxímetro de pulso não dará 
nenhum sinal audível, mesmo se um novo alarme ocorrer. Portanto o 
usuário deve tomar muito cuidado a respeito de desligar ou não o som do 
alarme. 

 Não dependa somente do sistema de alarme sonoro para o monitoramento 
do paciente. O ajuste do volume do alarme para um volume baixo pode 
resultar em riscos para o paciente. Mantenha sempre o paciente sob 
supervisão. 
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5.4.3 Pausa dos sons dos alarmes 

Para pausar os sons de alarmes, pressione a tecla . Nesse caso, 

 O alarme sonoro será pausado, mas a lâmpada do alarme permanecerá acesa e 

a mensagem correspondente permanecerá exibida;  

 O tempo de pausa restante é exibido na área de status do alarme.  

 O símbolo  é exibido na área de status do alarme. 

O alarme sonoro inicia novamente de forma automática, depois de vencer o período de 

pausa do alarme. Você também pode pressionar a tecla  para reiniciar o alarme 

sonoro. O alarme sonoro será reativado automaticamente quando:  

 O oxímetro de pulso for desligado e reinicializado 

 O oxímetro passar para um novo modo de operação 

 O oxímetro de pulso entrar ou sair do modo de espera 

 O oxímetro de pulso entrar ou sair do modo de demonstração 

 
O período de pausa do alarme pode ser ajustado e o valor predefinido é de 2 minutos. 
Para alterar o período de pausa do alarme, 
1. Selecione [Menu]→[Sistema]→[Manutenção>>]→digite a senha exigida. 

2. Selecione [Alarme >>] e escolha um horário adequado para configurar a opção 

[Áudio pausado]. 
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5.5 Configurar o nível do alarme 
Os níveis de todos os alarmes técnicos, exceto [Sensor desligado] são predefinidos 
antes de o monitor de pacientes deixar a fábrica. Para configurar o nível de alarme de 
[Sensor desligado], 
1. Selecione [Menu]→[Configuração alarme]; 

2. Selecione [Sensor desligado] e escolha o nível desejado do alarme. 

Se você acessar o modo de demonstração depois que o alarme de [Sensor desligado] 
for disparado, quando sair desse modo, o alarme será apresentado em forma de 
mensagem de aviso. 
 
No modo de monitorização contínua, a prioridade de alarme de [Sensor desligado] 
pode ser definida como [Máx], [Médio] ou [Mínimo]. Se o sensor de SpO2 cair antes 
de obter um sinal válido de SpO2, o oxímetro de pulso mostrará o alarme de [Sensor 
desligado] em forma de mensagem de aviso.  
 
No modo aleatório, a prioridade de alarme de [Sensor desligado] pode ser definida 
como [Máx], [Médio], [Mínimo] ou [Desl]. 

 Se o alarme de [Sensor desligado] não for desativado, o oxímetro de pulso 

mostrará o alarme em forma de mensagem de aviso, caso o sensor de SpO2 

caia antes de obter um sinal efetivo de SpO2.  

 Se o oxímetro de pulso passar para o modo de espera depois que o alarme de 

[Sensor desligado] for disparado, depois de sair desse modo, o alarme será 

exibido em forma de mensagem de aviso.  
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5.6 Como ligar/desligar o tom de lembrete 
Quando o volume do alarme está configurado para 0, o oxímetro de pulso emite um tom 
de lembrete com dois bipes a cada três minutos, caso esteja ligado.  
 
Para ligar ou desligar o tom de lembrete,  
1. Selecione [Menu]→[Sistema]→[Manutenção>>]→digite a senha exigida. 

2. Selecione [Alarme >>] → [Tons de lembrete] e alterne entre [Ligar] e 

[Desligar]. 

 
O tom de lembrete vem desligado como padrão. A configuração do tom de lembrete será 
salva mesmo que o oxímetro de pulso esteja desligado.  
 
 

5.7 Disparo de alarmes 
Quando um alarme for disparado, observe os passos descritos a seguir para poder tomar 
as providências necessárias: 
1. Examine o estado do paciente. 

2. Confirme o parâmetro do alarme ou sua categoria. 

3. Identifique a origem do alarme. 

4. Tome as atitudes necessárias para eliminar a condição do alarme. 

5. Certifique-se de que a condição doe alarme seja corrigida. 

 
Para solucionar problemas específicos de alarmes, consulte o apêndice D Mensagens de 
Alarme. 
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6 Medidas de SpO2

6.1 Introdução 

A medida da SpO2 é uma técnica não invasiva utilizada para medir a quantidade de 

hemoglobina oxigenada e a frequência do pulso em função da absorção de ondas de luz 

selecionadas. A luz emitida pelos diodos emissores de luz vermelha e infravermelha 

passa através do tecido e é convertida em sinais elétricos por meio de um fotodiodo. 

Esse aparelho é calibrado para exibir a saturação do oxigênio funcional. 

O oxímetro de pulso fornece: 
1. Formato de onda pletismográfica (Pleti): A forma de onda é normalizada.

2. Saturação de oxigênio do sangue arterial (SpO2): porcentagem de hemoglobina 

oxigenada em relação à soma de oxihemoglobina e deoxihemoglobina.

3. Frequência de pulso (FP): número de pulsações por minuto derivadas da onda 

pletismográfica.

4. Barra Pleti: O número de segmentos indica a intensidade do pulso. 
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6.2 Segurança 
 

 AVISO 

 Use apenas os sensores de SpO2 especificados neste manual. Siga as 
instruções de uso do sensor de SpO2 e obedeça a todos os avisos e atenções. 

 Antes do uso, examine o sensor de SpO2 e sua embalagem, para verificar se 
existem sinais de danos. Não use o sensor se detectar qualquer tipo de dano.  

 Na medida em que se observa uma tendência à desoxigenação do paciente, as 
amostras de sangue devem ser analisadas com um co-oxímetro de laboratório 
para que se possa compreender completamente o estado do paciente.  

 Não use o oxímetro de pulso e o sensor de SpO2 durante exames de 
aquisição de imagens por ressonância magnética (IRM). A corrente 
induzida pode causar queimaduras.  

 O monitoramento contínuo prolongado pode aumentar o risco de alterações 
indesejadas nas características da pele, como irritação, vermelhidão, bolhas 
ou queimaduras. Inspecione o local do sensor a cada duas horas e 
movimente o sensor se a qualidade da pele mudar. Altere o local de 
aplicação a cada quatro horas. Para os neonatos ou pacientes com má 
circulação do sangue periférico ou com pele sensível, inspecione o local de 
aplicação do sensor com mais frequência. 

 Como no caso de unidades eletrocirúrgicas, organize os cabos 
cuidadosamente para evitar estrangulamentos.  

 Não coloque o sensor de SpO2 em um membro com infusão intravenosa ou 
cateter arterial.  

 Não use o sensor de SpO2 em um membro que tiver um manguito de PNI 
aplicado, já que isso poderia gerar leituras imprecisas da SpO2 devido a 
bloqueio do fluxo sanguíneo durante o enchimento do manguito.  

 Não aplique o equipamento a pacientes com menos de um ano de idade ou 
se a temperatura de operação for superior a 40°C, já que isso poderia 
provocar queimaduras na pele.  
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6.3 Aplicação do sensor 

1. Selecione um sensor de SpO2 adequado, de acordo com a categoria e o peso do 

paciente. 

2. Retire o adesivo colorido do local de aplicação. 

3. Aplique o sensor de SpO2 no paciente. 

4. Conecte o cabo de extensão de SpO2 no oxímetro de pulso. 

 
 

6.4 Modificação das configurações de SpO2 
6.4.1 Ativação/desativação dos alarmes de FP e SpO2 

1. Selecione [Menu]→[Configuração alarme].  

2. Selecione [Alarme] de SpO2 ou FP e alterne entre:  

 [Lig]: Quando um limite de alarme for excedido, o oxímetro de pulso emitirá 

os alarmes de acordo com o nível de alarme definido.  

 [Desl]: Quando um limite de alarme for excedido, o oxímetro de pulso não 

emitirá alarmes e o alarme sonoro e visível, assim como a mensagem 

correspondente, serão desativados, exibindo o símbolo  na área da 

SpO2 ou FP.  
 

6.4.2 Configuração do nível de alarme 

1. Selecione [Menu]→[Sistema]→[Manutenção>>]→digite a senha exigida.  

2. Selecione [Alarme >>]→[Nível do alarme>>].  

3. Configure [SpO2 Nív. Alarme] para [Alto] ou [Méd].  

4. Configure o [Nív al FP] para [Máx], [Médio] ou [Mínimo].  

O nível do alarme "Sem pulso" é configurado como máximo e não pode ser modificado 
pelo usuário.  
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6.4.3 Ajuste dos limites de alarme  

1. Selecione [Menu]→[Configuração alarme].  

2. Ajuste o [Limite máx]: Se uma medida de SpO2 ou FP for superior ao limite máximo 

de alarme, os alarmes "SpO2 muito alta" ou "FP muito alta" serão disparados. 

3. Ajuste o [Limite mín]: Se uma medida de SpO2 ou FP for inferior ao limite mínimo 

de alarme, os alarmes "SpO2 muito baixa" ou "FP muito baixa" serão disparados.  

Quando um alarme de SpO2 ou FP ocorre, a leitura do parâmetro piscará. O limite de alarme 
correspondente piscará de forma sincronizada na cor do parâmetro que estiver sendo lido.  
 
 

6.4.4 Ativação/desativação da exibição de limites de 
alarmes 

1. Selecione [Menu]→[Sistema]→[Manutenção>>]→digite a senha exigida. 

2. Selecione [Alarme >>].  

3. Selecione [Limite alarme] e intercale entre:  

  [Lig]: Os limites de alarmes são exibidos na área da SpO2 e da FP.  

  [Desl]: Os limites de alarmes não são exibidos na área da SpO2 e da FP.  

 
 

6.4.5 Configuração da sensibilidade da SpO2 

A leitura da SpO2 corresponde à média de dados coletados durante um período 
específico de tempo. Quanto menor for o período de média, mais rápida será a resposta 
do oxímetro de pulso às alterações no nível de saturação de oxigênio do paciente. E 
vice-versa, quanto mais extenso for o período de média, mais lenta será a resposta do 
oxímetro de pulso às alterações no nível de saturação de oxigênio do paciente, mas a 
precisão da medida será superior. Em caso de monitorização de um paciente em estado 
crítico, os períodos de média menores ajudarão a entender o estado do paciente.  
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Para configurar a sensibilidade da SpO2,  
1. Selecione [Menu]→[Configuração geral].  

2. Configure a [Sensibilid] como [Máx], [Médio] ou [Mínimo] correspondendo, 

respectivamente a 7, 9 e 11 segundos.  

 
 

6.5 Limitações de medição 
Se você tiver dúvidas quando às medidas da SpO2, primeiro examine os sinais vitais do 
paciente. Depois, examine o oxímetro de pulso e o sensor de SpO2. A precisão das 
medidas pode ser influenciada pelos seguintes fatores:  

 Luz ambiente 

 Movimentos físicos (voluntários do paciente ou exigidos)  

 Testes diagnósticos 

 Perfusão baixa 

 Interferência eletromagnética, como ambiente de IRM 

 Unidades eletrocirúrgicas 

 Hemoglobina disfuncional, como carboxihemoglobina (COHb) e 

metemoglobina (MetHb) 

 Presença de determinadas tinturas como metileno e carmine índigo  

 Posicionamento incorreto do sensor de SpO2 ou uso de SpO2 incorreto 

 Queda do fluxo de sangue arterial a níveis não mensuráveis, devido a choque, 

anemia, baixa temperatura corporal ou constrição vascular. 
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OBSERVAÇÕES 
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7 Gerenciamento de dados 
 
 

7.1 Armazenamento de dados 
 

OBSERVAÇÃO 

 Em caso de falha ou desligamento da alimentação elétrica, os dados 
armazenados não serão perdidos.  

 Recomendamos exportar os dados antes que a memória fique cheia. 

 
 

7.1.1 Modo de monitorização contínua 

No modo de monitorização contínua, os dados serão armazenados de dois em dois 
segundos, entre eles, os dados de tempo de medida, saturação de oxigênio e valores de 
frequência de pulso. O oxímetro de pulso pode armazenar até 96 horas de dados de um 
único paciente.  
 
No modo de monitorização contínua, 

 Quando o oxímetro de pulso for usado pela primeira vez, a identificação 

inicial do paciente será 1.  

 As identificações de pacientes vão de 1 a 99 e você poderá alterá-las 

manualmente quando da admissão de um novo paciente.  

 Depois que todos os dados tiverem sido eliminados da janela de tendências, a 

identificação do paciente não será alterada.  

 Quando da inicialização do oxímetro de pulso, a identificação do paciente 

selecionada antes do último desligamento do oxímetro de pulso será carregada 

automaticamente. 
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Durante a monitorização contínua do paciente, 
 As medidas são armazenadas com a identificação atual do paciente, desde que 

esta não tenha sido alterada.  

 Se a identificação do paciente tiver sido modificada, supõe-se que haverá a 

admissão de um novo paciente, armazenando as novas medidas com a 

identificação do novo paciente. Os dados relativos à identificação do paciente 

anterior serão eliminados.  

Quando a memória estiver cheia, os dados mais antigos serão substituídos pelos novos. 
 
 

7.1.2 Modo aleatório 

No modo aleatório, os dados são armazenados uma vez a cada 30 segundos. Os dados 
armazenados incluem todos os valores de frequência de pulso e saturação de oxigênio 
medidos durante esse período. O oxímetro de pulso pode armazenar até 4.000 grupos de 
dados relativos a 99 pacientes.  
 
No modo aleatório, 

 Quando o oxímetro de pulso for usado pela primeira vez, a identificação 

inicial do paciente será 0. 

 As identificações de pacientes vão de 1 a 99. Em caso de admissão de um 

novo paciente, automaticamente, a identificação será incrementada em um 

número.  

 Quando chegar a 99, a identificação do próximo paciente admitido será 1.  

 Na janela de tendências, depois que todos os dados tiverem sido eliminados, a 

identificação do paciente será 0, novamente. 

 Quando da inicialização do oxímetro de pulso, a identificação do paciente 

selecionada antes do último desligamento do oxímetro de pulso será carregada 

automaticamente.  
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Durante o modo aleatório, 
 As medidas são armazenadas com a identificação atual do paciente, desde que 

esta não tenha sido alterada.  

 Se a identificação do paciente tiver sido modificada, supõe-se que haverá a 

admissão de um novo paciente, armazenando as novas medidas com a 

identificação do novo paciente. Os dados do paciente anterior serão 

eliminados, exceto se a memória estiver cheia.  

Se os dados estiverem armazenados com identificações múltiplas de pacientes, quando a 
memória estiver cheia, todos os dados relativos à identificação mais antiga serão 
eliminados. Quando a memória estiver cheia, os primeiros dados armazenados com uma 
identificação de paciente serão substituídos pelos novos.  
 
 

7.2 Revisão de Dados das Tendências 
Os dados fisiológicos do histórico do paciente podem ser armazenados e exibidos em 
forma de tabela de tendências. A revisão desses dados o ajudará a entender as mudanças 
no estado do paciente. 
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7.2.1 Modo de monitorização contínua 

No modo de monitorização contínua, você poderá monitorizar o paciente com a janela 
de tendências aberta.  
Para abrir a janela de tendências, selecione [Menu]→[Tendênc].  

Na janela de tendências, as leituras de SpO2 e FP que estiverem fora dos limites de 
alarmes serão exibidas em vermelho. As linhas em branco indicam que o oxímetro de 
pulso foi desligado durante esse período.  

Na janela de tendências, você pode 
 Pressionar os botões para cima ou para baixo, para paginar para cima ou para 

baixo, ou pressionar e segurar os botões para cima ou para baixo durante um 

segundo, para acelerar a paginação.

 Pressione o botão à esquerda para acessar o menu [Config tend]. No menu

[Config tend] é possível

 Regular o [Intervalo]: O intervalo mínimo é de 2 segundos. 

 Selecionar [Hora início >>] para ajustar a [Data] e [Hora] a partir da 

qual você deseja fazer a revisão.

 Para excluir todos os dados de tendências relativos à identificação de 

paciente atual, selecione [Excluir tudo]. 

 Pressione o botão à direita para sair da janela de tendências. 
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7.2.2 Modo aleatório 

No modo aleatório, o oxímetro de pulso parará de medir o paciente se a janela de 
tendências for aberta. Não é possível admitir um paciente se a janela de tendências 
estiver aberta.  
Para abrir a janela de tendências, selecione [Menu]→[Tendênc].  

Na janela de tendências, as leituras de SpO2 e FP que estiverem fora dos limites de 
alarmes serão exibidas em vermelho. Se você tiver alterado o horário do sistema antes 
de acessar a janela de tendências, a data e hora dos dados de tendências, que tiverem 
sido ajustados antes da modificação do horário do sistema, permanecerão inalterados. 

Na janela de tendências, você pode 
 Pressionar os botões para cima ou para baixo, para paginar para cima ou para 

baixo, ou pressionar e segurar os botões para cima ou para baixo durante um 

segundo, para acelerar a paginação.

 Pressione o botão à esquerda para acessar o menu [Config tend]. No menu

[Config tend] é possível

 Selecionar [Selec ID] para revisar os dados dos históricos, assim como

as medidas máxima, mínima e média do paciente selecionado. 

 Para excluir os dados de tendências relativos à identificação de paciente 

selecionado, escolha [Excluir selec].
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 Para excluir os dados de tendências relativos às identificações de todos 

os pacientes, selecione [Excluir tudo].  

 Pressione o botão à direita para sair da janela de tendências.  

 
 

7.3 Exportação de dados de tendências 
Os dados de tendências podem ser exportados através do conector multifuncional. Para 
isso, proceda da seguinte forma:  
1. Conecte um microcomputador ao conector multifuncional por meio de um cabo de 

comunicação.  

2. Acesse a janela de tendências selecionando [Menu]→[Tendênc]. 

3. Pressione o botão à esquerda para acessar o menu [Config tend]. 

4. Configure [Exp porta] como [Fio].  

5. Selecione [Exportar tend] para acessar a janela de exportação de tendências.  

 
Depois de acessar a janela de exportação de tendências, todas as operações, exceto a de 
sair da janela de exportação de tendências e desativação do oxímetro de pulso estarão 
desativadas. Para sair da janela de exportação de tendências, pressione o botão à direita 
e selecione [OK].  
 
Consulte o software do sistema de gerenciamento de dados do computador para obter 
informações mais detalhadas sobre a exportação de dados de tendências.  
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8 Bateria 
 
 

8.1 Visão geral 
O oxímetro de pulso foi projetado para operar com três pilhas alcalinas AA de 1,5 V ou 
com uma bateria recarregável de íon-lítio.  
 
Em caso de uso de pilhas alcalinas, o ícone indica o status das mesmas, como segue: 

  Indica que as pilhas estão funcionando corretamente. A parte sólida 

representa o nível de capacidade atual das pilhas em relação ao seu nível 

máximo. 

  Indica que as pilhas têm pouca capacidade e precisam ser 
substituídas. 

  Indica que as pilhas estão quase descarregadas e precisam ser 
substituídas imediatamente. 

 

Em caso de uso de uma bateria de íon-lítio, o ícone correspondente indica o status da 
bateria como segue: 

  Indica que a bateria está funcionando corretamente. A parte sólida 

representa o nível de carga atual da bateria em relação ao seu nível máximo. 

  Indica que a bateria tem pouca carga e precisa ser recarregada. 

  Indica que a bateria está quase descarregada e precisa ser carregada 

imediatamente. 
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Se a capacidade da bateria estiver muito baixa, um alarme técnico será acionado e a 
mensagem [Bateria muito baixa] será exibida. Nesse caso, substitua as pilhas alcalinas, 
se forem as utilizadas, ou carregue a bateria, em caso de uso de uma bateria de íon-lítio, 
caso contrário, quando a bateria estiver descarregada, o oxímetro de pulso desligará 
automaticamente. Para não interromper a monitorização do paciente nesse momento, 
coloque o oxímetro de pulso em uma fonte de alimentação e conecte-a em uma tomada 
de corrente alternada. Em caso de uso de pilhas alcalinas, o oxímetro de pulso mostrará 
a mensagem de aviso [Err tipo bateria]. Você deverá estar atento à carga do oxímetro 
de pulso, para substituir as pilhas alcalinas ou carregar a bateria de íon-lítio, assim que 
for possível interromper a monitorização do paciente.  
 
A bateria de íon-lítio pode ser carregada através de uma fonte de alimentação com 
suporte, com o oxímetro de pulso ligado ou desligado. No entanto, não é recomendado 
monitorizar um paciente enquanto a bateria estiver sendo carregada.  
 

OBSERVAÇÃO 

 Retire as baterias ou pilhas antes da expedição ou se o oxímetro de pulso 
não for usado durante um período prolongado de tempo. 

 
 

 AVISO 

 Mantenha as baterias fora do alcance de crianças. 

 Use apenas as baterias especificadas neste manual.  
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8.2 Instalação das baterias 
8.2.1 Para abrir a tampa da bateria 

1. Retire o oxímetro de pulso do suporte da fonte de alimentação e desconecte o 

sensor de SpO2. 

2. Com uma chave de fenda, solte os parafusos que prendem a tampa da bateria no 

oxímetro de pulso.  

 

3. Pressione a tampa da bateria, empurre-a para baixo e remova-a.  
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8.2.2 Instalação das pilhas alcalinas 

1. Insira as pilhas alcalinas AA no compartimento, posicione a marca + em cada uma 

das pilhas na direção da marca + correspondente, no interior do compartimento.  

2. Reposicione a tampa da bateria e empurre-a para cima. 

3. Aperte os parafusos que prendem a tampa da bateria no oxímetro de pulso.  

 

 Cuidado 

 Não use o oxímetro de pulso com pilhas alcalinas de diferentes tipos ou 
capacidades, simultaneamente.  

 
 

8.2.3 Instalação da bateria de íon-lítio 

1. Remova a braçadeira da bateria. 

 
2. Insira a bateria de íon-lítio no compartimento correspondente, posicionando a 

marca + na bateria na direção da marca + no interior do compartimento.  

3. Reposicione a tampa da bateria e empurre-a para cima. 

4. Aperte os parafusos que prendem a tampa da bateria no oxímetro de pulso.  
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8.3 Carregamento da bateria de íon-lítio 

 

Para carregar a bateria de íon-lítio,  
1. Posicione o oxímetro de pulso no suporte da fonte de alimentação. 

2. Conecte o cabo elétrico. 

3. Conecte o cabo elétrico a uma tomada de corrente alternada.  

 
 

 AVISO 

 Não use o suporte da fonte de alimentação quando as pilhas alcalinas 
estiverem descarregadas ou se não houver uma bateria instalada.  

 Não é recomendado monitorizar um paciente enquanto a bateria estiver 
sendo carregada. 

Cabo elétrico 
Fonte de 
alimentação da 
bateria 

Oxímetro de pulso 
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8.4 Acondicionamento da bateria de íon-lítio 
Uma bateria de íon-lítio precisa de pelo menos dois ciclos de acondicionamento, quando 
for usada pela primeira vez. O ciclo de acondicionamento da bateria consiste em uma 
carga completa sem interrupção, seguida de uma descarga completa, também sem 
interrupção. Esse processo deve ser realizado periodicamente para garantir a via útil da 
bateria de íon-lítio. Realize esse procedimento sempre que a bateria fique guardada por 
dois meses ou quando haja uma redução considerável no tempo de duração da carga. 
 
Para acondicionar a bateria de íon-lítio, proceda da seguinte forma: 
1. Desconecte o oxímetro de pulso do paciente e interrompa completamente os 

procedimentos de monitorização e de medidas. 

2. Coloque a bateria de íon-lítio que necessita ser acondicionada no compartimento 

correspondente no oxímetro de pulso. 

3. Posicione o oxímetro de pulso no suporte da fonte de alimentação e conecte este à 

tomada de CA. A bateria deve carregar, ininterruptamente, durante 

aproximadamente 2 horas. 

4. Desconecte o oxímetro de pulso da tomada de corrente alternada e deixe-o 

funcionando com a bateria até que desligue. 

5. Reposicione o oxímetro de pulso no suporte da fonte de alimentação e conecte este 

à tomada de CA. A bateria deve carregar, ininterruptamente, durante 

aproximadamente 2 horas. 

A partir desse momento, a bateria estará acondicionada e o oxímetro de pulso pode 

voltar a ser usado. 
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8.5 Verificação da bateria de íon-lítio 
O desempenho de uma bateria recarregável de íon-lítio pode diminuir ao longo do 
tempo. Para verificar o rendimento de uma bateria, siga esse procedimento: 
1. Desconecte o oxímetro de pulso do paciente e interrompa completamente os 

procedimentos de monitorização e de medidas. 

2. Posicione o oxímetro de pulso no suporte da fonte de alimentação e conecte este à 

tomada de CA. A bateria deve carregar, ininterruptamente, durante 

aproximadamente 2 horas. 

3. Desconecte o oxímetro de pulso da tomada de corrente alternada e deixe-o 

funcionando com a bateria até que desligue. 

O tempo de operação de uma bateria é diretamente proporcional ao seu desempenho. Se 
o tempo de operação de uma bateria de íon-lítio for muito mais curto do que o 
estabelecido nas especificações, substitua-a ou entre em contato com o pessoal de 
suporte técnico. 
 

OBSERVAÇÃO 

 A vida útil da bateria de íon-lítio depende da frequência e do tempo de uso. 
Uma bateria de íon-lítio armazenada e acondicionada de forma adequada 
tem uma vida útil de cerca de 3 anos. Em outros modelos, com utilização 
mais agressiva, esse tempo pode ser menor. É recomendável trocar as 
baterias de íon-lítio a cada 3 anos.  

 O período de tempo de funcionamento de uma bateria de íon-lítio depende 
da configuração e forma de operação do oxímetro de pulso.  
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8.6 Descarte de baterias e pilhas 
As baterias e pilhas danificadas ou descarregadas devem ser substituídas e descartadas 
de forma adequada. Descarte as baterias e pilhas de acordo com as regulamentações 
locais. 
 

 AVISO 

  Não desmonte baterias e nem as jogue ao fogo, pois pode ocorrer 
curto-circuito. Elas podem ainda incendiar-se, explodir ou vazar, o que 
pode causar lesões. 
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9 Manutenção e limpeza 
 
 
Utilize apenas as substâncias aprovadas por nós e os métodos descritos neste capítulo 
para a limpeza e desinfecção do equipamento. A garantia não cobre danos causados pelo 
uso de métodos ou substâncias não autorizadas. 
 
Não garantimos a eficácia dos métodos e das substâncias químicas relacionadas como 
um meio de controle de infecções. Para obter um método para controle de infecções, 
consulte o responsável pelo departamento de controle de infecção hospitalar ou um 
epidemiologista. 
 
Mantenha o equipamento e seus acessórios livres de sujidades e poeira. Para evitar 
danos ao equipamento, proceda de acordo com as seguintes regras: 

 Sempre faça a diluição de acordo com as instruções do fabricante ou utilize a 

concentração mais baixa possível. 

 Não mergulhe componentes do equipamento em líquidos. 

 Não espirre líquidos sobre o equipamento e seus acessórios. 

 Não permita a entrada de líquidos no console. 

 Nunca utilize materiais abrasivos (como luvas ou esponjas de aço) ou ainda 

limpadores corrosivos (como acetonas ou substância com base em cetonas). 
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 AVISO 

 Antes de limpar o equipamento, verifique se o sistema está desligado e se 
todos os cabos de alimentação estão desconectados. 

 Nenhuma modificação neste equipamento é permitida. 

 A assistência técnica deve ser devidamente qualificada e totalmente 
familiarizada com o funcionamento do equipamento. 

 Verificações de segurança ou de manutenção, envolvendo a desmontagem 
do equipamento, devem ser realizadas por profissionais de manutenção. 
Caso contrário, pode haver falha no equipamento e possíveis riscos à saúde. 

 O hospital ou instituição responsável deve efetuar todos os procedimentos 
de limpeza e desinfecção especificados no presente capítulo. 

 Não abra os gabinetes do equipamento. Todas as atualizações e 
manutenções futuras devem ser realizadas pela equipe de atendimento. 

 

 CUIDADO 

 Caso espirre líquido sobre o equipamento ou seus acessórios, entre em 
contato conosco ou com o pessoal da manutenção. 

 
OBSERVAÇÃO 

 Para higienizar e desinfetar os acessórios reutilizáveis, consulte as 
instruções que os acompanham. 
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9.1 Verificações de segurança 
Antes de usar o oxímetro de pulso pela primeira ou, no mínimo a cada dois anos, ou em 
caso de reparação ou atualização do aparelho, é necessário submetê-lo a uma exaustiva 
inspeção por técnicos qualificados, visando garantir sua confiabilidade. 
 
Siga as instruções abaixo quando for inspecionar o equipamento: 

 Verifique se o ambiente e a fonte de energia estão de acordo com os requisitos. 

 Inspecione o equipamento e seus acessórios para identificar danos mecânicos. 

 Inspecione todos os cabos de energia com relação a danos e certifique-se de 

que o seu isolamento esteja em condições adequadas. 

 Certifique-se de que apenas os acessórios especificados sejam utilizados. 

 Inspecione se o sistema de alarme funciona corretamente. 

 Certifique-se de que as baterias satisfaçam os requisitos de rendimento. 

 Certifique-se de que o oxímetro de pulso esteja em boas condições de 

funcionamento. 

Em caso de danos ou anomalias, não use o oxímetro de pulso. Entre em contato com os 
engenheiros biomédicos do hospital ou com o pessoal de assistência imediatamente. 
 
 

9.2 Limpeza 
Limpe regularmente seu equipamento. Caso haja forte poluição ou muita poeira e areia no 
local, aumente a frequência de limpeza do equipamento. Antes de limpar o equipamento, 
consulte os regulamentos do hospital a respeito da limpeza do equipamento. 
 
Os agentes de limpeza recomendados são: 

 Hipoclorito de sódio (diluído) 

 Água oxigenada (3%) 

 Etanol (70%) 

 Isopropanol (70%) 
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Para a limpeza do equipamento, siga as seguintes regras a seguir: 
1. Desligue o oxímetro de pulso e desconecte-o da tomada de alimentação elétrica. 

2. Limpe a tela com um pano limpo e macio em bebido com limpa-vidros. 

3. Limpe a superfície externa do equipamento com um pano macio com limpador. 

4. Remova toda a solução com um pano seco após a limpeza, se necessário. 

5. Deixe o equipamento secar em um local ventilado e fresco. 

 
 

9.3 Desinfecção 
A desinfecção pode causar danos ao equipamento e não é recomendada para o oxímetro 
de pulso, a menos que isso seja indicado nos procedimentos de serviços do hospital. 
Limpe o oxímetro de pulso antes de desinfectá-lo. 
 
Os desinfetantes recomendados são: etanol (70%), isopropanol (70%,) concentrado 
clássico OXY Perform® (solução KHSO4). 
 

 CUIDADO 

 Nunca utilize EtO ou formaldeído para a desinfecção. 

 
 

9.4 Descarte 
O descarte do oxímetro de pulso deve seguir as leis e regulamentações meio-ambientais 
e de eliminação de lixo locais. Para o descarte do sensor de SpO2, siga as 
regulamentações locais referentes à eliminação de lixo médico.  
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10 Acessórios 
 
 

 AVISO 

 Use apenas os acessórios especificados nesse manual. O uso de outros 
acessórios pode causar danos ao oxímetro de pulso. 

 Os acessórios descartáveis foram projetados para o uso exclusivo em um 
único paciente. A sua reutilização pode gerar risco de contaminação e 
afetar a exatidão da medida.  

 Examine os acessórios e suas embalagens, para verificar se existem sinais de 
danos. Se forem detectados danos, não os utilize. 

 O sensor de SpO2 mencionado neste capítulo atende às exigências de 
biocompatibilidade e obedece às normas ISO 10993-1, 10993-5 e 10993-10. 
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Sensor de SpO2 

Tipo Modelo Paciente aplicável 
Comprimento 

de onda* 
PN 

Uso em um 
único 
paciente 

520A 
Adulto (clipe de 
dedo) 

660 nm. 
905 nm. 

520A-30-64101 

520P 
Pediátrico (clipe de 
dedo) 

520P-30-64201 

520I 
Lactente (sensor 
para dedo do pé) 

520I-30-64301 

520N 
Neonatal (sensor 
para pé) 

520N-30-64401 

Reutilizável 

512E Adulto (clipe de 
dedo) 660 nm. 

905 nm. 

512E-30-90390 
512F 512F-30-28263 
512G Pediátrico (clipe de 

dedo)  
512G-30-90607 

512H 512H-30-79061 

DS-100 A 
Adulto (clipe de 
dedo) 

660 nm. 
890 nm. 

9000-10-05161 

OXI-P/I 
Pediátrico/Lactente 
(clipe de dedo)  

9000-10-07308 

OXI-A/N 
Adulto/Neonatal 
(clipe de dedo) 

9000-10-07336 

518B 
Adulto (sensor para 
vários locais)  
Neonatal (sensor 
para vários locais) 

660 nm. 
905 nm. 

518B-30-72107 

* A potência óptica de saída máxima dos sensores de SpO2 é inferior a 18 mW. As
informações sobre o comprimento de onda e a potência óptica de saída máxima podem 
ser muito úteis para os médicos, por exemplo, quando da aplicação de terapia 
fotodinâmica. 
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Outros acessórios 

Descrição PN 

Cabo de extensão para SpO2 0010-20-43075 
Capa de proteção 0852-21-77412 
Mala de transporte 0852-10-77701 
Fonte de alimentação 0000-10-11263 
Cabo de comunicação com microcomputador 0850-20-30725 
Bateria de íon-lítio (LI11S001A)  M05-010004-08 
Braçadeira 0852-30-77537 
Adaptador para infravermelho 0000-10-11254 
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ANOTAÇÕES 
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A Especificações do produto 
 
 

Especificações de segurança (classificadas de acordo com a norma IEC60601-1)  

Tipo de proteção contra 
choque elétrico 

II (equipamento com fornecimento de energia interno) 

Grau de proteção contra 
choque elétrico 

Tipo BF – Parte aplicada (à prova de desfibrilação) 

Grau de proteção contra 
risco de explosão 

Equipamento comum, não protegido 

Grau de proteção contra 
penetração de líquidos 

IPX2 

Tipo de equipamento Portátil 
Modo de operação Contínuo  
 

Especificações físicas  

Largura × Altura × 
Profundidade 

56×124×30 mm 

Peso máx. < 300 g (configuração completa, com baterias/pilhas)  
 

Especificações 

meio-ambientais 

Condições operacionais Condições de 

armazenamento 

Temperatura (°C)  0 a 40 -20 a 60 
Umidade relativa  
(sem condensação) 

de 15% a 95%  de 10% a 95% 

Pressão atmosférica 
(mmHg)  

425 a 809 120 a 809 

Temperatura ambiente 
máxima recomendada： 

35 °C para carregamento da bateria e 45 °C para 
descarga da bateria 
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Fonte de alimentação 

Voltagem de entrada 100 a 240 VCA, 50/60 Hz 
Tensão de saída 5 VCC 
Corrente de saída  1,2 A 
Potência de saída 6 W 
 

Pilhas alcalinas 

Quantidade 3 
Especificação 1,5 V, AA 
Capacidade  2000 mAh 
Tempo de execução  36 horas com monitorização contínua da SpO2, 

indicadores de áudio desligado e configuração do brilho 
da luz de fundo estabelecida como mínima, usando 
baterias novas com capacidade total, a uma temperatura 
ambiente de 25 °C. 

Retardo no desligamento No mínimo 5 minutos após o primeiro alarme de bateria 
baixa.  

 

Bateria de íon-lítio (LI11S001A) 

Quantidade  1 
Nível de voltagem 3,7V 
Capacidade  1800 mAh 
Tempo de execução  24 horas com monitorização contínua da SpO2, 

indicadores de áudio desligado e configuração do brilho 
da luz de fundo estabelecida como mínima, usando 
baterias novas com capacidade total, a uma temperatura 
ambiente de 25 °C. 

Tempo de carga 2 horas a 90%  
3,5 horas a 100% 

Retardo no desligamento No mínimo 5 minutos após o primeiro alarme de bateria 
baixa.  

 

A-2 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3768



  

 

Especificações de hardware 

Exibição LCD TFT a cores, 2,4”, 320×240 pixel 
LED de alimentação 
elétrica 

1, luz verde e amarela 

Alto-falante 1; emite alarmes sonoros (45 a 85 dB) e som de teclas; 
suporta volume de tonalidades e multinível; 
Os sons de alarmes cumprem com os requisitos da norma 
IEC 60601-1-8. 

LED de alarme 1, luz vermelha e amarela  
Conector multifuncional 1, conector tipo D de 9 pinos 
Conector de alimentação 
elétrica 

1, usado para conexão da fonte de alimentação  

 
 

Armazenamento de dados 

Modo operacional Monitorização contínua Aleatório 

Capacidade  96 horas de dados 4000 dados 
Resolução  2 s  30 s 
Dados armazenados ID do paciente, tipo de paciente, valores de SpO2 e FP, 

tempo de medida 
 
 

Especificações de medidas 

SpO2 

Validação da medida: A precisão da SpO2 foi validada em estudos realizados em seres 
humanos comparando amostras de sangue arterial medidos com um co-oxímetro. As 
medidas com oxímetro de pulso são distribuídas estatisticamente, considerando que 
apenas dois terços das medidas estarão dentro da precisão especificada, em comparação 
com as medidas obtidas com co-oxímetro. 
Variação 0 a 100%  
Resolução 1% 
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Precisão 70 a 100%: 

 
70 a 100%: 
 
70 a 100%: 
0% a 69%: 

±2% (medida sem movimento 
adulto/pediátrico) 
±3% (medida sem movimento no modo 
neonatal) 
±3% (medida com movimento) 
Não especificado 

Taxa de atualização 1 s 
Tempo de média 7 s (quando a sensibilidade é configurada como Alto) 

9 s (quando a sensibilidade é estabelecida como Média) 
11 s (quando a sensibilidade é configurada como Baixo)  

FP 

Variação 18 a 300 bpm 
Resolução 1 bpm 
Precisão ±3% (medida com movimento)  

± 5% (medida com movimento) 
Taxa de atualização 1 s 
Tempo de média 7 s (quando a sensibilidade é configurada como Alto) 

9 s (quando a sensibilidade é estabelecida como Média) 
11 s (quando a sensibilidade é configurada como Baixo)  

 

Especificações de limites de alarmes 

Limites de alarme Intervalo (%)  Variação (%)  

Limite máximo de 
SpO2 

(limite baixo +1) a 100 1 

Limite mínimo de 
SpO2 

50 a (limite máximo -1)  

Limites de alarme Intervalo (bpm)  Passo (bpm)  

Limite máximo de FP (limite baixo +1) a 300 1 
Limite mínimo de FP 18 a (limite máximo -1)  
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B EMC 
 
 
O equipamento atende às exigências da norma IEC60601-1-2. 
 

OBSERVAÇÕES 

 O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados pode 
resultar em aumento de emissões eletromagnéticas e/ou diminuição da 
imunidade do equipamento. 

 O dispositivo e seus componentes não devem ser colocados em uso na 
posição lado a lado ou sobre algum outro equipamento. Se isso for 
necessário, o dispositivo e seus componentes devem ser observados com 
relação ao seu funcionamento normal, na configuração em que forem 
utilizados. 

 O dispositivo exige precauções especiais no que diz respeito à 
compatibilidade eletromagnética, devendo ser instalado e posto em serviço 
de acordo com as informações de CEM fornecidas abaixo.  

 Outros dispositivos podem afetar este oxímetro de pulso, mesmo que 
atendam às exigências da CISPR. 

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

 Os equipamentos de comunicação móveis e portáteis afetarão o 
desempenho do oxímetro de pulso. 
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Orientações e declaração — emissões eletromagnéticas 

O dispositivo é adequado para a utilização no ambiente eletromagnético especificado a 
seguir. O cliente ou o usuário devem certificar-se de que o dispositivo seja utilizado em 
um ambiente que cumpra essas especificações. 

Teste de emissão Complacência Ambiente eletromagnético — orientações 

Emissões de 
radiofrequência 
(RF)  
CISPR 11 

Grupo 1 O dispositivo utiliza energia de radiofrequência 
somente para seu funcionamento interno. 
Portanto, suas emissões de RF são muito baixas 
e provavelmente não causam nenhuma 
interferência em equipamentos eletrônicos 
próximos. 

Emissões de 
radiofrequência 
(RF)  
CISPR 11 

Classe B O dispositivo é adequado para uso em qualquer 
instalação que não seja doméstica e que esteja 
conectada indiretamente à rede pública de 
fornecimento de energia de baixa voltagem, 
que abastece edifícios utilizados para 
finalidades domésticas. 

Emissões 
harmônicas  
IEC 61000-3-2 

Classe A 

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

Complacência 

B-2 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3772



  

 

Orientações e declaração — imunidade eletromagnética 

O dispositivo é adequado para a utilização no ambiente eletromagnético especificado a 
seguir. O cliente ou o usuário devem certificar-se de que o dispositivo seja utilizado em 
um ambiente que cumpra essas especificações. 

Teste de 

imunidade 

Nível de teste 

IEC 60601 

Nível de 

conformidade 

Ambiente 

eletromagnético — 

orientações 

Descarga 
eletrostática  
IEC 61000-4-2 

contato ±6 kV 
ar ±8 kV 

contato ±6 kV 
ar ±8 kV 

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

Transições 
elétricas 
rápidas/faíscas  
(EFT) 
IEC 61000-4-4 

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

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

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

Oscilação  
IEC 61000-4-5 

Modo diferencial 
de ±1 kV 
Modo comum de 
±2 kV 

Modo diferencial 
de ±1 kV 
Modo comum de 
±2 kV 

Falhas de tensão, 
interrupções 
curtas e 
variações na 
entrada do 
fornecimento de 
energia da fonte  
IEC 61000-4-11 

<5 % UT  
(> curva de 95 % 
UT) durante 
0,5 ciclo 
 
40 % UT (curva 
de 60 % UT) 
durante 

<5 % UT  
(> curva de 95 % 
UT) durante 
0,5 ciclo 
 
40 % UT (curva 
de 60 % UT) 
durante 

A qualidade de potência 
principal deve ser a de um 
típico ambiente comercial 
ou hospitalar. Caso seja 
necessário continuar a 
usar o equipamento 
durante interrupções no 
fornecimento de energia, 
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5 ciclos 
 
70 % UT (curva 
de 30 % UT) 
durante 25 ciclos 
 
<5 % UT  
(> curva de 95 % 
UT) durante 5 s 

5 ciclos 
 
70 % UT (curva 
de 30 % UT) 
durante 25 ciclos 
 
<5 % UT  
(> curva de 95 % 
UT) durante 5 s 

é recomendado utilizar 
um equipamento 
non-break ou uma bateria. 

Campo 
magnético de 
frequência da 
alimentação 
elétrica  
(50/60 HZ) 
IEC 61000-4-8 

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

Observação: UT representa a voltagem da rede elétrica de corrente alternada antes da 
aplicação do nível de teste. 
 

Orientações e declaração — imunidade eletromagnética 

O dispositivo é adequado para a utilização no ambiente eletromagnético especificado a 
seguir. O cliente ou o usuário devem certificar-se de que o dispositivo seja utilizado em 
um ambiente que cumpra essas especificações. 

Teste de imunidade Nível de teste IEC 60601 Nível de conformidade 

RF conduzida 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 3 Vrms 

RF irradiada 
IEC 61000-4-3 

20 V/m 
80 MHz a 2,5GHz 

20 V/m 

Ambiente eletromagnético — orientações 

Não utilize equipamentos de comunicação de RF, portáteis ou móveis a uma distância 
inferior à recomendada de qualquer componente do dispositivo, incluindo os cabos.  
A distância de separação recomendada é calculada a partir da equação aplicável à 
frequência do transmissor. Distância de separação recomendada: 
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 80 a 800 MHz 

 800 MHz a 2,5GHz 

em que P é o coeficiente máximo de 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).  
A potência do campo de transmissores de RF fixos, como determinado por um estudo 
eletromagnético local a, deve ser menor do que o nível de conformidade em cada 
variação de frequênciab.  
Poderão ocorrer interferências na proximidade de equipamentos identificados com este 

símbolo . 

Observação 1: De 80 MHz a 800 MHz, aplica-se o intervalo mais alto de frequência. 
Observação 2: É possível que estas orientações não sejam aplicáveis em todas as 
situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de 
estruturas, objetos e pessoas. 
a: As potências dos campos de transmissores fixos, como as bases de estações de rádio, 
telefones (celular/sem fio) e rádios de terra móveis, rádio amador, difusão de rádio  
AM e FM e de TV não podem, em teoria, ser previstas com precisão. 
Para avaliar o ambiente eletromagnético originado pelos transmissores fixos de RF, 
deve-se analisar a possibilidade de executar um estudo eletromagnético local. Se a 
intensidade de campo medida no local de utilização do dispositivo ultrapassar os níveis 
de conformidade de RF especificados acima, observe o equipamento para garantir que 
esteja funcionando normalmente. Caso identifique anomalias no desempenho, talvez 
seja necessário tomar medidas adicionais tais como reorientar ou reposicionar o 
dispositivo. 
b: Acima da faixa de frequência que varia entre 150 kHz e 80 MHz, a força do campo 
deve ser inferior a 3 V/m. 
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Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação por 

RF móveis e portáteis e o dispositivo 

O dispositivo é adequado para a utilização em ambientes eletromagnéticos nos quais as 
interferências de emissões de RF são controladas. O cliente ou usuário do dispositivo 
pode auxiliar na prevenção de interferências eletromagnéticas mantendo uma distância 
mínima entre equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis (transmissores) 
e o dispositivo, conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de 
saída do equipamento de comunicação. 

Classificação das 

potências 

nominais 

máximas de saída 

do transmissor W 

(Watts) 

Distância de separação (m) correspondente à frequência do 

transmissor 

150 k a 80MHz 

 

80 MHz a 800 MHz 

 

800 MHz a 2,5GHz 

 

0,01 0,12 0,0175 0,035 

0,1 0,37 0,055 0,11 

1 1,2 0,175 0,35 

10 3,7 0,55 1,1 

100 12 1,75 3,5 

Para os transmissores com potência máxima de saída não listada acima, a distância de 
separação pode ser estimada com a equação na coluna correspondente, onde P é a 
potência máxima de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante. 
Observação 1: De 80 MHz a 800 MHz, aplica-se o intervalo mais alto de frequência. 
Observação 2: É possível que estas orientações não sejam aplicáveis em todas as 
situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de 
estruturas, objetos e pessoas. 
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C Padrões de fábrica 
 
 
Esta seção apresenta as definições de padrão de fábrica mais importantes. Tais 
definições não podem ser ajustadas pelo usuário. Se necessário, você pode restaurar os 
parâmetros predefinidos de fábrica.  
 
Nas tabelas abaixo, a coluna “A” indica se o item em questão corresponde à 
configuração de fábrica ou do usuário.  

 “√” significa “Sim”: A configuração do usuário será carregada quando da 

inicialização do oxímetro de pulso. Se não houver configuração do usuário 

disponível, a configuração de fábrica será a usada.  

 “×” significa “Não”: Os parâmetros modificados serão salvos quando o oxímetro 

de pulso for desligado, e recarregados, quando da sua reinicialização.  
 
 

C.1 Config alarme 
 

Config alarme A Predefinido de fábrica  

Volume do alarme* √ 2 
Volume mínimo do alarme × 2 
Pausa Áudio × 120 s 
Alarme de SpO2 √ Lig 
Alarme FP √ Lig 
Nível de alarme de SpO2 × Média 
Nível de alarme de FP × Média 
Alarme de sensor desligado √ Baixa 
Tom de lembrete × Desl 
Limites de alarme × Lig 
* A configuração do usuário é carregada quando o oxímetro de pulso é desligado e 
reinicializado. Se o volume de alarme nessa configuração do usuário for igual a 0, ou se 
não estiver disponível, os valores predefinidos de fábrica serão usados.  

C-1 
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C.2 Programação do sistema 
 

Sistema A Predefinido de fábrica 

Categoria do paciente × Adu 
Modo de trabalho  × Aleatório 
Tela × Normal  
Hora do sistema × 1-1-2007 00:00:00 
Formato de data × dd-mm-aaaa 
Formato de hora × 24 h 
Idioma × inglês 
BRILHO √ 5 
Volume do botão √ 2 
Volume dos batimentos √ 2 
Exportação em tempo real × Parar 
Exportar tendências × Fio  
Intervalo  √ 2 s 
Desligamento automático × Não permitido  
 

C.3 Configuração de SpO2 
 

Configurações de SpO2 A Adulto  Pediátrico  Neonatal  

Limite máximo de SpO2 √ 100 100 95 
Limite mínimo de SpO2 √ 90 90 90 

Parâmetros de FP A Adulto  Pediátrico  Neonatal  

Limite máximo de FP √ 120 160 200 
Limite mínimo de FP √ 50 75 100 

Sensibilidade A Predefinido de fábrica 

No modo de 
monitorização contínua 

√ Média 

No modo aleatório √ Média 
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D Mensagens de Alarme 
 
 
Esta seção descreve apenas as mensagens de alarme técnico e fisiológico mais 
importantes. Algumas mensagens que aparecem em seu monitor podem não ter sido 
incluídas. 
 
Nas tabelas abaixo, a coluna “L” indica o nível do alarme padrão: "H" significa alta, 
"M" significa média e "L" significa baixa; “*” * indica que o nível do alarme pode ser 
ajustado pelo usuário. 
 
A coluna "Causa e solução" fornece instruções na resolução de problemas. Se o 
problema persistir, entre em contato com a assistência técnica. 
 
 

D.1 Mensagens de alarmes fisiológicos 

Mensagens de 

alarme 

L Motivo e providências 

SpO2 muito alto M* Uma medida ficou acima do limite máximo de alarme ou 
caiu abaixo do limite mínimo de alarme. Verifique as 
condições do paciente e se as configurações do limite de 
alarme e da categoria do paciente estão corretas. 

SpO2 muito baixo M* 

FP muito alto M* 

FP muito baixo M* 
SEM PULSO H Sinal do pulso muito fraco para poder ser analisado. 

Verifique a condição do paciente, o sensor de SpO2 e o 
local da medição.  
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D.2 Mensagens de Alarme Técnico 

Mensagens de 

alarme 

L Motivo e providências 

Err Autotest SpO2 L O oxímetro de pulso não passou no autoteste ao ligar. 
Reinicie o oxímetro de pulso.  

Err Com SpO2 L O oxímetro de pulso encontrou um erro de comunicação. 
Reinicie o oxímetro de pulso. 

Parada comun 
SpO2 

L Erro no módulo de SpO2 ou problema de comunicação de 
dados. Reinicie o oxímetro de pulso.  

SpO2 fora de limite L O valor de medida de SpO2 está fora do intervalo de 
mensuração especificado. Examine o estado do paciente. 

FP fora limite L O valor de medida de FP está fora do intervalo de 
mensuração especificado. Examine o estado do paciente. 

Sensor des B* Sensor de SpO2 desconectado do paciente ou do oxímetro 
de pulso, falha no sensor de SpO2 ou uso de sensor de 
SpO2 não especificado. Verifique o local de aplicação e o 
tipo do sensor, e comprove se o sensor não está 
danificado. Se o sensor tiver sido desconectado, 
reconecte-o ou substitua-o, se estiver danificado.  

Sem sensor! L 

Perf. SpO2 baixa L O sinal detectado é fraco ou de qualidade insuficiente. 
Examine o estado do paciente. Troque de local de aplicação 
do sensor. Se o problema persistir, substitua o sensor.  

Voltag mto alta L Falha na fonte de alimentação do sistema. Reinicie o 
oxímetro de pulso.  Voltag mto baixa L 

Bateria muito baixa M Bateria com pouca carga. Substitua as pilhas alcalinas, se 
forem as utilizadas, ou recarregue a bateria, em caso de 
uso de uma bateria de íon-lítio.  

Erro da Bateria L Erro ao recarregar a bateria de íon-lítio. Verifique se a bateria 
está danificada. Em caso afirmativo, substitua a bateria.  

Err com energia M Problema de comunicação com a fonte de alimentação 
durante a operação ou ao executar o autoteste ao ligar. 
Reinicie o oxímetro de pulso.  

Acertar relóg L O relógio em tempo real foi resetado. Acerte o relógio.  
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E Símbolos e Abreviação 
 
 

E.1 Unidades 
 
A ampère 
bpm batimentos por minuto 
°C graus centígrados 
g grama 
kHz kilohertz 
MHz megahertz 
GHz Gigahertz  
h hora 
Hz Hertz 
k quilo 
kg quilograma 
kPa quilopascal 
m metro, minuto 
M mega 
min minuto 
mm milímetro 
ms milissegundos 
mW miliwatt 
s segundo 
nm nanômetro 
ppm parte por milhão 
V voltagem 
µA microampère 
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E.2 Símbolos 
 
– menos 
– negativo 
% por cento 
/ por; dividido; ou 
+ mais 
= igual a 
< menor que/ menos de 
> maior que/ mais de 
≤ menor ou igual a 
≥ maior ou igual a 
± mais ou menos 
× multiplicar 
© copyright 
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E.3 Abreviações 
 
CISPR Comitê Especial Internacional sobre Rádio-interferência 
EEC Comunidade Econômica Europeia 
EMC Compatibilidade eletromagnética 
ID Identificação 

IEC 
International Electrotechnical Commission (Comitê Eletrotécnico 
Internacional) 

LCD Visor de cristal líquido 
LED Diodo emissor de luz 
MDD Diretiva sobre Equipamentos Médicos 
PC Microcomputador 
FP Frequência de pulso 
RF Radiofreqüência  
SpO2 Saturação arterial de oxigênio do oxímetro de pulso 
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OBSERVAÇÕES 
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________________________ 

Representante Legal 

Vera Lúcia Rosas 

_________________________ 

Responsável Técnico 

Cristiane Aparecida de Oliveira Aguirre 

CRF/SP 21079 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Para informações sobre a assistência técnica, entrar em contato com: 

Mindray do Brasil 
Tel.: (11) 3124-8026 

Fabricante: 
Shenzhen Mindray Bio-Medical Eletronics Co., Ltd. 
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, 
Nanshan, Shenzhen 518057 , P. R. China 

Local de Fabricação: China

Registrado no Brasil por:
VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda. 
Rua Batataes, 391, conjs. 11, 12 e 13 – Jardim Paulista. 
CEP: 01423-010 – São Paulo 
CNPJ: 04.718.143/0001-94 

Resp. Técnica: Cristiane Aparecida de Oliveira Aguirre – CRF/SP 
21079  Reg. ANVISA nº: 80102510736

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3787



 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 
RUA PROF. MÁRIO RAMOS, 20, BONGI, RECIFE – PE CEP: 50751-430 
FONE / FAX: (81) 3225.7150  CNPJ: 08.675.394/0001-90 INSC. ESTADUAL: 03483215-7 

 

1 

PREFEITURA DE COELHO NETO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2021.07/CLHO-02134 

 

RAZÃO SOCIAL: Safe Suporte a Vida e Comercio Internacional LTDA 

CNPJ: 08.675.394/0001-90 

ENDEREÇO: RUA PROF. MÁRIO RAMOS, 20, BONGI, RECIFE – PE CEP: 50751-430 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0348321-57 

FONE: (81) 3225-7150 FAX: (81) 3225-7151 

 

Felipe Andrade Gama de Oliveira 

RG: 5.916.028 SSP/PE 

CPF: 038.517.204 – 40 

NACIONALIDADE: Brasileiro 

PROFISSÃO: Engenheiro 

  

1. PROPOSTA COMERCIAL: 

Fornecimento do(s) seguinte(s) equipamento(s) na modalidade CIF. 

Preço do equipamento posto no Brasil.  

ITEM DESCRIÇÃO QTD PREÇO UNT. PREÇO TOTAL 

04 

OXÍMETRO DE PULSO  
MARCA: MINDRAY  
MODELO: PM 60 

REGISTRO ANVISA: 80102510736 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela de LCD colorida de 2,4 polegadas, com 

apresentação de curva pletismográfica. 

Para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. 

Modos de operação selecionáveis: Aleatório (spot 

check) e Continuo. 

Alarmes sonoros e visuais, com faixas ajustáveis de 

alarme. 

Memória de Tendências de 96 horas (Modo 

Continuo); até 99 pacientes ou 4000 dados (Modo 

Aleatório). 

Ate 36 horas de autonomia de de pilhas alcalinas AA. 

Bateria de Lítio, recarregável internamente através 

de fonte de alimentação com 24 horas  

Alimentação Bivolt automático 

Robusto e portabilidade: capa protetora e bolsa de 

transporte. 

Peso: 300g. 

 

Faixa de SpO2: 0 - 100% 

02 

 

R$3.000,00 

(Três Mil 

Reais)  

 

R$6.000,00 

(Seis Mil Reais)  
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Resolução SpO2: 1% 

Precisão: (para faixa de 70 - 100%): 2% para 

adultos e pediátricos, e 3% para neonatos 

Tempo de Média: 7s, 9s, ou 11s, dependendo da 

escolha da sensibilidade pelo do usuário 

 

Faixa de FP: 18 a 300 bpm 

Resolução: 1 bpm 

Precisão: 3 bpm 

Tempo de Média: 7s, 9s, ou 11s, dependendo da 

escolha da sensibilidade pelo do usuário 

 

O PM-60 é um dispositivo leve, em miniatura, capaz 

de fazer verificação pontual e monitoramento 

contínuo de SpO2e freqüência de pulso. Você 

determina os recursos e o desempenho, dependendo 

do modo operacional escolhido. Para verificações de 

sinais vitais simples, o modo de verificação pontual 

oferece as funções básicas incluindo atribuição 

automática de IDs de pacientes, estado de supressão 

de alarme e recursos de espera e desligamento 

automáticos. Para monitoramento de longa duração, 

o modo contínuo oferece entrada manual de IDs 

exclusivas de pacientes, gerenciamento de alarme e 

exibição de curva pleti. Se a oximetria de pulso varia 

de um dia para o outro ou talvez de uma hora para a 

outra, o PM-60 é ideal como sua opção de dispositivo. 

Ideal para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. 

Executa medidas de SpO2 e freqüência de pulso tanto 

no modo de verificação pontual quanto no modo 

contínuo. 

O design em miniatura oferece um dispositivo leve 

impressionante, tornando-o fácil de usar em qualquer 

lugar. 

O LCD colorido de 2,4" exibe, de forma destacada, as 

leituras de SpO2 e freqüência de pulso. 

O brilho variável da tela permite que você altere a 

intensidade do LCD e economize a energia da bateria. 

Alarmes sonoros e visuais ajustáveis: você pode 

optar por mostrar os limites de alarme de SpO2 e 

freqüência de pulso no LCD. 

No modo contínuo, a memória suporta o 

armazenamento de 96 horas de dados de tendência 

para um único paciente. 

No modo de verificação pontual, a memória suporta o 

armazenamento de 4.000 conjuntos de dados para 

um máximo de 99 IDs de pacientes. 

Exporte dados do paciente em tempo real para um PC 

usando a tecnologia de raio infravermelho. 

Opte por baterias de íon de lítio ou alcalinas AA, 

dependendo de sua necessidade de tempo de 

execução. 

O modo automático de espera e o modo de 

desligamento automático selecionável ajudam a 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3789



 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 
RUA PROF. MÁRIO RAMOS, 20, BONGI, RECIFE – PE CEP: 50751-430 
FONE / FAX: (81) 3225.7150  CNPJ: 08.675.394/0001-90 INSC. ESTADUAL: 03483215-7 

 

3 

economizar a energia da bateria. 

 

COM 1 SENSOR 

 

ACESÓRIOS PARA O PERFEIO FUNCIONAMENTO 

DO EQUIPAMENTO 

 

06 

BOMBA DE INFUSÃO BENEFUSION VP3 

 MARCA: MINDRAY  

REGISTRO ANVISA: 80943610061 

 

 
 

BeneFusion Série 3 Sistema de infusão Comodidade 

com atendimentos essenciais O BeneFusion Série 3 

apresenta um conceito fácil de usar, que simplifica o 

fluxo de trabalho de infusão e satisfaz várias 

necessidades clínicas, além de contribuir para 

práticas clínicas sem preocupações, fornecendo 

soluções essenciais e garantindo infusões altamente 

precisas e seguras. Atendimento aprimorado com 

infusão precisa e segura Sensores de detecção de 

alta precisão: auxiliam na identificação de riscos e 

perigos causados por oclusão e bolhas de ar, 

contribuindo para uma infusão segura. Sistema 

dinâmico de pressão (DPS): monitora a pressão com 

ilustração numérica e gráfica para ajudar os 

profissionais a identificar a oclusão com antecedência 

e evitar riscos potenciais. Antibolus: ajuda a prevenir 

a infusão excessiva de medicamentos após a 

liberação da oclusão. Início rápido: permite que a 

primeira gota seja aplicada em 2 a 3 segundos, 

garantindo um tratamento oportuno. Titulação: muda 

a taxa de fluxo facilmente sem parar a bomba, 

permitindo a infusão contínua de medicamentos. 

Atendimento aprimorado com infusão precisa e 

segura O BeneFusion SP3 ajuda a suavizar o processo 

de transferência de pacientes durante as atividades 

pré-hospitalares e intra-hospitalares, economizando 

muito tempo no atendimento dos pacientes. Fácil de 

transportar: pesando apenas 1,45 kg, é portátil e 

fácil de transportar. Bateria de longa duração: a vida 

da bateria é longa o suficiente para durar até 12 

horas. Proteção IP34: alto nível de resistência à água 

e poeira garante grande durabilidade. Aplicação em 

ambulância: atende à norma EN-1789 para aplicação 

em ambulâncias. 

03 

R$6.000,00 

(Seis Mil 

Reais)  

R$18.000,00 

(Dezoito Mil 

Reais)  
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09 

 

APARELHO DE ANÉSTESIA 

MARCA: MINDRAY  

MODELO: WATO EX 30 

REGISTRO ANVISA: 80102510773 

 

 

 

 

 

 

 

APARELHO DE ANESTESIA WATO EX-30 

 

Indicação: Aparelho Anestesia para pacientes 

neonatais, pediátricos e adultos 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS  

 

Aparelho de anestesia completo: 

 Com ventilador eletrônico microprocessado, 

vaporizador calibrado, filtro valvular e circuito 

ventilatório autoclavável a vapor e livre de látex. 

 Móvel em polímero resistente ao impacto, com 

mesa de trabalho, 2 (duas) gavetas e bandeja 

superior. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Móvel:  

 Com duas gavetas com divisórias em uma 

delas; 

 Aparelho confeccionado de forma a garantir 

adequada ergonomia operacional em 

ventilação manual e segurança contra 

desconexões e vazamentos; 

 Construído em estrutura de polímero de alto 

impacto, para maior conservação do 

equipamento em ambiente cirúrgico e, 

bandeja superior para sustentação de 

monitores e bombas de infusão; 

 Permite acoplamento de até dois 

vaporizadores calibrados simultaneamente, 

com sistema de intertravamento entre ambos 

impedindo a abertura simultânea; 

 Com 4 rodízios giratórios, com sistemas de 

trava nos 2 dianteiros; 

 Possui rotâmetro de gases integrado ao 

móvel; 

 Possui manômetros para visualização da 

pressão em ventilação manual e de cilindros 

01 

 

 

 

R$110.350,00 

(Cento e Dez 

Mil e 

Trezentos e 

Cinquenta 

Reais) 

 

 

R$110.350,00 

(Cento e Dez Mil 

e Trezentos e 

Cinquenta Reais)  
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reserva; 

  

Rotâmetro de gases:  

 Possui fluxômetro mecânico com escalas de 

alto e baixo fluxo para administração de 

Oxigênio, Oxido Nitroso e Ar Comprimido com 

faixa de 0,1 a 10L/min para os três gases; 

 Possui dispositivo que impossibilite mistura 

hipóxica, mantendo a concentração mínima de 

21% de O2 na mistura O2 e N2O;. 

 Possui alarme para falha de fornecimento dos 

gases;  

 

Ventilador Eletrônico: 

Geral:  

 O equipamento possui ventilador eletrônico, 

microprocessado controlado por fole 

ascendente acionado por O2 ou Ar 

comprimido; 

 Capacidade de compensar o volume corrente 

através de teste de complacência do circuito 

respiratório; 

 Possibilita teste inicial no ligar da máquina; 

 

Modos ventilatórios 

 Controlado a Volume (VCV); 

 Controlado a Pressão (VCP);  

 Ventilação mandatória intermitente 

sincronizada a Pressão (SIMV-P) e Volume 

(SIMV-V); 

 Ventilação Manual 

 

Ajustes Controles de: 

 Volume Corrente: 40 a 1500 ml;  

 Pressão Inspiratória: 5 a 60 cmH2O; 

 Variação da freqüência (rpm): 4 a 100 rpm; 

 Relação I:E  de 4:1 a 1:8; 

 Pausa inspiratória (Tip:Ti): OFF, 5 a 60% do 

T.insp;  

 Nível de disparo (trigger) a fluxo; 0,5 a15 

L/min; 

 Nivel de disparo (trigger) a pressão: -20 a -1 

cmH2O 

 PEEP: OFF, 4 a 30 cm H2O 

 

Display do Ventilador: 

 Monitor de ventilação integrado ao 

equipamento para monitoração de volume 

minuto, volume corrente e frequência 

respiratória, pressão da via aérea e fração 

inspirada de O2; 

 Permite ajustes de parâmetros ventilatórios e 

controles da ventilação em um único display 

para melhor ergonomia e facilidade de 
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utilização; 

 Possui alarmes de pressão máxima e mínima, 

volume minuto mínimo e máximo, FiO2 

mínima e máxima, segurança para baixa 

pressão e/ou baixo fluxo de O2; 

 O Display de 8,4 polegadas apresenta curvas 

de Pressão X Tempo, Volume x Tempo, Fluxo 

x Tempo, na tela do equipamento; 

 

Filtro Valvular:  

 Possui canister único para absorção de CO2 

com capacidade de 1350 ml, de fácil reposição 

por mecanismo de engate rápido, sem 

interrupção da ventilação; 

 Integrado ao móvel para perfeita ergonomia e 

segurança do sistema; 

 Possui balão autoclavável para ventilação 

manual com braço; 

 Possui dispositivo antipoluição incorporado 

com válvulas de segurança; 

 O circuito respiratório é totalmente 

autoclavável a vapor incluindo traquéias do 

paciente, Fole/Pistão, campanula do Fole, 

válvulas inspiratória e expiratória e canister; 

 Sensores de fluxo universais atendendo 

pacientes adultos, pediátricos e neonatais sem 

necessidade de troca.  

 Todas as partes que fazem contato com o 

fluxo que vai ao paciente possibilitam 

desmontagem pelo operador, de forma 

prática, rápida e sem uso de ferramentas, e 

são livres de látex; 

 Possui válvulas de alívio de pressão (APL) e 

antiasfixia.  

 

Vaporizador: 

 O equipamento permite somente o uso de 

vaporizadores calibrados, para os 

halogenados, com capacidade total de no 

mínimo 250 ml de anestésico volátil cada um, 

e sistema de intertravamento. 

 Possuem sistema de compensação contra 

variações de temperatura, fluxo e pressão, 

mantendo a concentração constante, ao longo 

da toda a faixa de trabalho;  

 Atendem a uma faixa de fluxo entre 0.2 l/min 

a 15l/min; 

  

Recursos adicionais: 

 Possui bateria de lítio, recarregável, para 

funcionamento do equipamento durante queda 

de força, com autonomia de 90 minutos, ou 

até 150 minutos com duas baterias, com 

monitoração da carga da mesma na tela do 
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equipamento; 

 Alimentação elétrica: 110 - 220 Volts, com 

comutação automática; 

 Sensores de fluxo nos ramos inspiratório e 

expiratório integrados ao móvel do aparelho; 

 Permite conexão a um sistema anti-poluição 

(AGSS) passivo para conexão em rede de 

vácuo. 

 

 

 

ACESSÓRIOS: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 

tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 

01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão 

para ventilação manual infantil. 01 vaporizador 

calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 

mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma 

para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar 

comprimido e demais acessórios necessários para o 

perfeito funcionamento do equipamento. 

 

 

------------------------------- 

 

APARELHO DE ANESTESIA WATO EX-30 COM 2 

POSIÇÃO DE VAPORIZADOR  

 

VAPORIZADOR DE SEVOFLURANO SELECTATEC V60 - 

MINDRAY 

SENSOR DE FLUXO RAMO EXPIRATÓRIO PARA 

ANESTESIA WATO 

SENSOR DE FLUXO RAMO INSPIRATÓRIO PARA 

ANESTESIA WATO 

TRAQUEIA ADULTO 22 X 1600 60 SHORE A - 

TRANSLUCIDO 

CONECTOR Y ADULTO AUTOCLAVAVEL SEM FUROS 

TRAQUEIA NEO 12 X 1500 60 SHORE 

CONECTOR Y INFANTIL S/ FURO EM PC 

 

22 

OXÍMETRO DE PULSO  
MARCA: MINDRAY  
MODELO: PM 60 

REGISTRO ANVISA: 80102510736 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela de LCD colorida de 2,4 polegadas, com 

apresentação de curva pletismográfica. 

03 

 

R$3.000,00 

(Três Mil 

Reais)  

R$ 9.000,0 

(Nove Mil Reais)  
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Para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. 

Modos de operação selecionáveis: Aleatório (spot 

check) e Continuo. 

Alarmes sonoros e visuais, com faixas ajustáveis de 

alarme. 

Memória de Tendências de 96 horas (Modo 

Continuo); até 99 pacientes ou 4000 dados (Modo 

Aleatório). 

Ate 36 horas de autonomia de de pilhas alcalinas AA. 

Bateria de Lítio, recarregável internamente através 

de fonte de alimentação com 24 horas  

Alimentação Bivolt automático 

Robusto e portabilidade: capa protetora e bolsa de 

transporte. 

Peso: 300g. 

 

Faixa de SpO2: 0 - 100% 

Resolução SpO2: 1% 

Precisão: (para faixa de 70 - 100%): 2% para 

adultos e pediátricos, e 3% para neonatos 

Tempo de Média: 7s, 9s, ou 11s, dependendo da 

escolha da sensibilidade pelo do usuário 

 

Faixa de FP: 18 a 300 bpm 

Resolução: 1 bpm 

Precisão: 3 bpm 

Tempo de Média: 7s, 9s, ou 11s, dependendo da 

escolha da sensibilidade pelo do usuário 

 

O PM-60 é um dispositivo leve, em miniatura, capaz 

de fazer verificação pontual e monitoramento 

contínuo de SpO2e freqüência de pulso. Você 

determina os recursos e o desempenho, dependendo 

do modo operacional escolhido. Para verificações de 

sinais vitais simples, o modo de verificação pontual 

oferece as funções básicas incluindo atribuição 

automática de IDs de pacientes, estado de supressão 

de alarme e recursos de espera e desligamento 

automáticos. Para monitoramento de longa duração, 

o modo contínuo oferece entrada manual de IDs 

exclusivas de pacientes, gerenciamento de alarme e 

exibição de curva pleti. Se a oximetria de pulso varia 

de um dia para o outro ou talvez de uma hora para a 

outra, o PM-60 é ideal como sua opção de dispositivo. 

Ideal para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. 

Executa medidas de SpO2 e freqüência de pulso tanto 

no modo de verificação pontual quanto no modo 

contínuo. 

O design em miniatura oferece um dispositivo leve 

impressionante, tornando-o fácil de usar em qualquer 

lugar. 

O LCD colorido de 2,4" exibe, de forma destacada, as 

leituras de SpO2 e freqüência de pulso. 

O brilho variável da tela permite que você altere a 
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intensidade do LCD e economize a energia da bateria. 

Alarmes sonoros e visuais ajustáveis: você pode 

optar por mostrar os limites de alarme de SpO2 e 

freqüência de pulso no LCD. 

No modo contínuo, a memória suporta o 

armazenamento de 96 horas de dados de tendência 

para um único paciente. 

No modo de verificação pontual, a memória suporta o 

armazenamento de 4.000 conjuntos de dados para 

um máximo de 99 IDs de pacientes. 

Exporte dados do paciente em tempo real para um PC 

usando a tecnologia de raio infravermelho. 

Opte por baterias de íon de lítio ou alcalinas AA, 

dependendo de sua necessidade de tempo de 

execução. 

O modo automático de espera e o modo de 

desligamento automático selecionável ajudam a 

economizar a energia da bateria. 

 

COM 1 SENSOR 

 

ACESÓRIOS PARA O PERFEIO FUNCIONAMENTO 

DO EQUIPAMENTO 

 

24 

MONITOR MULTIPARÂMETRO 

MARCA: MINDRAY  

MODELO: UMEC 12  

REGISTRO ANVISA: 80102511334 

 

 
 

 

ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP, SUPORTE P/ MONITOR 

 

O uMEC12 é um monitor multiparamétrico sofisticado 

e portátil, que fornece uma solução altamente 

eficiente para as várias necessidades cotidianas das 

instituições médicas. 

 

Este monitor é versátil e facilmente adaptável para 

atende qualquer aplicação médica e perfil de 

paciente, aliado a conectividade a uma central de 

monitoração. Este equipamento inovador fornece 

tendências gráficas e tabulares de longa duração e 

está disponível em diversas configurações: desde a 

monitoração não invasiva básica até a 

multiparamétrica, cobrindo todos os requisitos 

médicos. 

 

02 

 

 

R$11.390,00 

(Onze Mil e 

Trezentos e 

Noventa 

Reais) 

 

 

R$ 22.780,00 

(Vinte e Dois Mil 

e Setecentos e 

Oitenta Reais)  
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Especificações Técnicas: 

Segurança 

Conforme as exigências da norma IEC e NBR IEC 

60601, Marca CE de acordo com a MDD93/42/EEC 

 

Tamanho e Peso 

Dimensões: 345 mm (larg.) x 255 mm (alt.) x 160 

mm (prof.) 

Peso: até 3,5 kg 

Grau de Proteção contra Ingresso de Água: IPX1 

 

Ambiente Operacional 

Alimentação: 100 a 240 VAC, 50 / 60 Hz 

Temperatura: 0 a 40 °C 

Umidade: 15 a 95 % (não condensado) 

 

Tipos de Paciente 

Adulto, Pediátrico e Neonato 

 

Especificações de Desempenho 

Tela: TFT Colorida de 12,1 polegadas 

Resolução: 800 x 600 pixels 

Traçado: até 8 formas de onda (esse no. é 

aumentado através da Tela Multiderivações) 

Velocidade de Varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 

mm/s e 50 mm/s 

Indicadores: Alarme, Alimentação, Bateria, Bip de 

QRS e Alarme Sonoro 

Oxicardiorespirograma: SIM 

Rede: Conexão com ou sem fio (wireless; opcional) à 

Central de Monitorização 

Bateria: Lítio 11,1 V, 2,5 Ah, recarregável, até 240 

minutos em funcionamento contínuo ou Lítio 11,1 V, 

4,5 Ah, recarregável, até 480 minutos em 

funcionamento contínuo (Opcional) 

Tempo de Tendência: 1200 horas 

Gravação de ondas (fulldisclosure): 48 horas 

Alarme: Sonoro (10 níveis) e Visual, para todos os 

parâmetros e situações 

Saída VGA: SIM 

Entrada USB: 02  

Registrador (opcional): Embutido, Térmico, 3 canais 

Papel para Registro: 50 mm 

Velocidade de Registro: 25 mm/s e 50 mm/s 

 

ECG 

Cabo: 3 ou 5 Vias 

Derivações: I, II, III (Cabo 3 Vias) ou I, II, III, avR, 

avL, avF, V (Cabo 5 Vias) 

Cabo: 10 Vias (opcional)  

Derivações: I, II, III, avR, avL, avF, V1, V2, V3, V4, 

V5 E V6 (Cabo 10 Vias) 

Forma de Onda de ECG: 2 canais (padrão; pela Tela 

Multiderivações, é possível exibir todas as derivações 
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disponíveis) 

Seleção de Ganho: x0,25; x0,5; x1; x2; Auto 

Velocidade de Varredura: 12,5 mm/s, 25 mm/s e 

50mm/s 

Faixa de Frequência Cardíaca: Adulto: 15 a 300 bpm; 

Pediátrico e Neonatal: 15 a 350 bpm 

Exatidão: 1bpm ou 1% (o que for maior) 

Resolução: 1bpm 

Proteção: Suporta uma tensão de 4000 VAC / 50 Hz; 

isolamento contra interferência eletrocirúrgica e 

desfibrilação 

Taxa de Rejeição em Modo Comum (CMRR): Modo 

Diagnóstico: >= 90 dB; Modo Monitor, Modo Cirurgia 

e Modo ST: >= 105 dB 

Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor e Cirurgia 

Resposta de Frequência (Largura da Faixa): 

Diagnóstico: 0,05 a 150 Hz; Monitor: 0,5 a 40 Hz; 

Cirurgia: 1 a 20 Hz; Modo ST: 0,05 a 40 Hz 

Escala do Sinal: 1mV ±5% 

Faixa de Alarme: 15 a 350 bpm 

Detecção de Marcapasso: SIM 

Detecção do Segmento ST: SIM (Todas as 

derivações) 

Analise QT: SIM 

Faixa de Medida: -2,0 mV a 2,0 mV 

Análise de Arritmia: SIM – 24 Classificações de 

arritmias  

 

Respiração 

Método: Impedância Torácica 

Faixa de medida da Frequência Respiratória: Adulto e 

Pediátrico: 0 a 120 rpm; Neonato: 0 a 150 rpm 

Resolução: 1 rpm 

Exatidão: 0 a 6 rpm: sem especificação; 7 a 150 

rpm: ±2 rpm ou ±2% (o que for maior) 

Alarme de Apnéia ajustável 

 

SpO2 

Faixa de Medida: 0 a 100% 

Resolução: 1% 

Exatidão: 0 a 69: sem especificação; 70 a 100%: 

±3% (neonatos); 70 a 100%: ±2% (adultos / 

pediátricos) 

Faixa de Frequência de Pulso: 20 a 300 bpm 

Resolução: 1 BPM 

Exatidão: ±3 bpm (sem movimentação) 

 

Pressão Não Invasiva (PNI) 

Método: Oscilométrico 

Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo 

(STAT) 

Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão 

Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média 

Faixa de Medida: Adulto: 10 a 270 mmHg; Pediátrico: 
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10 a 200 mmHg; Neonato: 10 a 135 mmHg 

Proteção contra sobrepressão: SIM 

Resolução: 1 mmHg 

Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela 

ANSI/AAMI SP10 

 

Temperatura (Superficial e Intracavitária) 

Canal: 2 canais 

Faixa de Medida: 0 a 50 °C 

Resolução: 0,1 °C 

Exatidão: ±0,1 °C  

 

ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 

DO EQUIPAMENTO.  

 

 

-------------------- 

 

CONJUNTO 5 VIAS DE ECG CLIP AHA ADULTO/PED 

(SUB. EL6501A) 

CABO TRONCO DE ECG 3/5 VIAS 12 PIN (SUB. 

EV6201) 

SENSOR DE SPO2 TIPO CLIP MINDRAY ADULTO 512F 

 

 

CABO EXTENSOR SPO2 7 PINOS MINDRAY (SUB. 

009-004600-00) (SUB.: 0010-20-42710) 

BRACADEIRA PNI ADULTO 25-35 CM (SUB.: 

CM1203).NAC 

 

MANGUEIRA PNI ADUL/PED/INF P/ PM (SUB. 115-

012522-00) 

 

BRACO SUPORTE PARA MONITOR IPM/IMEC/UMEC - 

(SUB.: WM001) 26CM 

 

 

VALOR TOTAL R$ 166.130,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil e Cento e Trinta Reais)  

 

2. TERMOS DE PAGAMENTO: 

1. 30 Dias.  

2. Informações para pagamento: 

Banco Itaú (Cod. do Banco 341). 

Agencia: 0814. 

Conta Corrente: 46767-6 

 

Banco Santander (Cod. do Banco 033) 

 Agencia: 4048 

Conta Corrente: 13.000 377-7 

 

Banco Bradesco (Cod. do Banco 237) 

Agencia: 1230-0 

Conta Corrente: 45 443-5 
 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3799



 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 
RUA PROF. MÁRIO RAMOS, 20, BONGI, RECIFE – PE CEP: 50751-430 
FONE / FAX: (81) 3225.7150  CNPJ: 08.675.394/0001-90 INSC. ESTADUAL: 03483215-7 

 

13 

3. ENTREGA: 
Em até 10 (Dez) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho.  

 

4. GARANTIA: 

Prazo de 12 (Doze) meses contra defeito de fabricação. 

 

5. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

Será facultado ao Comprador o direito de assinar contrato de manutenção com a 

Instaladora, após período de garantia. Durante o período de garantia, o suporte 

técnico será gratuitamente; 

 

5.1 Assistência Técnica 

RUA PROF. MÁRIO RAMOS, 20, BONGI, RECIFE – PE CEP: 50751-430 

Responsavel Técnico: Rodolpho Guedes – CREAPE032218 

EMAIL: rodolpho.guedes@safesolucoes.com.br  

TEL.: (81) 3225-7150  

 

6. VALIDADE DESTA PROPOSTA:  
60 (Sessenta) Dias corridos a partir da data limite de recebimento das propostas. 

7. DOS PREÇOS 

Os preços cotados estão incluídos todas as despesas diretas e indiretas, frete, 

tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro 

até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao 

cumprimento integral do objeto deste Edital. declara expressamente de que tem 

plena ciência do conteúdo do Edital e Anexos, e que atende a todas as condições 

estabelecidas para o presente Pregão. 
 
8. OBSERVAÇÕES FINAIS: 
Safe Suporte a Vida e Comercio Internacional. não se responsabiliza por atos 
de terceiros, sejam particulares, órgãos oficiais, ou quaisquer outras organizações 
que alterem, independentemente da vontade das partes aqui envolvidas, os termos 
e condições aqui apresentados. 
 
9. ANEXOS: 
Proposta técnica do acessório/Descrição Detalhada, Catálogos, Condições de 
Vendas, Registro na ANVISA. 
 
Sem mais para o momento, ficamos à sua disposição para quaisquer 
esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Recife, 10 de Novembro de 2021. 

 

 

 

 

_____________________________ 
Felipe Andrade Gama de Oliveira 
Diretor Executivo 
CPF: 038.517.204-40 
Email: licitacao@safesolucoes.com.br 
Tel. (81) 3225-7150 
Safe Suporte a Vida e Comercio Internacional LTDA 
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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 Bomba de Infusão - BeneFusion VP

Modelo Produto Médico

BeneFusion VP3

BeneFusion VP3 Ex

BeneFusion VP5 Ex

BeneFusion nVP

BeneFusion nVP ex

BeneFusion eVP

BeneFusion eVP ex

BeneFusion VP5

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora
de inclusão

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO
USUÁRIO DO PRODUTO

80943610061 Manual BeneFusion
VP3_VP3 EX.pdf

3065680/21-1 - 05/08/2021
- 07:31
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https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351493833201971/anexo/T14808642/nomeArquivo/80943610061%20Manual%20BeneFusion%20VP3_VP3%20EX.pdf?Authorization=Guest


INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO
USUÁRIO DO PRODUTO

80943610061 Manual BeneFusion
VP5_VP5 EX.pdf

3065680/21-1 - 05/08/2021
- 07:31

Nome Técnico Bomba de Infusao

Registro 80943610061

Processo 25351.493833/2019-71

Fabricante
Legal

FABRICANTE: SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO LTD - CHINA, REPÚBLICA
POPULAR

Classificação de
Risco

III - ALTO RISCO

Vencimento do
Registro

16/09/2029

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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Detalhes do Produto

Nome da Empresa VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ 04.718.143/0001-94 Autorização 8.01.025-1

Produto MONITOR DE PACIENTE MINDRAY

Filtrar...

Modelo Produto Médico

iMEC 15

iMEC 15s

iMEC10

iMEC12

iMEC8

iPM10

iPM12

iPM8

uMEC 10

uMEC 12

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de
inclusão

ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM 5. Anexo IIIB - RO 1334.pdf 2132647/20-8 - 03/07/2020 -
10:41

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO
DO PRODUTO

Anexo IIIB-IU_80102511334. UMEC
10.12.pdf

2132647/20-8 - 03/07/2020 -
10:41

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO
DO PRODUTO

Anexo IIIB-IU_80102511334. IPM
8.10.12.pdf

2132647/20-8 - 03/07/2020 -
10:41

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO
DO PRODUTO

Anexo IIIB-IU_80102511334. IMEC
12.15.15S.pdf

2132647/20-8 - 03/07/2020 -
10:41

« 2 »1
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https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351454612201471/anexo/T12534482/nomeArquivo/5.%20Anexo%20IIIB%20-%20RO%201334.pdf?Authorization=Guest
https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351454612201471/anexo/T12534481/nomeArquivo/Anexo%20IIIB-IU_80102511334.%20UMEC%2010.12.pdf?Authorization=Guest
https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351454612201471/anexo/T12534480/nomeArquivo/Anexo%20IIIB-IU_80102511334.%20IPM%208.10.12.pdf?Authorization=Guest
https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351454612201471/anexo/T12534479/nomeArquivo/Anexo%20IIIB-IU_80102511334.%20IMEC%2012.15.15S.pdf?Authorization=Guest
https://consultas.anvisa.gov.br/
https://consultas.anvisa.gov.br/
https://consultas.anvisa.gov.br/
https://consultas.anvisa.gov.br/


Nome Técnico Monitor de Sinais Vitais

Registro 80102511334

Processo 25351.454612/2014-71

Fabricante Legal FABRICANTE: SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD - CHINA,
REPÚBLICA POPULAR

Classificação de
Risco

III - ALTO RISCO

Vencimento do
Registro

01/12/2024

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ 04.718.143/0001-94 Autorização 8.01.025-1

Produto MONITOR DO PACIENTE MINDRAY PM-60

Modelo Produto Médico

PM-60

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de
inclusão

ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM Anexo IIIB -
RO_80102510736.pdf

2131599/20-0 - 03/07/2020 -
09:18

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO
PRODUTO

Anexo IIIB -
IU_80102510736.pdf

2131599/20-0 - 03/07/2020 -
09:18

Nome Técnico Monitor de Sinais Vitais

Registro 80102510736

Processo 25351.176498/2009-68

Fabricante Legal FABRICANTE: SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO., LTD - CHINA,
REPÚBLICA POPULAR

Classificação de
Risco

III - ALTO RISCO

Vencimento do
Registro

30/11/2024

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ 04.718.143/0001-94 Autorização 8.01.025-1

Produto Aparelho de Anestesia Mindray

Modelo Produto Médico

Wato EX-20; Wato EX-30; Wato EX-55; Wato EX-65; A5; Wato EX-35; Wato EX-55 pro; Wato EX-65 pro;

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de
inclusão

ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM Anexo IIIB - RO_80102510773.pdf 0035172/21-5 - 04/01/2021 -
10:24

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO
DO PRODUTO

Anexo IIIB-IU_ 80102510773_ WATO
EX-30.pdf

0035172/21-5 - 04/01/2021 -
10:24

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO
DO PRODUTO

Anexo IIIB-IU_ 80102510773_WATO EX-
65 Pro.pdf

0035172/21-5 - 04/01/2021 -
10:24

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO
DO PRODUTO

Anexo IIIB-IU_ 80102510773_ WATO
EX-65.pdf

0035172/21-5 - 04/01/2021 -
10:24

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO
DO PRODUTO

Anexo IIIB-IU_ 80102510773_ WATO
EX-55.pdf

0035172/21-5 - 04/01/2021 -
10:24

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO
DO PRODUTO

Anexo IIIB-IU_ 80102510773_ WATO
EX-55 Pro.pdf

0035172/21-5 - 04/01/2021 -
10:24

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO
DO PRODUTO

Anexo IIIB-IU_ 80102510773_ WATO
EX-35.pdf

0035172/21-5 - 04/01/2021 -
10:24

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO
DO PRODUTO

Anexo IIIB-IU_ 80102510773_ WATO
EX-20.pdf

0035172/21-5 - 04/01/2021 -
10:24

Nome Técnico Aparelho de Anestesia

Registro 80102510773

Processo 25351.347445/2009-84

Fabricante Legal FABRICANTE: SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO, LTD - CHINA,
REPÚBLICA POPULAR
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Prefeitura do Recife

Secretaria de Saúde
Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde

Gerência de Vigilância Sanitária

Processo nº: 8078975821

LICENÇA SANITÁRIA

1. Dados do Empreendedor

Nome/Razão SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

Endereço: RUA PROF MARIO RAMOS, 20

Data Validade:  08/11/2022

CPF/CNPJ: 08.675.394/0001-90

A Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde, CONCEDE a presente LICENÇA SANITÁRIA, processo nº
8078975821, conforme dados abaixo:

Sequencial do Imóvel: 797129.0 Inscrição Mercantil: 376.079-0

BONGI - RECIFE/PE

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link https://processos.recife.pe.gov.br/pcr-
urbanistico/externo/exibircertificado/exibir-certificado.action e digite o código existente no rodapé do selo

119-1vzbwfkt1vabfsdwg

4. Condicionante(s) Específica(s)

5. Informação(ões) Complementar(es)

3. Condicionante(s) Geral(is)

 Código  Descrição

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM
OPERADOR

7739002

COM ATAC DE MÁQ, APAR E EQUIP P/ USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
PARTES E PEÇAS

4664800

2. Atividade(s):

ANDRE CAMELLO DE BARROS, CPF - 033.172.154-61, Orgão - CREA PE, Registro
profissional - 1800859813

Responsável Técnico:
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